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 :ادللـخـص

اليت ال تزاؿ تناؿ اهتماماً ، حبثياً وفكرياً وافرا تبلور يف عقوؿ ادلشكالت من  ادلشكالت البيئيةتعد 
ناقشت ادلفكرين من االقتصاديُت ادلفكرين والسياسيُت ، ورلموعة األدبيات العلمية وادلعرفية اليت 

تزايد حدة القضايا البيئية  مع  مع، السيما  يف عمقها الفكري سلتلف أبعاد وتداعيات الظاهرة
 أثار اانتباا ضلو ااهتماـ بالبيئة حبثاً  بالشكل الذي  ادلعاصرة وتفاقم آثارها يف اآلونة األخَتة 

لذا ،   بالتنمية ادلستدامة يةطبيعة العالقة اليت تربط البيئ، للتعرؼ على وتقييماً  ، ربليالً ودراسةً 
يستجيب للتطورات  دبا تأهيلها على ادلؤسسات والعمل عمل يف النظر إعادة الضروري من أصبح

والتغَتات اليت يشهدها احمليط االقتصادي على ادلستوى الدورل و تأثَتا على اسًتاذبيات تسيَت 
 سلتلف ودمج ادلؤسسة تأهيل على عملاؿ ينبغي ادلؤسسات االقتصادية الىت ال تستطيع ادلنافسة لذا

 .التأهيل البيئيوعلى راسها سياسة  ادلستدامة التنمية أبعاد
البيئة، التنمية ادلستدامة، التأهيل البيئي، ادلسؤولية االجتماعية  :الكلمات ادلفتاحية 

. 
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: مقدمة 
داء االقتصادي الذي يهدؼ اذل تسعى ادلؤسسات االقتصادية على اختالؼ طبيعة نشاطها اذل ربقيق األ        

تعظيم أرباحها ، إال أنه يًتتب عن ذلك رلموعة من االثار السلبية على البيئة من حيث التلوث واستنزاؼ ادلوارد 
.   الطبيعية ، وعلى اجملتمع من حيث  االستغالؿ غَت العقالشل لليد العاملة و التأثَت على صحة االنساف 

االقتصادية مكوف رئيسي للتنمية و اليت تؤثر أنشطتها ادلختلفة على البيئة بوجه عاـ ، باعتبار ادلؤسسات         
أضحى تزايد أعلية دور هذا ادلؤسسات ذباا البيئة من ادلسائل الالزمة لبقائها وظلوها  تأسيسا على وجوب شلارسة 

حملافظة على البيئة اليت تنشط فيها وأف أدوارها االجتماعية و االقتصادية ، أصبح لزاما عليها االلتزاـ بدورها يف ا
نظمة بيئية  تركز أساسا على تتبٌت سياسات ضبائية تكفل ذلا ربقيق التنمية ادلستدامة ، فقد برز االهتماـ  بوجود أ

االقتصاد البيئي  الذي يعتمد على نظم اادارة البيئة اليت هتدؼ حلماية البيئة وربسُت األداء البيئي يف ادلؤسسات 
 هذا اجتياز أصبح الدولية ، كما وادلواثيق االتفاقيات يف متميزاً  البيئية ربتل موقعاً  قتصادية ، فأصبحت ادلعايَتاال

.   العادلية  األسواؽ من للعديد التصديرية أهم الشروط من ادلعايَت
ادلصدرة خاصة أعلية و عامة انطالقا من هذا االعتبارات يتضح للجهات احلكومية وادلؤسسات االقتصادية         

التأهيل الصناعي ادلعتمدة من قبل ،  التأهيل البيئي كتحدي أساسي ورهاف اسًتاتيجي ال يقل أعلية عن برامج
دخوذلا لألسواؽ األجنبية هذا من جهة ، ومن جهة  وهذا بغية الرفع من القدرات التنافسية للمؤسسات ، وتسهيل

:  امة ، ضمن هذا السياؽ نطرح اشكالية التالية ثانية ادلساعلة يف ربقيق التنمية ادلستد
اىل أي مدى ميكن للمؤسسة االقتصادية أن تساهم يف حتقيق التنمية ادلستدامة من خالل تبنيها         

منظومة التأهيل البيئي ؟  
        أهداف البحث :

: لة من األهداؼ نوجز أعلها فيما يلي ترمي هذا الدراسة بعد ااجابة على ااشكالية ادلطروحة آنًفا إذل ربقيق جم
. يف اجلزائر التنمية ادلستدامة زلاولة تسليط الضوء على أسس وابعاد  • 
. وكيفية أدائها مستقبالً التأهيل البيئي إبراز السياسات واألسس الالزمة لتفعيل سياسة  • 
وضرورة الًتكيز على بذؿ منية ادلستدامة ، البيئية والتزلاولة تنبيه الرأي العاـ لضرورة االهتماـ أكثر بقضية •

 .التأهيل البيئي منظومة جهود أكرب لبناء
 منهج البحث :

تقتضي طبيعة البحث التعامل مع عدة مناهج بطريقة متكاملة ومتناسقة من أجل اادلاـ دبحاور             
وصفي التحليلي  وذلك من خالؿ حىت نتمكن من ااجابة على ااشكالية ،إعتمدنا على ادلنهج اؿالدراسة،و

. إستعراض سلتلف ادلفاهيم األساسية 
   هيكلة البحث :
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وتقييم  ولالدلاـ جبوانب ادلوضوع وبلوغا لألهداؼ ادلرسومة سلفاً ذلذا اجلهد العلمي وزلاولة دلناقشة           
ارتأينا تقسيم حبثنا إذل ثالث زلاور  ، التأهيل البيئي يف ادلؤسسة االقتصادية ودوره يف التنمية ادلستدامةموضوع 

. رئيسية ، تسبقهم مقدمة وتليهم خاسبة ، حيث سبثلت هذا احملاور فيمايلي
 .االطار النظري للبيئة والتأهيل البيئي : احملور االول 
. التنمية ادلستدامة : احملور الثاين 
مهة ادلؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية ادلسؤولية االجتماعية والبيئية كأداة لتفعيل مسا: احملور الثالث 
. ادلستدامة 

: االطار النظري للبيئة والتأهيل البيئي : احملور االول 
 دبا تأهيلها على ادلؤسسات والعمل عمل يف النظر إعادة الضروري من أصبح مع تزايد ادلشكالت البيئية ،        

قتصادي على ادلستوى الدورل و تأثَتا على اسًتاذبيات تسيَت يستجيب للتطورات والتغَتات اليت يشهدها احمليط اال
 التنمية أبعاد سلتلف ودمج ادلؤسسة تأهيل على العمل ينبغي ادلؤسسات االقتصادية الىت ال تستطيع ادلنافسة لذا

ادلستدامة 
: مفاهيم عامة حول البيئة : اوال 

 :مفهوم البيئة ومشاكلها    -1
: ادلفهوم اللغوي للبيئة   - أ

، ( باء) الذي أخذ منه الفعل ادلاضي ( بوأ ) يعود األصل اللغوي لكلمة البيئة يف اللغة العربية إذل  اجلذر         
. حيث وضح ابن منظور يف معجمه الشهَت  لساف العرب ، باء إذل الشيء يبوء بوءا ، أي رجع 

معنيُت قريبُت ( تبوأ)وقد ذكر ابن منظور لكلمة ، أي ازبذ منزال ،  ( تبوأ فالف بيتا )أي نزؿ وأقاـ ، نقوؿ : وتبوأ  
 1: من بعضها

أصلحه وهيأا ، وجعله مالئما دلبيته ، مث ازبذا ( : تبوأة )دبعٌت إصالح ادلكاف وهتيئته للمبيت فيه ، قيل :  األوؿ 
. زلال له 

. ـ به أي حله ونزؿ فيه وأقا( تبوأ ادلكاف: ) دبعٌت النزوؿ وااقامة ، كأف تقوؿ : الثاشل  
ويالحظ ادلتدبر للقراف الكرصل وجود الكثَت من اآليات القرآنية اليت جاء هبا ادلعٌت اللغوي للبيئة مثل قورل         
نِّا لُِيوُسَف يف اأَلْرِض }: تعاذل   ْجَر ِمنػَْها َحْيُث َيَشاء ُنِصيُب ِبَرضْبَِتَنا َمن نََّشاء َوالَ ُنِضيُع أَ  يَـتتَتبـَتوَّوأُأ وََكَذِلَك َمكَّ

