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  األداء البيئي املستدام للمؤسسات االقتصادية لتحسنيقراءة يف دور الدولة الداعم 

 -حالة اجلزائر –

  

                عبد الرمحان العايب .  د                            

 بقة  الشريف   د.أ                                                                                               

  - جامعة سطيف  –                                                                     

  : امللخص

يأيت هذا  .وأهدافها على املدى الطويل أعماهلا استراتيجيات البيئية ضمن على دمج االعتبارات االقتصادية تعمل املؤسسات

ويتبلور مستوى اهتمام املؤسسات االقتصادية بالبيئة الطبيعية من . البيئي أصبح معيارا من معايري حتقيق تنافسية مستدامة كون البعد التوجه

، حيث من 14001خالل السعي إىل وضع أنظمة لإلدارة البيئية مطابقة للمواصفات القياسية اخلاصة بالبيئية واليت يأيت على رأسها اإليزو 

ن أجلها تقوم املؤسسات االقتصادية باحلصول على هذه الشهادة هو حتسني أداءها البيئي مما يقود إىل حتقيق نتائج بني األهداف اليت م

   . اقتصادية إجيابية

هدفت املداخلة إىل الوقوف على مستوى تبين املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ألنظمة اإلدارة البيئية املطابقة للمواصفة إيزو 

وقد توصلت الدراسة إىل أن مستوى . ادا من الدعم املؤسسي واملايل والفين الذي تضعه الدولة حتت تصرفهاومدى استف 14001

وأوعزت الدراسة أسباب هذا . اإلقبال على احلصول على شهادة اإليزو هذه ضعيف جدا باملقارنة مع دول جنوب البحر األبيض املتوسط

  .ملشاكل اليت تتخبط فيها املؤسسة االقتصادية اجلزائريةالوضع إىل الواقع احلايل لالقتصاد ومجلة ا

  املؤسسات االقتصادية اجلزائرية –األداء البيئي  – 14001اإليزو  –اإلدارة البيئية  –البيئة الطبيعية :  الكلمات املفتاح

Résumé :  
Loin des contraintes règlementaires et institutionnelles, la prise en compte de l’environnement naturel 
dans le management apporte à l’entreprise économique des avantages économiques non négligeables. 
Pour ces entreprises, cet environnement s’impose de plus en plus comme avantage compétitif certain. 
C’est pourquoi les entreprises économiques le considèrent comme un axe de leurs stratégies de 
développement et se fixent des objectifs environnementaux à atteindre. La mise en place d’un système 
de management environnemental est le moyen le plus pratique qui facilite l’atteinte de ces objectifs et 
permet, par voie de conséquence, d’améliorer la performance environnementale ce qui se répercute 
positivement sur la performance globale de l’entreprise.     
Le but de cette communication est de faire une lecture sur le degré de prise en compte de 
l’environnement naturel par les entreprises économiques algériennes dans leur management et l’intérêt 
qu’elles accordent à la certification selon les normes ISO 14001. Cette lecture concerne également le 
rôle que joue par les pouvoirs publics afin d’inciter ces entreprises à intégrer l’environnement dans 
leur management.  
Cette communication a permis de conclure que le recours à l’obtention de cette certification est très 
faible en Algérie. Notre pays se place loin derrière les pays de la rive sud de la méditerranée, ce qui 
illustre la faible intégration de notre économie dans la sphère économique internationale. Cette 
situation démontre le faible intérêt qu’accordent les dirigeants des entreprises algériennes à 
l’environnement, ces raisons sont multiples et complexes mais les plus importants sont le contexte 
actuel dans lequel évolue notre économie et les problèmes structurels dont souffrent l’entreprise 
économique algérienne. 
Mots-clés : environnement – management environnemental – ISO 14001 – performance 
environnementale – entreprises algériennes 
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  : املقدمة 

اإلدارة البيئية اليت تعتمدها املؤسسات االقتصادية يف محاية البيئة من خالل سياسات بيئية  يشري األداء البيئي إيل كفاءة أنظمة

، تقوم املستدام ومن أجل حتقيق األداء البيئي .وأمهها التلوثعلى البيئة واتمع أثارها السلبية  منبغرض احلد  اإلنتاجيةركز على األنشطة ت

 توفرحيث  ،14001املؤسسات االقتصادية بوضع أنظمة لإلدارة البيئية مستعينة يف ذلك باملواصفات القياسية الدولية أمهها املعيار إيزو 

  .مثل هذه املواصفات للمؤسسات االقتصادية مجلة من األدوات تستخدم يف حتسني األداء البيئي