 .، أي يتخذ   56سورة يوسف اآلية { اْلُمْحِسِنُتَ 
بَـتوَّوأَتكُأمْم َواذُْكُرواْ ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن بَػْعِد َعاٍد و}  :قوله تعاذل و يف اأَلْرِض تَػتَِّخُذوَف ِمن ُسُهوذِلَا ُقُصورًا َوتَػْنِحُتوَف   َت

،  أي أسكنكم   74ِسورة األعراؼ اآلية {ثَػْوا يف اأَلْرِض ُمْفِسِديَن اجْلَِباَؿ بُػُيوتًا فَاذُْكُرواْ آالء ااِّ َوالَ َتعْ 
: ادلفهوم االصطالحي للبيئة  - ب
عرؼ هذا ادلصطلح دبعناا الواسع من العصور القدؽلة ولقد استخدـ علماء ادلسلمُت كلمة البيئة استخداما         

أقدـ من صلد عندا ادلعٌت االصطالحي للكلمة يف  اصطالحيا منذ القرف الثالث هجري ،  وردبا كاف ابن عبد ربه
الذي يعيش فيه الكائن احلي ، ( اجلغرايف وادلكاشل وااصبارل )اشارة إذل الوسط الطبيعي ا، أي ( اجلمانة ) كتابه 

 2.احمليط باانساف ( السياسي واألخالقي والفكري )  دبا يف ذلك اانساف وااشارة إذل ادلناخ االجتماعي
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أي   Ecologyوهذا ردبا يتفق مع ماجاء به العادل األدلاشل أرنست هيغل الذي استعمل أوؿ مرة كلمة         
 ( logos)دبعٌت منزؿ،   (oikos )وقد اخذ هذا من  ادلصطلح ااغريقي . ـ  1988علم البيئة يف عاـ 

عوامل غَت ( . بيولوجية ) حية  وعرفها بأهنا  العلم الذي يدرس الكائن احلي يف رلموعة عواملومعناها علم ، 
.  3ينتج عنها عالقات قد تكوف اغلابية أو سلبية أو كالعلا معا( كيميائية وفيزيائية ) حية 

للداللة على  ( environment) وظهرت هذا الكلمة يف أواخر القرف التاسع عشر يف اللغة االصلليزية         
الكائنات احلية ، كما تستخدـ للداللة على الوسط او احمليط أو ادلكاف الظروؼ  اخلارجية احمليطة وادلؤثرة يف ظلو 

، ويتطابق اللفظ يف اللغة الفرنسية مع اللغة االصلليزية فكلمة البيئة  4  الذي به الكائن احلي ويؤثر يف حياته
l’evironnment   روؼ تعد من ادلصطلحات احلديثة يف اللغة الفرنسية وهي تستخدـ للداللة على الظ

. الطبيعية والثقافية واالجتماعية اليت تؤثر على الكائنات احلية واألنشطة اانسانية 
: ادلفهوم احلديث للبيئة   - ت

رصيد ادلوارد ادلادية :  البيئة على أهنا  1972عرؼ مؤسبر األمم ادلتحدة الذي انعقد يف استوكهودل عاـ         
 5.اشباع حاجات اانساف وتطلعاته  واالجتماعية ادلتاحة يف وقت ما  ومكاف ما ،

ويتفق هذا مع التعريف الذي ينص اف البيئة هي كل ما هو خارج جسم اانساف ، كما عرفها البعض          
األخر أهنا هي ااطار الذي يعيش فيه اانساف ، وػلصل منه على مقومات حياته ، وؽلارس فيه عالقاته مع أفرادا 

 .
البيئة هي األوساط احمليطة بادلنظمة واليت تشمل : مة الدولية للتقييس االيزو على أهنا لقد عرفت منظ         

اذلواء ، الًتبة ، ادلوارد الطبيعية ، النبات ، احليواف ، اانساف، وتداخالت صبيع هذا العناصر وسبتد إذل األوساط 
 6. احمليطة من ضمن ادلنظمة إذل النظاـ العادلي

الوسط الذي يعيش فيه اانساف دبا يضم من ظواهر : السابقة ؽلكن القوؿ أف البيئة هي من التعريفات       
 .   طبيعية و بشرية يتأثر هبا و يؤثر فيها

  :ادلشاكل البيئية  -2
ساخنة  خالؿ العقود الثالثة األخَتة ربولت البيئة ومشكالهتا، مع تفاقم تداعياهتا الوخيمة إذل قضايا        

وادلتخصصُت هبا فحسب ، بل وعلى  ، ال على ادلعنيُت بشؤوف البيئة اح يف كل مكاف من العادلتفرض نفسها بإحل
واحدة من أهم ادلشكالت الكونية  صبيع الناس أينما وجدوا وحيثما كانوا ، وبذلك أصبحت ادلشكالت البيئية

مشكلة بيئية يعاشل منها  27ماء واالجتماعي ، حصر العل ادلعاصرة اليت إهتم هبا الفكر االقتصادي ، وااداري ،
 : العادل ومن أعلها 

تآكل  طبقة األوزوف حيث يشكل األوزوف درعا واقيا ػليط باألرض ليحمي  –ظاهرة االحتباس احلراري         
و التلوث اذلوائي، التغَت ادلناخي ، التصحر ، - احلياة فوقها من األشعة فوؽ البنفسجية ذات الطبيعة الضارة 

 ( .التلوث السمعي ) ء الضوضا
: التلوث  - أ

مصطلح يعٌت بكافة الطرؽ اليت هبا يتسبب النشاط البشري يف إحلاقه الضرر بالبيئة الطبيعية ويشهد معظم         
الناس تلوث البيئة يف صورة مكاف مكشوؼ للنفايات أو يف صورة دخاف اسود ينبعث من احد ادلصانع ولكن 
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غَت رائحة أو طعم وبعض أنواع التلوث قد ال تسبب حقيقة يف تلوث اليابسة  التلوث قد يكوف غَت منظور ومن
واذلواء وادلاء ولكنها كفيلة بأضعاؼ متعة احلياة عند الناس والكائنات احلية األخرى فالضجيج ادلنبعث من حركة 

.  ادلرور واآلالت مثالً ؽلكن اعتبارا شكالً من أشكاؿ التلوث 
َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلبَػرِّ َواْلَبْحِر دبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس } :  بسم هللا الرضبن الرحيم  : قاؿ هللا عز جل        

 41اآلية : سورة الرـو  { لُِيِذيَقُهم بَػْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يَػْرِجُعوفَ 
:  التغري ادلناخي  - ب

ؿ تنطوي على تفاعالت معقدا بُت العوامل البيئية وبُت يعد تغَت ادلناخ مشكلة عادلية طويلة األج          
الظروؼ االقتصادية والسياسية واالجتماعية و التكنولوجية و يًتتب عليه تأثَتات مهمة على ادلستوى الدورل و 

 ، وارتفاع مستوى سطح البحر والتغَتات يف" االحتباس احلراري العادلي"ااقليمي ويشمل زيادات يف درجة احلرارة  
. أظلاط سقوط األمطار ، وزيادة تواتر الظواهر اجلوية ادلتطرفة 

 :الزيادة السكانية و استنزاف ادلوارد الطبيعية   - ت
الدوؿ النامية ،  إف الزيادة ادلستمرة يف عدد السكاف هي إحدى ادلشكالت الضخمة اليت تؤرؽ شعوب       

ساف ، و البد وأف نفكر يف ما هو قادـ من وهذا ادلشكلة هي السبب يف أية مشاكل أخرى قد ربدث لإلف
السنُت وما ينتظر البشرية من نقص يف الطاقة والغذاء والعمل وااسكاف والعناية الصحية، حيث استنفذت 

 . ادلصادر الطبيعية وتلوثت التجمعات السكانية 
: ماهية التأهيل البيئي : ثانيا 
مة عدة مواصفات وشروط تتعلق بادلنتج وطرؽ اانتاج و أدرجت العديد من الدوؿ وخاصة منها ادلتقد       

التعليب والتسويق و أصبحت هذا الدوؿ تعتمد ادلواصفات البيئية كشرط أساسي لولوج هذا ادلنتجات إذل 
أسواقها ، فّصار التأهيل البيئي يف ادلؤسسات االقتصادية من أولويات الدوؿ وخاصة منها اليت اندرلت ضمن 

. ؿ احلراتفاقيات التباد
 :مفهوم التأهيل البيئي  -1

مسلسل يستهدؼ إعداد ادلؤسسة دلواجهة مقتضيات أسواؽ حرية التبادؿ خاصة فيما " التأهيل البيئي هو         
 7".يتعلق بتحديث ذبهيزاهتا وبوجه أخص رفع مستوى قدراهتا التنافسية 

اؼ ادلنتجات العادلية العالية اجلودة واحملًتمة التأهيل الصناعي لالرتقاء اذل مص" تعريف اخر يرى بأنه         
لسالمة البيئة وصحة اانساف ، حيث يلـز ادلشروع كل أصحاب ادلؤسسات ومنتجي اخلدمات على توفَت مواد 

استهالكية غَت ملوثة شلا يساهم يف تغيَت اظلاط االستهالؾ يف اذباا االستدامة ودفع الصادرات الوطنية واكتساب 
 8  ".سواؽ اخلارجية للبالد ادلزيد من اال

التأهيل البيئي منظومة تعتمد على رلموعة من ااجراءات والتدابَت ادلادية وغَت ادلادية بغرض االلتزاـ        
 9. .بادلقاييس وادلواصفات البيئية والصحية والسالمة دلنتوجاهتا ولطرؽ إنتاجها اليت تشًتطها الدوؿ ادلستوردة 

ما سبق من تعاريف للتأهيل البيئي ؽلكن القوؿ أف التأهيل البيئي عبارة عن منظومة ترتكز يف وبناء على          
ادلؤسسة باامكانات الداخلية  داخل باجلودة واحًتاـ اجلوانب البيئية تطوير وسائل اانتاج والنهوض األساس على

  .أو دبساعدة احلكومة  
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:  أهداف تأهيل ادلؤسسات االقتصادية  -2
تسعى عملية التأهيل البيئي يف ادلؤسسات االقتصادية اذل تأهيل ادلؤسسات ومساعدهتا على انتاج مواد          

وخدمات زلًتمة للبيئة وذلك يف قطاعات حيوية تشتد ادلنافسة الدولية بشأهنا كالصناعات الغذائية ومواد التنظيف 
 تطوير قدرات ادلؤسسة االقتصادية من حيث والسياحية ، و ال جداؿ حوؿ أعلية ادلواصفات البيئية الصحية يف

زبفيف عبء كلفة االنتاج وتنمية جاذبيتها يف اسواؽ االستهالؾ حيث اصبحت اجلوانب الصحية والبيئية معايَت 
 ومنتجي اخلدمات على توفَت مواد ، كما ترمي هذا العملية  إذل حث الصناعيُت10أساسية القتناء منتج دوف غَتا 

. االستدامة   تغيَت أظلاط االستهالؾ يف اذباا لوثة شلا يساهم يفاستهالكية غَت ـ
 11:تأهيل ادلؤسسات من اجلانب البيئي يهدؼ لتحقيق عدة جوانب منها      
 .النهوض باانتاج الصناعي النظيف وتدعيم نقل التقانات البيئية ادلالئمة بالنسبة للمؤسسات االقتصادية    -1
 .ية يف رلاؿ التصرؼ والتدقيق البيئي والتحكم يف استهالؾ ادلاء والطاقة تكوين أطر ادلؤسسات الصناع  -2
 .تقدصل االحاطة الفنية للمؤسسات يف رلاؿ تطوير طرؽ االنتاج والتحكم يف ادلوارد وادلواد االولية ادلستعملة   -3
 .تنمية القدرات الوطنية يف رلاؿ التصرؼ البيئي    -4
 .واصفات العادلية وذلك لفائدة العديد من ادلؤسسات االقتصادية تركيز منظومة التصرؼ البيئي حسب ادل  -5
ادلهنية ، وذلك  والسالمة األمن بقضايا وعيهم زيادة مع البيئية التكاليف لتقليل اابداع علي ادلوظفُت حفز   -6

 .بتزودهم بالتدريب حىت ؽلكنهم أف ينفذوا مسئولياهتم البيئية بفاعلية
 يتم اليت واخلدمات وادلنتجات العمليات عن العمالء رضاء نتيجة سيةتناؼ ميزة عليؤسسة ادل حصوؿ  -7

 .بيئًيا شليزة توجيهها لتصبح
 .البيئية بالسالمة ادلختصة اجلهات من ادلطابقة شهادة على احلصوؿ يف ادلؤسسات تشجيع  -8
: مراحل التدخل البيئي لدى ادلؤسسة االقتصادية  -3
: ات االقتصادية على األقل ادلراحل التالية يشمل برنامج التأهيل البيئي يف ادلؤسس   
 : االنتاج النظيف : ادلرحلة االوىل  - أ

اانتاج األنظف بأف التطبيق ادلستمر اسًتاتيجية بيئية وقائية متكاملة "عرؼ برنامج األمم ادلتحدة للبيئة         
  12".قليل ادلخاطر على اانساف والبيئة على ادلنتجات والعمليات اانتاجية واخلدمات لزيادة الكفاءة االقتصادية وت

  13:ػلقق االنتاج االنظف عدة مزايا منها :   مزايا االنتاج االنظف 
  هو طريق عملي لتطبيق التنمية ادلستدامة . 
  هو يسمح بإنتاج أكرب وأفضل باستخداـ أقل للمواد األولية وادلوارد والطاقة وبإفراز أقل للنفايات و

 البيئيةارل ؼلفض إذل احلد األدسل حدوث التأثَتات االنبعاثات ، وبالت
  من خالؿ خفض استهالؾ ادلواد اخلاـ وادلياا والطاقة واالهتماـ  بالصيانة : خفض تكلفة التشغيل

. الطاقة نتيجة التسربات وسوء التخزين  خلفض
  ربسُت ورفع مستوى تكنولوجيا االنتاج أي متابعة التطور العادلي احلاصل يف وسائل االنتاج.  

http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9


التأهيل البيئي يف ادلؤسسة االقتصادية ودوره يف التنمية ادلستدامة 
                              

 2015-01المجلد  –12 :العدد                   161                               مجلة االقتصاد الجديد     
 

  يؤدي االنتاج االنظف اذل حل مشكلة التلوث ، دبا ينعكس على : ضباية العاملُت وادلواطنُت والبيئة
   .البيئي ربسُت بيئة العمل الداخلية وخفض التدهور 

 14 :أعلها خطوات عدة األنظف اانتاج آليات تفعيل يتطلب :األنظف اإلنتاج آليات تفعيل خطوات 
  استخداـ يسمح هبا عند أف ؽلكن واليت الضرر، ذلذا القصوى واحلدود بالبيئة ، الضارة األنشطة ربديد 
  .اآللية ذلذا رص النجاحؼ فيها تتحقق أف ؽلكن اليت ادلواقع ربديد مع األنظف ، اانتاج آلية
 والبدائل نتيجة االختيارات ربقيقها ادلتوقع الفوائد وتقدير حدى، على فرصة كل تنفيذ تكلفة حساب 

 .ربديدها السابق
 بدقة زلددة توضح تنفيذية خطط اعتماد مع التكلفة، عدؽلة أو منخفضة لإلجراءات األولوية إعطاء 

 .النفقات وأقل الطرؽ ربأيس األنظف اانتاج خطوات تنفيذ كيفية
 ادلراجعات مراحل صبيع يف الواعية اادارة منهج والتزاـ والفٍت ادلارل الدعم توفَت. 
 ادلراجعة  عمليات بدعم العليا اادارة التزاـ
  ISO 14001مصاحبة ادلؤسسات إلرساء منظومة التصرف البيئي : ادلرحلة الثانية  - ب
   14001مفهوم سلسلة االيزو   : 

أصبح هناؾ اهتماما دورل واضح بأنظمة إدارة البيئة وخاصة من قبل ادلؤسسات االقتصادية ، قبل تعريفنا         
. دلنظومة التصرؼ البيئي نعرؼ االدارة البيئية 

اادارة البيئة هي اادارة احلديثة الىت تسعى اذل ترسيخ ادلفاهيم البيئية يف ادلؤسسة واجملتمع والقاضي حبسن        
ؿ ادلوارد الطبيعية  بدوف اسراؼ واحلصوؿ يف نفس الوقت على اكرب إنتاج وبالتارل التقليل من النفايات استغال

 15.واحلفاظ على البيئة وربسن جودة ادلنتج  
اخلاصة بأنظمة التصرؼ البيئي وادلعتمدة من  14000تندرج ضمن سلسلة مواصفات ايزو  14001ايزو       

 حيث ، العادل مستوى على البيئة إدارة عمل لنظم أشهر اطار هذا السلسة قييس ، فتعدقبل ادلنظمة العادلية للت
 االيزو تبٌت ، وقد السليمة البيئية اادارة وربقيق البيئة أنشطتها على ادلثلى لتأثَت اادارة على ادلنشآت تساعد

 وقد  160 عددهم بالغواؿ ايزو منظمة يف األعضاء الدوؿ عن نصف عدد يزيد ما دولية كمواصفة 14001
 .ادلواصفة   هذا على تطبيق العادل أضلاء صبيع يف والدوؿ احلكومات شجعت

   مكونات منظومة التصرف البيئي: 
 واليت الصناعية ، للمؤسسة البيئي الشامل باألداء ادلتعلقة واألهداؼ ادلبادئ توضيح:  السياسات البيئية -
 16: على  للتأكيد اادارة طرؼ من هذا السياسات البيئي، وتوضع عملها إطار ربدد خالله من
 ادلؤسسة  أنشطة عن الناشئة البيئية ادلؤثرات وحجم لطبيعة السياسة هذا مالءمة مدى 
 تنتجها اليت واخلدمات السلع كذا. 
 التلوث من واحلد ادلتواصل بالتحسُت االلتزاـ مدى. 
 البيئية والتشريعات باللوائح االلتزاـ مدى. 