فباإلضافة إىل سن . تلعب احلكومات دورا كبريا يف تشجيع املؤسسات االقتصادية على انتهاج تصرفات أكثر محاية للبيئةو

شجيعات واحلوافز اليت متنح تامللوث للبيئة، تربز ال اإلنتاجيعن النشاط  القوانني والتشريعات الرادعة بغرض التحكم يف االنبعاثات النامجة

وتكون تلك التحفيزات على شكل . للمؤسسات االقتصادية بغرض انتهاج نظم وأمناط إدارية تسمح هلا بتحسني أداءها البيئي والتحكم فيه

يئية مطابقة للمواصفات القياسية الدولية أمهها املعيار إيزو من أجل وضع أنظمة لإلدارة البو هذا  فين  أيضا كذلكمادي و دعم مايل و

14001 .  

جعل املؤسسات االقتصادية  من أجلمن خالل هذه املداخلة حناول الوقوف على الدور الذي تلعبه السلطات العمومية يف اجلزائر 

أن " اإليزو"صادرة من املنظمة العاملية للمواصفات القياسية ال اإلحصائياتيف هذا اال تدل . اجلزائرية أكثر حتلي باملسؤولية اجتاه البيئة

ويف . لمؤسسات االقتصادية اجلزائريةاإلمجايل لضئيل جدا بالنظر إىل العدد  14001املؤسسات اجلزائرية احلاصلة على شهادة إيزو عدد 

يف  بدرجة كبريةوقتصاد اجلزائري متفوقة اقتصاديات دول أخرى أقل حجم من اال نفس الوقت تشري دراسات وأحباث علمية متعددة أن

، تشري التقارير الصادرة من هيئات حكومية خمتلفة أن السلطات العمومية يف اجلزائر هذا الواقعوعلى الرغم من . اجلزائر لىعاال البيئي 

نتهاج األنظمة اإلدارية اليت جد حمفزة بغرض ا ةوفني ةاليمتضع حتت تصرف القطاع االقتصادي آليات الدعم الكايف على شكل منح 

  .   وهذا ما سنحاول حتليله يف هذه املداخلة. وبالتايل يتضح جليا وجود اختالالت وجب الوقوف عليها. تساعدها على حتسني أداءها البيئي

فعال اجلهود  هل تساهم: ومنه، فإن اإلشكالية اليت حتاول املداخلة التطرق إليها ميكن صياغتها يف السؤال الرئيسي التايل    

  املبذولة من طرف السلطات العمومية يف مساعدة املؤسسات االقتصادية على حتسني أداءها البيئي ؟

 
I. للمؤسسة االقتصادية   دور نظم اإلدارة البيئية يف حتسني األداء البيئي:  

  : نظم اإلدارة البيئية )1

وتعترب نظم اإلدارة البيئية . يأيت االهتمام بالبيئة من طرف املؤسسة االقتصادية ملا هلذا البعد من أمهية ضمن أبعاد التنمية املستدامة

أهم أدوات اليت تستعني املؤسسات االقتصادية ا حىت تربهن على اهتمامها بالتنمية املستدامة، حيث أن هذه النظم تعمل على حتسني 

  . البيئي طبقا للسياسة البيئية للمؤسسة االقتصاديةاألداء 

 اهليكل يتضمن الذي الشامل اإلداري النظام من جزء"نظام اإلدارة البيئية على أنه  "اإليزو"العاملية للتقييس  تعرف املنظمة

 وتطبيقها البيئية السياسة بتطوير املتعلقة واملوارد واإلجراءات والعمليات واملمارسات واملسؤوليات التخطيط ونشاطات التنظيمي

تنظيم يف إطار املؤسسة يلتزم من خالله مجيع األفراد حتقيق أهداف املؤسسة حلماية " وتعرف أيضا أا" 1.عليها واحلفاظ ومراجعتها

 والتدفقات والسلوكيات تخالله املسؤوليا للمؤسسة من اإلداري النظام من جزء"كما ميكن تعريف نظام اإلدارة البيئية على أنه " 2.البيئة

  3"..للمنظمة البيئية السياسة لتحقيق واملعايري
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فنظام اإلدارة البيئية هو نظام فرعي للتنظيم العام للمؤسسة تضعه اإلدارة العليا حىت تضمن أن املنتجات أو اخلدمات اليت تصممها 

ويشمل هذا التنظيم كل من اهليكل التنظيمي وحتديد املسؤوليات . تؤثر سلبا بشكل مباشر أو غري مباشر على البيئة نوتنتجها وتسوقها ل