 : التخطيط   -
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 اليت التشريعية ادلتطلبات ربديد اجلوانب البيئية ألنشطتها اليت تستطيع التحكم فيها ، مث ربديد خالذلا يتم        
 عمل برنامج بإعداد للمؤثرات ،ويف االخَت تقـو البيئية األهداؼ أو تضع ادلؤسسة الغايات مث معها، ومن تتوافق

. لبلوغ الغايات واألهداؼ  اصلازها
 : والتشغيل  التنفيذ  -

 وغاياهتا ، وأهدافها البيئية سياستها الضرورية لتحقيق الدعم وآليات قدرات بتطوير ملزمة ادلؤسسة إف        
 هي بل البيئية األقساـ على تقتصر ال كما فحسب ، ذلا السياسة والتخطيط وضع على لتقتصر البيئية ادلسؤولية
خطوات  سبع تتضمن ادلرحلة فهذا وبذلك الصناعية ادلؤسسة يف وادلسؤوليات كل الوظائف نشاطات يف ضمنية

:17 
  نظاـ فعالية لضماف وتعميمها والواجبات وادلسؤوليات األدوار وتوثيق ربديد ويتضمن : البيئية وادلسؤولية 

 ملة وادلهاراتالعا يف القوى وادلتمثلة البيئية اادارة يف والتحكم للتنفيذ األساسية ادلواد اادارة البيئية ، وتتضمن
 .والتمويل والتكنولوجيا ادلتخصصة

  تضع ادلؤسسة االحتياجات التدريبية ويتعُت على صبيع العاملُت ادلرتبطُت بالبيئة  : التدريب والتوعية والتأهيل
 .تلقي تدريبات مناسبة  

   واالستجابة للتلقي  والتوثيق معينا أسلوبا تضع أف اجملاؿ هذا يف مطالبة ادلؤسسة إف: االتصاالت 
 ذات البيئية بادلظاهر اجلوانب ادلتعلقة خارجية للمعلومات أو داخلية كانت سواء ادلعنية األطراؼ بُت واالستعالـ

 . قراراهتا وتسجيل اذلاـ التأثَت
   تضع ادلؤسسة قاعدة للمعلومات وتصوهنا ويكوف التوثيق ورقيا او الكًتونيا من : توثيق منظومة االدارة البيئية

 .ربديد التحرؾ ادلستندى  و وصف لب عناصر ادلنظمة االدارية وعالقتها بالبيئة  اجل
  ومؤرخه  تكوف وواضحة مقروءة أف غلب لذا بالغة أعلية ذات ادلؤسسة وثائق تعد: التحكم يف الوثائق 

مم  للتأكد وثائقاؿ يف والتحكم ادلراقبة القياـ بإجراءات رلربة على ادلؤسسة فإف ذلك مالئم، وعلى بشكل وزلفوظة
 .امكانية تعيُت مواقعها و فحصها دوريا ، وسحب الوثائق اذل فقدت اعليتها واستعماذلا لدواعي قانونية 

  اليت تتماشى  البيئية اذلامة باجلوانب ادلتعلقة واألنشطة العمليات ادلؤسسة ربدد: التحكم يف العمليات
 .سياساهتا  البيئية 

 تضع ادلؤسسة اساليب وتصوهنا لتحديد البواعث احملتملة للحوادث وظروؼ :  االستعداد للطوارئ ومواجهتها
. ادلواجهة و احلد من تأثَتاهتا 

 : الفحص والتصحيح   -
يعداف هذاف النشطاف من األنشطة األساسية يف االدارة البيئة نظرا ألنه يضمن توافق اداء ادلؤسسة مع ما         

اس لكل ماله اثر مباشر على البيئة من انشطة وعمليات عن طريق تنظيم هو سلطط ، من خالؿ ادلتابعة  والقي
السجالت وحفظها ومراجع نظاـ االدارة البيئية ، حىت تتمكن من القياـ بااجراءات التصحيحية والوقائية يف حالة 

 18.عدـ التطابق 
 : ادلراجعة االدارية   -



التأهيل البيئي يف ادلؤسسة االقتصادية ودوره يف التنمية ادلستدامة 
                              

 2015-01المجلد  –12 :العدد                   163                               مجلة االقتصاد الجديد     
 

 ادلعلومات النظاـ وصبع هذا مالءمة استمرار لتضمن نيةـز ولفًتات دورية بصفة ادلراجعة بعملية القياـ      
 .البيئية  واألهداؼ السياسات لتغيَت احلاجة مدى بياف ادلراجعة ، و عمليات توثيق التقوصل ، مث لعملية الضرورية

أصبحت مقياس التطور واجلودة يف التبادؿ التجاري الدورل ، كما اف عدد ادلؤسسات  14001شهادة ايزو       
. دلتحصلة على ايزو أصبح معيار يعرب عن قدرة وصالبة أي بلد صناعي  ا
حسب ادلنظمة  14001فمثال يبلغ عدد ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية احلاصلة على ادلواصفة القياسية ايزو     

يف سنة وهو ضئيل جدا بادلقارنة بالدوؿ االخرى فدولة تونس  2008،19مؤسسة اذل غاية  24الدولية للتقييس 
. مؤسسة  133بلغ عدد ادلؤسسات احلاصلة على هذا العالمة   2010

 العالمة البيئة: ادلرحلة الثالثة  - ت
 ادلنتج على وضعها يتم اليت العالمات تلك هبا ويقصد الدولية ، التجارة يف البيئية ادلعايَت أشهر من تعد       

 السلعية الفئة نفس ضمن األخرى ادلدرجة ادلنتجات من غَتا عن للبيئة مالءمته دبدى ادلستهلك إعالـ هبدؼ
 إذل ودفعهم للسلع استهالكهم عن ادلًتتبة باآلثار  البيئية ادلستهلكُت وعي زيادة طريق  عن البيئة ضباية هبدؼ
 للبيئة ، مالءمة أكثر ليصبح التسويق أغراض للسلعة يف التصميم الصناعي تعديل على يساعد دبا سلوكهم تغيَت

 خارجية ، أو كانت زللية باألسواؽ ادلنتجات تنافسية دعائم أهم كأحد اايكو والدعاية عالمة استخداـ وؽلكن
تساعد  بذلك وهى بالبيئة ، ادلرتبطة ادلنتج مواصفات عن موجزة معلومات اايكو تقدـ عالمة ما وعادة

، يف الواقع  للبيئة مواد  صديقة ستخداـبا صنعها ًب ادلنتجات وأي بيئيا ، آمنة ادلنتجات أي ربديد يف ادلستهلكُت
 20.فإف إرساء العالمة اايكولوجية ستؤدي إذل ظهور صناعة اخلدمات وادلنتجات احملًتمة 

 21: أثر تبين العالمة البيئية 
  فادلنتجُت يلتزموف بتحقيق ضباية أكرب للبيئة استجابة  لطلبات ادلستهلكُت ، وبالتارل : على مستوى ادلنتجني
 . ة طلبات اثبات اجلودة البيئة للمواد االولية ادلستعملة يف دورة االنتاجزياد
  أشارت الدراسات اذل أف ادلستهلك شلكن اف يدفع اكثر اذا كاف ادلنتج معنونا    :على مستوى ادلستهلكني

 .حملًتمة للبيئة لثقته يف العالمة البيئة ، وتنامي الوعي بادلسالة البيئية ساهم يف زيادة االستهالؾ للمواد ا
  اثار للتحفيز لبلوغ درجات اخرى على مستوى االستدامة باعتبار اف العالمة البيئة   :على مستوى البيئي

 .ليست غاية يف حد ذاهتا وإظلا  مسار متواصل  
عالمة وتتعلق هذا ادلرحلة بإنشاء عالمة بيئية للمؤسسات يف اجملاؿ البيئي حىت يصبح ادلنتوج ادلتحصل على هذا اؿ

 22. منتوجا يستجيب لكل اجلوانب البيئية حبيث ؽلثل سبيزا يف القدرة التنافسية يف االسواؽ اخلارجية
: التنمية ادلستدامة  : احملور الثاين 

يُعد مفهـو التنمية ادلستدامة من ادلفاهيم احلديثة ، واليت ظهرت مع بداية االهتماـ العادلي بقضايا البيئة وضباية      
رد الطبيعية من االستنزاؼ واالستخدامات غَت الرشيدة لتلك ادلوارد، فالتنمية ادلستدامة ترتكز على مبادئ ادلوا

ربكم السلوؾ البشري ، لذلك فاف هناؾ أهداؼ تسعى إذل ربقيقها تلك التنمية من خالؿ مشاركات ومساعلات 
. ستدامة أطرافها ، وباستخداـ األدوات اليت تكفل الوصوؿ إذل ربقيق تنمية ـ

 : مفهوم التنمية ادلستدامة  -1



التأهيل البيئي يف ادلؤسسة االقتصادية ودوره يف التنمية ادلستدامة 
                              

 2015-01المجلد  –12 :العدد                   164                               مجلة االقتصاد الجديد     
 

لقد نشأ مفهـو التنمية ادلستدامة عن نقص ادللحوظ للنمو والتنمية اليت دل توفر ذلك األساس الكايف           
الذي يستند إليه يف إصدار األحكاـ من تكاليف ومنافع سلتلف السياسات ، كما أف التدهور يف الوضع البيئي 

تعددت التعارؼ ادلتعلقة ،  ، أدى إذل ضرورة دمج البعد البيئي يف التنمية والتخطيط ااظلائي على ادلستوى العادلي
. بالتنمية ادلستدامة سنحاوؿ سرد صبلة من التعاريف حملاولة الوصوؿ إذل تعريف يلقى القبوؿ 

يف الوقت احلاضر فقط  ودلا كانت التنمية ادلتكاملة تقتصر دالالهتا االصطالحية على العمليات اليت ذبرى      
 احلقيقية الوالدة لتلبية احتياجات أفراد اجملتمع ادلوجودين حاليا دوف مراعاة الحتياجات األجياؿ القادمة ، إف

كاتبو تقرير جلنة  والتنمية يف تقريرها فقاـ للبيئة العادلية اللجنة إعالف مع جاءت ادلستدامة التنمية دلفهـو
بوضع مصطلح التنمية ادلستدامة للداللة على التنمية اليت  1987يف عاـ ( بلنا ادلشًتؾمستق: )ادلعنوف 23برونتالند

 24.تليب احتياجات احلاضر دوف أف تؤثر يف قدرة األجياؿ ادلقبلة على تلبية احتياجاهتا
ية على أهنا تلك التنمية اليت تستخدـ ادلوارد الطبيع:  هذه التنمية  Webster عرف  قاموس ويبسرت       

 25.  دوف أف تسمح باستنزافها أو تدمَتها جزئياً أو كليا 
 بتحقيق ًبته اليت تلك " انهبأ ادلستدامة التنمية وعرؼ ادلاؿ، رأس هو االستدامة ظلط يعترب : الدويل البنك       
 الشامل ادلاؿ رأس ثبات بضماف وذلك القادمة لألجياؿ احلالية الفرص نفس إتاحة يضمن ادلتصل الذي التكافؤ

 26.عرب الزمن   ادلستمرة زيادته أو
:   مدير محاية البيئة األمريكية W.Ruckelshaus  تعريف وليم رولكز هاوس        
على أهنا تلك العملية اليت تقر بضرورة ربقيق ظلو اقتصادي يتالءـ مع قدرات البيئة وذلك من منطلق أف         

 27.بيئة علا عمليات متكاملة وليست متناقضةالتنمية االقتصادية واحملافظة على اؿ
: أهداف التنمية ادلستدامة  -2

ما يتجاوز  إذل تتطلب التنمية ادلستدامة ربسُت ظروؼ ادلعيشة جلميع الناس دوف زيادة استخداـ ادلوارد الطبيعية    
 2015قها قبل وقدرة كوكب األرض على التحمل ، وضحت األمم ادلتحدة شبانية أهداؼ أساسية اليت غلب ربقي

ويطلق عليها أهداؼ التنمية األلفية وعليه تلتـز كل الدوؿ وادلنظمات الدولية بالعمل جاهدة لتحقيق هذا 
 28: األهداؼ ادلتمثلة يف

 احلد من الفقر ادلدقع واجلوع ،أي إنقاص نسبة من يعيشوف يف فقر دبعدؿ النصف -1
 .تأمُت التعليم االبتدائي للجميع  -2
أي إزالة الفوارؽ بُت اجلنسُت يف كافة ادلراحل التعليمية  ترقية ادلساواة بُت اجلنسُت واستقاللية ادلرأة ، -3

 .االبتدائي والثانوي وحق ادلرأة يف الشغل وزلاربة العنف ضدها 
 .احلد من نسبة الوفيات عند األطفاؿ الرضع  بنسبة الثلثُت    -4
 .ربسُت صحة األمومة   -5
 ....كالسيدا وادلاليا  مكافحة األمراض  -6
إرساء شراكة عادلية للتنمية عن طريق زيادة ادلساعدات الرمسية للتنمية ، وتوسيع إمكانية الوصوؿ   -7

 . لألسواؽ 
 وكذلك هدؼ ضماف استمرارية البيئة  -8
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 االبعادتتضمن التنمية ادلستدامة أبعادا متعددة تتداخل تداخال كبَتا فيما بينها ومن ادلالحظ أف هذا          
أحد احملركات الرئيسية للمجتمع، وأحد العوامل الرئيسية احملددة دلاهيته من يرتبط بعضها ببعض ، فاالقتصاد 

واجملتمع هو صانع االقتصاد ، والبيئة هي ااطار العاـ (. اخل... رلتمع صناعي أو زراعي ، أو رعوي أو ذباري )
تعد التنمية ادلستدامة تنمية ثالثية األبعاد مًتابطة ومتداخلة يف إطار ؼالذي يتأثر باألنشطة االقتصادية ويؤثر فيها ، 

. تفاعلي يتسم بالضبط والًتشيد للموارد 
ادلسؤولية االجتماعية والبيئية كأداة لتفعيل مسامهة ادلؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية : احملور الثالث 
: ادلستدامة  

شريك األساس يف التنمية ادلستدامة من خالؿ مسئوليتها االجتماعية ذباا كل تعد ادلؤسسات االقتصادية اؿ        
من عماذلا وعمالئها من جهة واجملتمع والبيئة اللذاف تنشط فيهما من جهة أخرى ، كاف لزاما عليها ربمل 

ئي يف ظل اشتداد مسئولية تبٍت مفهـو التنمية ادلستدامة وذللك من اجل ربسُت األداء والفعالية وخاصة األداء اليب
. وشروط التجارة الدولية  ادلنافسة بُت ادلؤسسات

: ادلسؤولية االجتماعية : اوال 
دل يعد تقييم ادلؤسسات وقتنا الراهن يعتمد على رحبيتها فحسب ، ودل تعد تلك ادلؤسسات تعتمد يف بناء        

ى خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع مسعتها على مراكزها ادلالية فقط ، بل ظهرت مفاهيم حديثة تساعد عل
التطورات ادلتسارعة يف اجلوانب االقتصادية واادارية والتكنولوجية حوؿ العادل ، ومن أبرز هذا ادلفاهيم مفهـو 

.  ، فأدركت ادلؤسسات أهنا غَت معزولة عن اجملتمع "ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات"
 : مفهوم ادلسؤولية االجتماعية  -1
 :الدويل  البنك  - أ
 مع ادلستدامة ، وبالعمل االقتصادية التنمية يف بااسهاـ األعماؿ قطاع التزاـ هي للشركات االجتماعية ادلسؤولية 