ويشترط يف هذا . واإلجراءات واملمارسات وطرق العمل واملوارد الالزمة لتحقيق األهداف اليت تضعها املؤسسة واملتعلقة حبماية البيئة

 14001حتث املواصفة العاملية اإليزو "و . قا مع التنظيم العام للمؤسسة وظروف السري العادي هلاالتنظيم أن يكون موائما ومتواف

ذلك أن نظام اإلدارة البيئية يسمح للمنظمة على تطوير املؤسسات على وضع نظم لإلدارة البيئية بغرض التحسني من فعاليتها البيئية، 

التزاماا املعلن عنها يف هذه السياسة كما تسمح هلا باختاذ التدابري الضرورية لتحسني سياستها البيئية ووضع أهداف تسمح هلا باحترام 

  "4.أداءها البيئي

انطالقا من احلصول على  ،وضع خطط وسياسات تشمل املراحل اإلنتاجية كافةب البيئية على مستوى املؤسسةويتم جتسيد اإلدارة 

التكاليف وتقييم اآلثار البيئية للمؤسسة ا، آخذين بعني االعتبار كل من جلوانب البيئية املتعلقة إىل املنتج النهائي واوصوال املواد األولية و

   .التلوثيف  للتحكم املوارد والطرق املتبعة  استخدامكيفية البيئية النامجة عن 

التشريعات والقوانني الصادرة حول ميكن ذكر كل من اإلدارة البيئية االقتصادية باملؤسسة  اهتمامإىل  من األسباب اليت تؤديو    

. زداد فيه الوعي بأمهية محاية البيئةايف سوق حتسني مسعة  املفروض عليها من اتمع بصفة عامة وكذلك البحث عنضغط وال محاية البيئة

 .ق التصديراسوأمتطلبات و اإلقليمية والعاملية قاألسوا يفاملنافسة وهناك أيضا الضرورات اليت تفرضها 

لخص أهم فوائد وضع أنظمة لإلدارة البيئية يف زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة من خالل إتباع السلوك البيئي الصحيح وتت

د من وخاصة يف السوق الواعي  بدرجة كبرية بالبيئة وترشيد استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية والتقليل من اآلثار السلبية على البيئة واحل

ف العمل للموظفني من خالل ضمان بيئة نظيفة، آمنة وخالية من امللوثات وأخريا التقليل من اخلسائر املادية والبيئية التلوث وحتسني ظرو

  .خاصة منها النامجة عن احلوادث ذات اآلثار البيئية

لقياسية واليت يأيت على ويف وضعها لنظم اإلدارة البيئية اخلاصة ا، تستعني املؤسسات االقتصادية يف معظم األحيان باملواصفات ا

ة منها على وجه اخلصوص املواصفات القياسية لإلدارة البيئية على املستويات احمللي أو بعض 14001رأسها املواصفة القياسية إيزو 

  . األورويبيف اإلحتاد  )EMAS(املواصفة يف الواليات املتحدة األمريكية و) NSF110( املواصفةو  )BS7750(املواصفة الربيطانية 

بلغ عدد  2010فإىل غاية اية سنة "سنويا ارتفاعا متزايدا،  14001ويلقى اإلقبال على تطبيق املواصفة القياسية اإليزو 

وعلى الرغم من ذلك " 5.%12شهادة ما يعادل نسبة  27.833أي بزيادة قدرها  250.972املمنوحة  14001شهادات األيزو 

من سنة  14001بالرغم من االرتفاع املتزايد لعدد املنظمات احلاصلة على شهادة األيزو "أنه " األيزو"املنظمة العاملية للتقييس تعترف 

مليون  143يوجد على مستوى الكرة األرضية أكثر من "وتربر هذه املنظمة هذا الضعف أنه ." 6ألخرى إال أن اإلقبال عليها يبقى ضعيفا

   "14001.7منها مل تسمع بعد باإليزو  %70روط تطبيق املواصفة القياسية إال أنه يالحظ أن أكثر من كيان تتوفر فيه ش

  : األداء البيئي  )2

أا النتائج الكمية القابلة للقياس لنظام اإلدارة البيئية ذات العالقة باألبعاد البيئية واليت مت "تعرف منظمة اإليزو األداء البيئي على 

  ."8السياسة واألهداف البيئية للمنظمةوضعها على أساس 

. فاألداء البيئي هو أحد الطرق العملية اليت ميكن للمؤسسة االعتماد عليه من أجل وضع وحتقيق أهدافها يف جمال أدائها البيئي