 قطاع تفيد  بأساليب ـ ،تهحيا نوعية ربسُت أجل من عامة سبعلمجوا احمللي سبعلمجوا وأسرهم ، ادلوظفُت 
 29.  "السواء على والتنمية األعماؿ

  :لدولية للتقييس ادلنظمة ا - ب
تعترب ادلسؤولية االجتماعية بأهنا نشاطات للمؤسسة لتحمل ادلسؤولية الناصبة عن أثر النشاطات اليت تقـو هبا على  

اجملتمع و احمليط لتصبح نشاطاهتا منسجمة مع منافع اجملتمع و التنمية ادلستدامة ، ترتكز ادلسؤولية االجتماعية 
 30. اـ القوانُت و االدوات احلكومية بااضافة ألنشطتها اليومية  على السلوؾ االخالقي ، احًت

يقصد بادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات هي طريقة عمل ادلؤسسة و اليت من خالذلا تدمج االهتمامات  و       
الشركة و  القضايا االجتماعية و البيئية و االقتصادية يف صنع القرار و اسًتاتيجيات   و سياسات و قيم و ثقافة

العمليات و األنشطة داخل الشركة بشفافية و زلاسبة ليتم تطبيق أحسن ادلمارسات و تستخدـ هذا ادلشاريع 
تسويقيا لتحسُت صورة الشركة من خالؿ إضفاء الصبغة األخالقية عليها و زيادة مصداقيتها شلا يؤدي إذل زيادة 

ادللتزمة أخالقيا و اجتماعيا تتقيد بإعداد التقارير  أرباحها و كخطوة هامة و منظمة ، أصبحت بعض ادلؤسسات
والدليل  26000ايزو  و ادلعايَت العادلية للمسائلة االجتماعية 14000حسب ادلواصفات اليت تتعلق بالبيئة  ايزو 

  31االسًتشادي للتنمية ادلستدامة 
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لتزاـ بااسهاـ يف التنمية ادلستدامة وهذا ؽلكن القوؿ اف ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية اذل اال       
دبراعاة اجلانب االقتصادي ، اجلوانب البيئية ، اجلوانب االجتماعية و ال ؽلكن اغفاؿ اجلانب االخالقي والقانوشل 

.  إذباا اجملتمع واألجياؿ القادمة 
 32:أبعاد ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات  -2
  :االقتصادي  البعد - أ

 يشَت ،إظلا التجارية األعماؿ جوانب من كجانب الربح إذل يشَت ال االجتماعية للمسؤولية تصادياالؽ البعد     
 حقوؽ ، وضباية والفساد الرشوة ادلؤسسية، ومنع احلوكمة مثل ادلؤسسات داخل أخالقية ـ شلارسات االلتزاـ إذل

 ادلساءلة مبادئ وتطبيق بتبٍت تقـو أف ادلؤسسات فعلى السياؽ هذا ادلستهلك،واالستثمار األخالقي، وضمن
 وتنفيذها القرارات ازباذ يف القانوف سيادة واحًتاـ ادلعنية، األطراؼ مصاحل األخالقي، واحًتاـ والسلوؾ والشفافية

 .هبا ادلؤسسية خاص للحوكمة دليل وتطوير
 :االجتماعي  البعد - ب

 دبا فيها العاملُت شؤوف ورعاية وربسُت يهؼ تعمل الذي اجملتمع رفاهية ربقيق يف تساهم أف للمؤسسة بد ال     
 واجملتمعية الصحية والرعاية والوظيفي ادلهٍت األمن وتوفَت الفنية قدراهتم وتنمية إنتاجيتهم زيادة على ينعكس إغلابا

 تأثَت االجتماعي سلوكها العتبار أف حيث حامسًا ادلؤسسة به تعمل الذي ادلنفتح ااداري ويعد النمط ذلم ،
 .نفسها حدود ادلؤسسة يتجاوز

 : البيئي  البعد - ت
السامة  االنبعاثات على والقضاء ومنتجاهتا عمليات على ادلًتتبة البيئية اآلثار تراعي أف للمؤسسة بد ال     

 على سلبا تؤثر قد اليت ادلمارسات وتقليل ادلتاحة ادلوارد من واانتاجية الكفاءة من قدر أقصى والنفايات ، وربقيق
 ذات ادلباشرة وغَت ادلباشرة البيئية اجلوانب صبيع تعي أف ادلؤسسة وعلى .د ادلوار هذا القادمة واألجياؿ الدسبتع الب

 تلك دلعرفة معينه معايَت استخداـ وعليها كما منتجاهتا ، وتصنيع خدماهتا وتقدصل نشاطاهتا ، يف تأدية الصلة
 تلك على الواجب ومن .البيئي ألدائها الفعاؿ التحسُت فـ بالتارل لتتمكن ادلتميز، ذات األثر البيئية اجلوانب
 .هبا ومعموؿ وموثقة) إثباهتا شلكن (شامله مثبته تكوف أف ادلؤسسة نفسها قبل من احملددة ادلعايَت

 آليات نشر ادلسؤولية االجتماعية داخل ادلؤسسات -3
: ؽلكن نشر ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات من خالؿ ما يلي       

 : مهة اجملتمعية التطوعيةادلسا - أ
يلقى هذا اجملاؿ معظم االهتماـ يف الدوؿ اليت تكوف فيها احلوار حوؿ ادلسؤولية االجتماعية للمنظمات      

حديثًا نسبًيا، ومن ادلمكن أف يتضمن ذلك اذلبات اخلَتية وبرامج التطوع واالستثمارات اجملتمعية طويلة ادلدى يف 
 34.درات األخرى ذات ادلردود اجملتمعيالصحة أو التعليم أو ادلبا

 : العمليات اجلوهرية لألعمال وسلسلة القيمة - ب
غالبا ما تكوف رؤية وقيادة األفراد وادلنظمات الوسيطة ضرورية ادخاؿ ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،        

تعظيم فرص التنمية ادلهنية وتستطيع أي شركة من خالؿ التفاعل النشيط مع موظفيها ربسُت الظروؼ واألوضاع و
، وذلك بتطبيق إجراءات لتقليل استهالؾ الطاقة وادلخلفات، وتستطيع ادلؤسسات أف تكفل صدؽ سهولة 
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االتصاالت مع عمالئها، ومن ناحية تأثَتاهتا غَت ادلباشرة عرب سلسلة القيمة ومواثيق الشرؼ يف تدبَت ااحتياجات 
مساعدة مورديها وموزعيها على تنسيق قوة العمل واحلد من الضرر  ، وبرامج إظلاء القدرات، كما تستطيع

  35.البيئي
 :حشد التأييد ادلؤسسي وحوار السياسات والبناء ادلؤسسي - ت

فعلى الصعيد الداخلي تقـو قيادات ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات بوضع الرؤية وهتيئة ادلناخ العاـ الذي       
التوازف ادلسئوؿ بُت ادلتطلبات ادلتعارضة لزيادة األرباح وادلبادئ ، أما على الصعيد  ؽلكن للعاملُت من خالله ربقيق

اخلارجي، فإف كثَتا من رؤساء رلالس اادارات وكبار ادلديرين يقوموف بقيادة مشاركة األعماؿ يف قضايا التنمية 
   36  .دبفهومها األوسع ويؤيدوف ادلبادرات اخلاصة بالصناعة وغَتها من ادلبادرات

األداء البيئي يف ادلؤسسة االقتصادية  : ثانيا 
يتزايد اهتماـ ادلؤسسات بكل نوعياهتا بتحقيق وشلارسة أداء بيئي متميز بالتحكم بتأثَت أنشطتها          

ومنتجاهتا أو خدماهتا على البيئة مع األخذ يف االعتبار سياساهتا وأهدافها البيئية وهي تباشر ذلك يف إطار 
ريعات ادلتشددة ادلتزايدة ، وتطوير السياسات االقتصادية وادلعايَت األخرى لتأكيد ضباية البيئة و بااضافة التش

. لالهتماـ ادلتنامي العاـ من األطراؼ ادلعنية خبصوص ادلسائل البيئية 
 من أو اختياري إجباري بشكل ادلؤسسة سواء هبا تقـو اليت والعمليات النشاطات كل البيئي باألداء يقصد       
   37. منها التخفيف أو أو اخلدمية اانتاجية ادلنظمة نشاطات عن الناذبة واالجتماعية البيئية األضرار منع شأهنا

 : أبعاد األداء البيئي -1
  الفعالية  البيئية : 
متطورة ومستمرة إف الفعالية من ادلواضيع اليت تلقى االهتماـ الكبَت ، ألنه ال ؽلكن احلديث  عن مؤسسة          

دوف أف تتحدد بدقة درجة فعالية األسس والقواعد اليت بنيت عليها، وتعد الفعالية مؤشرا هاما لنجاح النظاـ 
ادلطبق يف ادلؤسسة وقد اكتسب موضوع الفاعلية ا أعلية كربى لدى الباحثُت وادلمارسُت يف علم اادارة وصانعي 

. اخلطط والقرارات والسياسات ادلطبقة  القرارات ، ذلك أهنا ترتبط بتقييم فعالية
تقدصل سلع و خدمات ، " عرفت الفعالية البيئية حسب رللس األعماؿ العادلي للتنمية ادلستدامة على أهنا         

بأسعار تنافسية تليب حاجات ادلستهلكُت وربسن نوعية احلياة،  وهذا باحلد من اآلثار البيئية تدرغليا،  مع احملافظة 
ية ادلوارد الطبيعية الالزمة طواؿ دورة حياة ادلنتج وصوال إذل مستوى منسجم ػلمي األرض بشكل مستداـ على كم

:  الكفاءة  " .
إف الكفاءة من ادلواضيع بالغة األعلية ألنه ال ؽلكن احلديث عن مؤسسة متطورة ومستمرة دوف أف ربدد         

ا، كما تعد مؤشرا هاما لنجاح النظاـ ادلطبق للمؤسسة بدقة درجة كفاءة األسس والقواعد اليت بنيت عليه
والكفاءة البيئية هي توفَت سلع وخدمات ذات اسعار تنافسية تشبع االحتياجات االنسانية وربقق جودة        

احلياة يف الوقت الذي تقلل فيه باضطراد من التأثَتات االيكولوجية وكثافة استغالؿ ادلوارد خالؿ دورة احلياة  
 38صوؿ هبا اذل مستوى يناسب على االقل مع طاقة ضبل االرض التقديرية للو
 : قياس األداء البيئي   مؤشرات -2
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تعد ادلؤشرات أداة مهمة يف تعيُت ادلشكالت البيئية ، ربليلها ، تقوؽلها وربديد األولويات ورصد التغَت يف        
، وقياس التحسن يف ربقيق أهداؼ زلددة ؛ نظراً 39سات ، ووسيلة مهمة دلتابعة أداء السيا حالة البيئة مع الزمن

لكوهنا تعطي دلتخذ القرار صورة واضحة عن حالة البيئة و اذباهاهتا ، وتساعد يف تتبع انعكاسات السياسة ، كما 
 .أهنا تسهاـ يف رفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية لدى اجلمهور 

و  واذلواء متضمنة األرض احلية وغَت احلية الطبيعية النظم على ادلنظمة بتأثَت هتتم : البيئي األداء مؤشرات -
 األهداؼ وربط وإظهار أعلية األكثر البيئية التأثَتات احليوية ربديد البيئية النظم يف ادلؤشرات تلك وتساعد ادلاء ،
  :ومؤشر األداء البيئى هو وصف زلدد لألداء البيئى مثل وتطوير ادلوظفُت ، للمنظمات البيئية

 .النسبة ادلئوية خلفض إستهالؾ ادلاء •
 .ت احجم ادلادة لكل وحدة سلرج  •
  .عدد حاالت حوادث التسمم ىف زمن زلدد  •
  :احملاسبة البيئية  -3
البيئية  ربديد وقياس تكاليف األنشطة البيئية واستخداـ تلك ادلعلومات يف صنع قرارات اادارة" تعٍت         

 40". لبية لألنشطة واألنظمة البيئية وإزالتها عمالً دببدأ من يلوث يدفع هبدؼ زبفيض اآلثار البيئية الس
على  أهنا ربديد وذبميع وربليل (   IFAC) لقد عرفت احملاسبة البيئية من قبل االرباد الدورل للمحاسبُت        

    41. واافصاح عن معلومات التكاليف البيئية على مستوى ادلؤسسة 
سبة البيئية مصدر رئيسي للمعلومات ادلرتبطة باقتصاديات أنشطة العمليات البيئية لتحقيق أهداؼ تعترب احملا       

التنمية ادلستدامة ، ونتيجة الهتماـ التنظيمات احلكومية بالبيئة والتنمية ادلستدامة ًب إدخاؿ احملاسبة البيئية ضمن 
ذل صبع وتشغيل البيانات اخلاصة باألحداث والتصرفات ااطار العاـ للنظاـ احملاسيب حيث هتدؼ احملاسبة البيئية إ

البيئية للمشروع بغرض إنتاج وتوصيل معلومات زلاسبية ألصحاب ادلصلحة يف ادلشروع بااضافة إذل اجلهات 
. الرقابية الرمسية 

وعمليات صنع القرار يؤدي لتحسُت قدرت ادلؤسسات  اف دمج االعتبارات البيئة ضمن اادارة         
القتصادية التنافسية يف ظل عودلة االسواؽ وحدة ادلنافسة اليت يشهدها العادل اليـو ، فمؤشرات األداء تعد مقياسا ا

دلدى صلاح ادلؤسسة من خالؿ سعيها دلواصلة نشاطها بغية ربقيق األهداؼ ، وكذلك تساعد مؤشرات األداء على 
ت ادلختلفة وهذا بدورا يدفع ادلؤسسة لتحسُت أدائها ، كما وادلؤسسا إغلاد نوع من ادلنافسة بُت األقساـ واادارة

أنه ال بد من توفر نظاـ زلاسيب بيئػي يهدؼ إذل توفَت أساس علمي وعملي للقياس والتقرير عن األنشطة البيئية 
 .والتأثَتات ذات الصلة وهذا لتحسُت االداء البيئي 

يد دلتطلبات التنمية ادلستدامة والشراكة يف التنمية االقتصادية هو وؿوالبيئية فمفهـو ادلسؤولية االجتماعية         
بُت الدولة والقطاع اخلاص لبناء مستقبل أفضل لألجياؿ القادمة هبدؼ إغلاد ودعم برامج اجتماعية واقتصادية 

ارد البشرية وثقافية مستدامة مستقاة من االحتياجات واألولويات الوطنية وهذا ادلفهـو يقـو على االستثمار يف ادلو
وخلق فرص عمل وتوفَت بيئة عمل صحية وآمنة جنباً إذل جنب مع حل ادلشكالت االجتماعية والبيئية وتعزيز 

التنمية ادلستدامة ومن هنا تكمن أعلية تطوير برامج ادلسؤولية االجتماعية والبيئية لزيادة القدرة تنافسية ادلؤسسات 
 .ية االقتصادية واكتساهبا اسواؽ زلليه وخارج
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:  اخلامتة 
يف ظل التحوالت العميقة اليت شهدهتا األسواؽ العادلية ، واليت اتسمت بًتكيز االهتماـ على اجلودة البيئية        

للسلع واخلدمات ، وذلك عن طريق وضع عدة مواصفات وضوابط بيئية للسماح بدخوؿ السلع إذل أسواقها، 
ـ ادلواصفات البيئية العادلية ،وهذا ما فرض على ادلؤسسات أصبح ادلستهلك يقبل على ادلنتجات اليت ربًت

االقتصادية االستجابة ذلذا التغَتات ،وذلك من خالؿ  تبٍت منظومة التأهيل البيئي الرامية لتعزيز قدرهتا التنافسية 
 14001ئي والطريق اذل ربقيق التنمية ادلستدامة عن طريق اعتماد ادلواصفات العادلية مثل منظومة التصرؼ اليب

ISO   26000 لتحسُت ادائها البيئي  و ادلسؤولية االجتماعية ISO  اجملتمع والبيئة  اذباا بالقياـ بالتزاماهتا
اليت تعمل فيها ،حيث ساعلة ادلؤسسات التونسية ادلطبقة لربنامج التأهيل البيئي من مساعلة فعالة يف التنمية 

 .رص عمل وزيادة قدرهتا التنافسية عن طريق التصدير للخارج ادلستدامة من احلفاظ على البيئة و خلقها لف
:  نتائج البحث 

 :فيما يلي نذكرها النتائج بعض إذل للموضوع توصلنا دراستنا خالؿ من   
 على إجراءات إتباع بيئية ،وهو ما دفع الدولة اذل إذل مشكالت حدوث يف تسبب بالبيئة عدـ االهتماـ -1