إن االهتمام . ى البيئيوهو طريقة يف التسيري تعمل على تشجيع املؤسسة أن تكون أكثر تنافسية وأكثر ابتكارا وأكثر مسؤولية على املستو

  . باألداء البيئي يكون بأن تنتج أكثر مبوارد

وحتقيق األداء البيئي يكون باحترام التشريعات والقوانني من ناحية ولكن البد أن يؤدي إىل حتسني املردود املايل، فتحسني طرق 

كما أن املؤسسة اليت تطبق األداء البيئي هي اليت تتحكم يف . اإلنتاج من شأنه أن حيقق اجيابيات من الناحية املالية ومن الناحية البيئية
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يف تكاليفها البيئية ويكون ذلك بالصيانة اجليدة للمعدات وبتحليل اخلسائر اليت قد تنجم أثناء العملية اإلنتاجية وتكون أيضا باالقتصاد 

اإلدارة اجليدة تكون من خالل التحكم يف التكاليف واليت ف. الطاقة مما يؤدي إىل التقليل من استهالك خمتلف مدخالت العملية اإلنتاجية

  . تتعدى اجلانب البيئي

  : 9ميكن حصر الدوافع اإلستراتيجية اليت جتعل من املؤسسة االقتصادية أكثر اهتماما بالعد البيئي فيما يلي

 إدماج البعد البيئي ضمن املتغريات اليت حتكم إدارة وتسيري املؤسسة االقتصادية -

 ابة إىل املتطلبات اليت تفرضها احلكومات بواسطة القوانني والتشريعات البيئية اليت تسنهااالستج -

 ضرورة تطوير ما يسمى باليقظة التكنولوجية خاصة فيما خيص العملية اإلنتاجية -

" مستقبلنا للجميع"يف تقريره املشهور  Bruntlandوتنطلق األفكار الداعمة لضرورة دمج البعد البيئي يف اإلدارة مما عرضه 

األهداف اليت تؤدي إىل حتقيق النمو االقتصادي ال تتعارض مع توفري شروط محاية البيئية، بل إما مكمالن "حيث اعترب أن  1987سنة 

محاية للبيئة هو الذي وهناك من يري أن حرص بعض أصحاب املصاحل على التعامل مع املؤسسات االقتصادية األكثر " 10.لبعضهما البعض

من هم جد وأيضا من الكفاءات اإلدارية العليا فهناك من مستهلكني ومن مسامهني . "جيعل املسريين يولون لإلدارة البيئية هذا االهتمام

ني جدد وزبائن وحرصا منها على استقطاب مسامه. حريصني على أن ال يتم التعامل إال مع املؤسسات االقتصادية اليت تم باملسائل البيئية

ن أكثر وأفراد مؤهلني، تضطر املؤسسات االقتصادية إىل االجتهاد أكثر يف ااالت اليت تساعد على محاية البيئة كما جتتهد يف اإلفصاح ع

ري وقد الحظت الكثري من هذه املؤسسات أن هذا االهتمام قد يكون إستراتيجية مرحبة حتقق هلا عوائد مالية مباشرة وكذلك غ. ذلك

رغم تضارب يف هذا اال، ال بد من اإلشارة إىل أنه تعددت الدراسات اليت أعطت ألمهية البعد البيئي نوعا من االهتمام " 11.مباشرة

ومن . هناك من يرى أنه ليس لدمج البعد البيئي آثارا إجيابية على املؤسسة االقتصاديةاملواقف حول ضرورة دجمه يف اإلدارة، حيث أن 

اللذان يعتربان أن االهتمام بالبيئة يترتب عليه حتمل املؤسسة االقتصادية  1994سنة   Hutchiston & Chastonمن  كل"هؤالء 

دمج البعد البيئي يعيق يريان أن  2000سنة   Gerstenfeld & Robertsكما أن الباحثان . لتكاليف إضافية ال حتقق منافع جتارية

مربرات أخرى تتمثل يف  2000سنة  .Rutherfoord & alوقدم . ستراتيجية بعيدة املدىإدارة العليا للمؤسسة يف إعداد خطط ا

إضافة إىل هذا الطرح النظري، فإن دراسات وحتقيقات ميدانية " 12 .نقص املوارد املالية والبشرية ال يفرض على املؤسسة االهتمام بالبيئة

 2003الفرنسية سنة   OSEOأجرا مجعية "هذه الدراسات تلك اليت ومن . أجريت بينت مدى ختوف املسريين من االهتمام بالبيئة