وعلى االنساف يف حد ذاته ،ومن بُت هذا االجراءات هو ضرورة تأهيل ادلؤسسات  ادلستوى الكلي للحفاظ عليها
. 
تكتسي عملية تأهيل ادلؤسسات االقتصادية بيئيا اعلية كبَتة كوهنا تعترب دبثابة انتقاؿ ادلؤسسة من مستوى اذل  -2

يف ادليداف االقتصادي مستوى اخر يتميز بالكفاءة وادلردودية ، وذلك لتمكينها من مواكبة التطورات احلاصلة 
 .،وتعزيز قدرهتا التنافسية دلواجهة ادلنافسة ادلتنامية وطنيا ودوليا 

أصبح التأهيل البيئي يف ادلؤسسات االقتصادية ػلتل مكانة هامة يف برارلها ألنه ػلقق العديد من االهداؼ   -3
عمالئها وحصوذلا على العديد من ،فهو ينهض باانتاج الصناعي النظيف وؽلكن ادلؤسسة من ربسُت صورهتا أماـ 

 . االمتيازات 
 تنافسيتها يف هاما مؤشرا وباتت االقتصادية ادلؤسسات على مفروضة واالجتماعية البيئية األبعاد أصبحت -4

 وذلك تسيَتها ظلط يف تغيَت االقتصادية ادلؤسسة على توجب لذا ادلستدامة التنمية من متغَتات هاما ومتغَتا
 يف يًتكز ادلؤسسات بُت للمنافسة اجلديد التوجه ألف 2600ISO ، ISO14001 0لدوليةا ادلعايَت بتطبيق

 . واالجتماعية البيئية االلتزاـ بادلسؤولية حيز
:  توصيات البحث 

 هبا، ادلسموح للملوثات القصوى الًتكيز مستويات بتحديد اخلاصة والقوانُت التشريعات سن ضرورة -1
 ادلنتجات حياة ودراسة ، للمنتجات الصناعية القياسية ادلواصفات وضع عند يةالبيئ األبعاد إدماج على والعمل
لقياـ بالدراسات البيئية عند دراسة جدوى ادلشاريع ، بااضافة اذل ذلك اادلخلفات من احلد يضمن دبا ادلختلفة

دث ضرراً بالبيئة الصناعية من قبل ادلستثمرين وأصحاب ادلؤسسات للتأكد من أف هذا ادلشروعات اجلديدة لن تح
. 
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حث ادلؤسسات االقتصادية على تأهيل مؤسساهتا بيئيا وضرورة تطبيق برنامج التأهيل البيئي على غرار  -2
 .دلا له من انعكاسات على التنمية ادلستدامة   برامج التأهيل االخرى ،

و   14001 يزواا لنظاـ الناجح التطبيق بينها من واليت التنافسية بادلزايا الشركة اهتماـ ضرورة -3
 .ذلا  ادلستقبلي عليها لالحتياج احلفاظ

يف  واالجتماعية البيئية ادلسؤولية مفهـو إرساء ادلستدامة التنمية لتحقيق الساعية احلكومات على  -4
 .ادلؤسسات االقتصادية  

منح ادلؤسسات اليت ربافظ على البيئة معاملة ضريبية شليزة من حقي ااعفاء أو زبفيض الضرائب  -5
 .فروضة عليها ادل
العمل على تبٍت اسًتاذبيات التصنيع األخضر دلا ذلا من اثر يف ربسُت األداء البيئي وذلك من خالؿ  -6

التخلص من ادلخلفات الصناعية بإعادة استعماذلا او تدويرها بأساليب وطرؽ  للحد من االضرار البيئية اوال 
لف العمليات الصناعية اسهامها يف ربسُت األداء وربقيق ايرادات للمؤسسة ثانيا فضال من زلاولة زبفيض ؾ

 . البيئي 
تشجيع ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية على االطلراط يف برامج التأهيل وخاصة يف ما يتعلق باجلانب   -7

قيق أبعاد البيئي ، و اعتماد ادلواصفات العادلية للجودة والبيئة وادلعايَت ادلتعلقة بادلسؤولية االجتماعية وهذا حملاولة تح
 .التنمية ادلستدامة 

تشكيل هيئة أو وكالة وطنية للتقييس البيئي مهامها تتمثل يف مساعدة ومرافقة ادلؤسسات اجلزائرية   -8
دارة البيئية وزيادة الدعم ادلارل ذلذا ادلؤسسات ، إذل جانب وضع عالمة بيئية وطنية تقدـ الادلهتمة بتطبيق أنظمة ا

 .داء البيئي ادلتميزألذات اسنويا للمؤسسات اجلزائرية 
قائمة ادلراجع 

 1سوريا ،ط,رجاء وحيد دويدري ،البيئة مفهومها العلمي ادلعاصر وعمقها الفكري الًتاثي ،دار الفكر ،دمشق  -1
 . 23،ص  2004، 
 . 25ادلرجع نفسه ، ص  -2
 . 19،ص  2009عادؿ الشيخ حسُت ،البيئة مشكالت وحلوؿ ،دار اليازوري ،عماف،االردف ، -3
 . 31،ص 2007صاحل سللف ،اادارة البيئة واحلماية اادارية للبيئة ،دار اليازوري ،عماف ،االردف ، عارؼ -4
مصطفى عبد اللطيف عباسي ، ضباية البيئة من التلوث ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،  ااسكندرية ، مصر ،   -5

 .10، ص 2004
تنافسية للمؤسسة الصناعية ،مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة برشل لطيفة ،دور االدارة البيئية يف ربقيق مزايا  -6

 . 4،ص   2007ادلاجستَت يف العلـو االقتصادية ،جامعة زلمد خيضر بسكرة ،اجلزائر ،
،دار احلقائق ،اجلزائر   2007وزارة التهيئة العمرانية،البيئة والسياحة، التقرير الوطٍت حوؿ حالة ومستقبل البيئة  -7
 . 258ص , 2005،
يرة سالمي ،مٌت مسغوشل ، اشكالية التأهيل البيئي يف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ضلو ربقيق االقتصاد االخضر ، من -8

اجلزائر ،يومي ,،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة    2ط , ادللتقى الدورل الثاشل حوؿ أداء ادلتميز للمنظمات واحلكومات 
 .  370،ص   2011، نوفمرب 23و22
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اطلع عليه  http://www.turess.com/akhbar/59985قتصادية الصديقة للبيئة ، ،دعم األنشطة اال -9
 .  2012 / 02/ 14يـو 
 . 372منَتة سالمي ،مٌت مسغوشل ، مرجع سبق ذكرا ،ص   -10
 25،تونس ، اطلع عليه يـو  9والصحة  ،العدد ،زللة البيئة ((التأهيل البيئي يف تونس ركيزة لكسب رهاف اجلودة ) -11

/04 / 2012    .http://www.envmt-healthmag.com    
خالد مصطفى قاسم ،اسًتاتيجية اانتاج األنظف من منظور تقنيات النانو كمدخل لتفعيل التنمية ادلستدامة ىف  -12

 . 4،ص  2010قطر ، ,مايو ،الدوحة   28  -25نتدى الصناعى العرىب الدوذل ،الصناعة العربية ،ادل
فاتح رلاهدي ،شراؼ براهيمي ،برنامج االنتاج االنظف كآلية لزيادة فعالية االدارة البيئة ودعم االداء البيئي للمؤسسة   -13

 22اجلزائر ، يومي ,دي مرباح ،ورقلة ،جامعة قاص 2،ادللتقى الدورل الثاشل حوؿ االداء ادلتميز للمنظمات واحلكومات ،ط
. 432،ص    2011نوفمرب  ، 23و

،رللة أحباث  اقتصادية ((االدارة البيئية واليات تفعيلها قي ادلؤسسات الصناعية),عبد الناصر موسى ،أماؿ رضباشل  -14
 . 87،ص  2008،جامعة زلمد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر ، 4وادارية ،العدد 

دبعايَت االدارة البيئة ضلو ربقيق ادليزة التنافسية دلنظمات االعماؿ ،ادللتقى الدورل الثاشل حوؿ الشيخ الداوي ،االلتزاـ  -15
ص    2011نوفمرب ، 23و 22اجلزائر ،يومي ,،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة  2االداء ادلتميز للمنظمات واحلكومات ،ط

518  . 
،عماف ،االردف  1،دار ادلسَتة ،ط  iso14000تطلبات صلم العزوي ،عبد هللا حكمت النقار ،ادارة البيئة نظم ـو -16

.  135،ص  2007،
 . 139 -137ص ص ,ادلرجع نفسه  -17
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