من مدراء املؤسسات الصغرية واملتوسطة الفرنسية يبدون تشاؤما من دمج البعد البيئي معتربين أنه ال يوجد ما  % 31,2واليت بينت أن 

 Ecoleخرى أجرا املدرسة الوطنية للمناجم بباريس وأوضحت دراسة أ" 13.يثبت أن اإلدارة البيئية تعود بنتائج اقتصادية على املؤسسة

des Mines de Paris  بتمويل من الوكالة الفرنسية لتطوير والتحكم يف الطاقةADEME   من  %40أن  2007سنة

ت متوقعة، وأن الشركات الفرنسية ترى أن اآلثار اإلجيابية املتحصل عليها من جراء وضع أنظمة اإلدارة البيئية هي أقل من تلك اليت كان

وعلى العكس من ذلك، هناك من يرى أن األداء " 14.عامل 100هذه النسبة هي أكرب من ذلك لدى الشركات اليت يقل عدد أفرادها عن 

 MARAIS & REYNAUDوقد صنف كل من . البيئي يساعد يف أن تعود على املؤسسة االقتصادية فوائد داخلية وخارجية

بالنسبة للفوائد . هذه النتائج إىل فوائد داخلية وفوائد خارجية مدعمني تصنيفهم هذا بآراء من سبقهم يف تناول مثل هذا املوضوع بالبحث

سنة   BENSÉDRINEو 1995سنة   HARTالداخلية فهي تتمثل يف التخفيض يف التكاليف وهذا ما ذهب إليه كل من 

 & PORTERوالرفع من اإلنتاجية وهو ما رآه كل من  2004سنة   LEPINEUXإليه وحتفيز العاملني وهو ما ذهب  2001

VAN DER LINDE   أما بالنسبة للفوائد اخلارجية، فأمهها حتسني املوقع التنافسي للمؤسسة وهو رأي كل من . 1995سنة

ELINKGTON   و 1994سنةMARTINET & REYNAUD   صة من واحلصول على العوائد املالية خا 2004سنة

واقتحام أسواق جديدة واحلصول  2001سنة   REYNAUD & ROLLETجهات خارجية أمهها الدولة وهو ما ذهب إليه 
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كل هذه األمور تنعكس . 2003سنة   REYNAUDعلى مصادر متويل أخرى متأتية من ما يسمى بصناديق الرتاهة وهو ما رأته 

 "15.إجيابا على األداء وتقود إىل حتسينه والرفع منه

لألداء البيئي أربعة أبعاد، يأيت على رأسها حتسني املنتجات والعمليات وحتسني العالقة مع أصحاب املصاحل مث "وهناك من يرى أن 

وقد خلصتهم هذه الباحثة على شكل مصفوفة يبينها  "16.يتبعها احترام القوانني والتشريعات البيئية وأخريا حتسني صورة ومسعة املؤسسة

  : اجلدول التايل 

  مصفوفة األداء البيئي:  1اجلدول رقم 

  خارجي –حمور داخلي 

  حمور العمليات والنتائج
  خارجي  داخلي

  حتسني العالقة مع أصحاب املصاحلحتسني املنتجات والعمليات  العمليات

  النتائج
احترام القوانني والتشريعات

  حتقيق عوائد مالية

  آثار بيئية إجيابية

  حتسني صورة ومسعة املؤسسة

 Angèle DOUHOU-RENAUD, les outils d’évaluation de la performance: املصدر 

environnementale : audits et indicateurs environnementaux, congrès de l'association 
francophone de comptabilité, "la place de la dimension européenne de la comptabilité, 

contrôle et audit", du 27 au 29 mai 2009, Strasbourg, France, p. 3. 
بالنسبة للمحور الداخلي، فهو ينعكس إجيابا على كل . من اجلدول يتضح أن األداء البيئي له انعكاسات داخلية وأخرى خارجية

أما بالنسبة للمحور اخلارجي، فباإلضافة إىل حتسني . ات كما يساعد على حتقيق وفورات مالية للمؤسسةمن جودة املنتجات والعملي

  . العالقة مع أصحاب املصاحل فهو يدعم الصورة اإلجيابية للمؤسسة يف بيئة أعماهلا

قتصادية فيما اقترحه جمموعة من وميكن تلخيص احملددات األساسية اليت تقود إىل االهتمام بالبعد البيئي من طرف املؤسسات اال

  :     17الباحثني كاآليت

 : احملددات السوسيوجلية  -

o  الضغوط الداخلية واخلارجية املفروضة على املؤسسة 

o نزاهة وأخالقيات املسري 

  :احملددات االقتصادية -

o حتسني املركز التنافسي للمؤسسة 

o  املؤسسات اليت تتحلى باملسؤوليةاستغالل فرض وأجزاء يف السوق يفضل فيها التعامل مع 

o البحث على الرسم صورة ملؤسسة مسؤولة بيئيا 

o  مواجهة التغريات اليت قد حتدث يف البيئة العامة للمؤسسة 

o ختفيض التكاليف 

o تشجيع اإلبداع 

o     خلق ثقافة للمؤسسة 
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 & Hamelفحسب . "يات أعماهلاكما أن هذا االهتمام جيب أن يكون له بعد استراتيجي، أي أن تعيد النظر يف استراتيج

Prahald  فإنه حىت حتقق املؤسسة االقتصادية االستدامة، فإنه جيب أن تضع لنفسها أهدافا إستراتيجية ذات بعد بيئي واجتماعي تكون

  "18.ركيزة من ركائز استراتيجياا التنافسية

إن املؤسسات االقتصادية تلعب دورا بالغ األمهية . "يق االستدامةباإلضافة إىل هذه األمور، فإن اإلدارة البيئية تلعب دورا بارزا يف حتق

يف التنمية املستدامة حيث تساعدها نظم اإلدارة البيئية على التحلي باملسؤولية وذلك من خالل احترام املتطلبات اخلاصة بأدوات 

  "19.اإلفصاح والشفافية عن األداء البيئي

  

II. عزيز البعد البيئي للتنمية املستدامة إسهام السلطات العمومية اجلزائرية يف ت : 

 YALE CENTER FOR، أجراها مركز يال للسياسات والقوانني البيئية 2012يف دراسة حديثة تعود إىل سنة 

ENVIRONNEMENTAL LAW AND POLICY   التابع جلامعة يال األمريكيةYALE 

UNIVERSITY   ويف   .2086دولة، حتتل اجلزائر املركز  132واخلاص مبؤشر الفعالية البيئية يف الوسط الصناعي واليت مست

اخلسائر "حول الوضع البيئي للقطاع الصناعي يف اجلزائر، تبني أن  2007للتعاون األملاين سنة   GTZدراسة أخرى أجراها مركز 

من  %2إىل  %1,8مليون دوالر أمريكي، أي ما يعادل  950و 850ح بني اإليكولوجية اليت يتسبب فيها هذا القطاع تتراو

ويسود هذا الوضع السليب بالرغم من كل ما تبذله السلطات العمومية يف اجلزائر من جمهودات يف   "21.الناتج احمللي الداخلي للجزائر

اوال يف كل من األوساط السياسية واالقتصادية يف التنمية املستدامة يعترب من املواضيع األكثر حضورا وتدفموضوع . جمال البيئية

  . اجلزائر

وفيما يلي قراءة يف كل ما تقوم به الدولة من جمهودات حتفيزية وردعية يف نفس الوقت من أجل جعل املتعاملني االقتصاديني أكثر 

  . مسؤولية اجتاه البيئة

  ) : السياسي والتشريعي(على املستوى املؤسسي  .1

-PNAE)اخلطة الوطنية من أجل البيئة والتنمية املستدامة واليت مسيت ب: وضع اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة  )1

DD)  يئة اإلقليم و البيئة سنة الوطنية للتنمية املستدامة اليت متتد من الفترة ما  اإلستراتيجيةعلى  2002الذي قامت بإعداده وزارة

شتمل األدوات اليت مت وضعها يف إطار إدماج البيئة ضمن انشغاالت التسيري على مستوى املؤسسات تو. 201122و  2001بني 

  : االقتصادية يف اجلزائر ما يلي 

 العديد من املؤسسات االقتصاديةالقيام بدراسة من خالهلا مت حتليل األثر البيئي للنشاطات املمارسة من طرف  -

 االقتصادية  بعض املؤسساتالقيام بالتدقيق البيئي  -

   14001يزو اإلمرافقة املؤسسات االقتصادية يف وضع أنظمة لإلدارة البيئية املطابقة للمواصفات القياسية  -

  :  أهم القوانني و التشريعات اليت أصدرا الدولة محاية للبيئة هي كالتايلإن  :إصدار القوانني والتشريعات البيئية  )2

انطالقا من مبدأ على من يلوث البيئة أن يدفع الثمن واهلدف من  2005منذ سنة ) بيئيةاجلباية ال(إدماج الرسم االيكولوجي  -

يف هذا الصدد مت إدخال الرسم البيئي يف قانون املالية . ورائه هو حث املؤسسات الصناعية على انتهاج تصرفات أكثر محاية للبيئة

عن كل . دج 10.500حدد مبلغ الرسم ب . يق الرسمو صدرت يف نفس السنة تعليمة وزارية توضح كيفية تطب 2005لسنة 

 . 23اصناعي اطن إذا كان امللوث ميارس نشاط

 : و أمهها 2001كما مت صياغة مجلة من القوانني منذ سنة  -

 عن الفضالت تخلص املتعلق بتسيري و مراقبة وال 2001ديسمرب  12املؤرخ يوم  19-01القانون  •
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 املتعلق بالتهيئة العمرانية يف إطار التنمية املستدامة 2001ديسمرب  12املؤرخ يوم  20-01القانون  •

 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 2004جويلية  19املؤرخ يوم  10-03القانون  •

  املتعلق بترقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامة 2004أوت  14املؤرخ  يوم  09-04القانون  •

املتعلق بالوقاية من األخطار الكبرية و تسيري الكوارث يف إطار التنمية  2004ديسمرب  25املؤرخ يوم  20-04القانون  •

 .املستدامة

 

 : اآلليات التمويلية  .2

أهم هذه . مت وضع جمموعة من اآلليات التمويلية اليت من شأا أن حتث املؤسسات االقتصادية على القيام باستثمارات صديقة للبيئة

الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والصندوق الوطين للبيئية   FOPROCIصندوق حتسني التنافسية الصناعية هي  الصناديق

يهتم بتهيئة املؤسسات الصناعية لتطبيق أنظمة  والذي اإلقليمالذي تشرف عليه وزارة البيئة ويئة و  FEDEPوحماربة التلوث 

  :  البيئية اإلدارة

ومن بينها  متويل برامج تأهيل املؤسسات االقتصادية بصفة عامة  FOPROCIصندوق حتسني التنافسية الصناعية يتوىل  -

يقع هذا الربنامج حتت وصاية وزارة الصناعة . Programme national de normalisationالربنامج الوطين للتقييس 

يقدم هذا . سات االقتصادية بقطاعيها العمومي واخلاص على تطبيقهاويعىن بتطوير تطبيق املواصفات القياسية العاملية وحث املؤس

أمهها اإليزو العاملية لمؤسسات االقتصادية الراغبة يف احلصول على شهادات املطابقة للمواصفات القياسية الربنامج املساعدات املالية ل

ففي إطار  .OHSAS 18001نية والشهادة اخلاصة بالصحة والسالمة امله 22000واأليزو  14001واأليزو  9001

. ضمن برنامج التأهيل 2004إصدار  14001الصندوق الوطين لتحسني التنافسية الصناعية، مت إدراج احلصول على شهادة إيزو 

 التأهيل ويتحمل الصندوق متويلات عملييعترب من ضمن ما تتخذه املؤسسة من إجراءات بغرض احلصول على هذه الشهادة فكل 

من تكاليف وضع نظام إدارة بيئية مطابق % 80نسبة حدود ما تقتضيه اإلجراءات املعمول ا واملتمثلة يف حتمل الدولة ليف العملية 

% 20ما نسبته  وكذلك تكاليف احلصول على الشهادة على أن تتحمل املؤسسة 14001:2004للمواصفات القياسية إيزو 

بعد مت مالحظة عزوف الكثري من املؤسسات  2011يف التمويل بدءا من سنة  لإلشارة مت اعتماد هذا األسلوب اجلديد. املتبقية

على عاتق املؤسسة  %50على عاتق الدولة و %50االقتصادية على مثل هذا الربنامج، حيث كانت النسب املعمول ا سابقا هي 

  .االقتصادية

 Fond de l’environnement etلبيئة ومكافحة التلوث الوطنية املذكورة أعاله بإنشاء الصندوق الوطين ل اإلستراتيجيةمت دعم  -

de la dépollution « FEDEP »  2001يف قانون املالية التكميلي لسنة والذي مت إقرار ميزانيته
24

ويهدف هذا الصندوق . 

فيها من خالل إنشاء إىل تقدمي مساعدات مالية للمؤسسات الصناعية اليت تسعى يف جهودها إىل القضاء على مصادر التلوث أو التحكم 

وحيصل هذا الربنامج على متويله من مصدرين، األول تتمثل يف دعم من خزينة الدولة و تقدر بثالثة . وحدات لتجميع النفايات ومعاجلتها

ي أقره مليارات دينار جزائري من خزينة الدولة يف إطار برنامج اإلنعاش االقتصادي و ثاين متأيت من إيرادات الرسم اإليكولوجي الذ

2002الس الوطين الشعيب يف قانون املالية لسنة 
25

 contrats  عقود الفعالية البيئيةأمهها برنامج برامج ميول هذا الصندوق كما .  

de performance environnementaleيئة اإلقليملتزم تأن  هذا الربنامجمما يشمله و .الذي تشرف على إدارته وزارة البيئة و

بشكل ؤسسة اقتصادية املإدارة دد حتبتطبيق واحترام كل القوانني اليت تسمح حبماية البيئة حيث  قتصادية املنخرطة فيه طواعيةؤسسات االامل
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رد االعتبار واحلد من التلوث و تطوير تلك اإلجراءات بحتديد اإلجراءات و تطبيقها املتعلقة  لتزاماا البيئية واليت قد تكوناطوعي 

يشمل العقد التزامات للطرفني، الوزارة و و. إدارة النفايات الصلبةوا التلوث بفعل النشاط املمارس من طرف املؤسسة لألراضي اليت أصا

اليت تساعدها يف حتقيق اإلنتاج  اإلستراتيجيةفمن ضمن التزامات الوزارة تقدمي الدعم للمؤسسة يف صياغة أهدافها . االقتصادية املؤسسة

الربامج اليت تديرها ومن جانبها تلتزم املؤسسة بتنفيذ كل . مح بتحقيق هذه األهداف خاصة منها ذات البعد البيئيالنظيف واخلطط اليت تس

 لمؤسسةالبيئة لصياغة ميثاق و وضع إجراءات للرقابة على إدارة النفايات و مكافحة التلوث ووضع أنظمة لإلدارة البيئية أمهها الوزارة و

 .كل مؤسسة اقتصاديةعلى مستوى إنشاء منصب مندوب البيئة و

 : االستعانة بربامج الدعم الفين األجنبية  .3

جنبية يف تطبيقا لربنامج التأهيل البيئي الذي نفذته اجلزائر حتت إشراف وزارة البيئة ويئة اإلقليم، فقد مت االستعانة جبملة من اخلربات األ

دراسات تقنية تدخل ضمن مجلة االتفاقيات الثنائية هدفها االستفادة من اخلربات التقنية لبعض اهليئات الدولية  بإجراءاال البيئي وذلك 

   :من اخلربات التقنية التالية قتصاديةاالت بعض املؤسسات  هذا الصدد استفاديف. املختصة ومن بينها

 : ECOSYSبرنامج إيكو سيس  )1

  : و اليت دف إىل ما يلي « Méso profil »ت تسمى ب بإجراء دراسا *يقوم برنامج إيكو سيس

 التعرف على الفوائد االقتصادية للقطاعات الصناعية عند انتهاجها لسياسات محاية البيئة -

  بلدالتعرف على مدى التأثري السليب للقطاع الصناعي على البيئة الطبيعية لل -

 . يقها ا من أجل التحكم يف اآلثار السلبية للقطاع على البيئةاقتراح االمتيازات و احلوافز االقتصادية اليت ميكن تطب -

بالتقييم االقتصادي لآلثار البيئية للقطاع الصناعي بالربط بني املستوى اجلزئي املتمثل يف مؤسسة   « Méso profil »و تقوم دراسة 

  .        Mésoعي اقتصادية و املستوى الكلي املتمثل يف الدولة، هذا الربط يسمى باملستوى القطا

هذا الربنامج . GTZيتوىل تنفيذه ومتويله مشروع التعاون التقين اجلزائري األملاين ج ت ز  الذيرنامج مراقبة التلوث البيئي وب )2

  :  26الذي ينشط كثريا يف جمال التنمية املستدامة يف اجلزائر يتوىل، إضافة إىل هذا الربنامج، متويل مجلة من املشاريع األخرى وأمهها

من خالل هذا املشروع مت تكوين مجلة من اخلرباء اجلزائريني يف جمال اإلدارة :  PME CONFORM  1997 مشروع كونفورم -

  .والتدقيق البيئي 14001البيئية ويف وضع املواصفة القياسية إيزو 

يهدف إىل  والذي: GESTION ENVIRONNEMENTALE PROFITABLEمشروع اإلدارة البيئية املرحبة  -

  : قيق ما يليحت

  حتقيق الفعالية االقتصادية من خالل التقليل يف التكاليف •

 ختفيض األثر البيئي من خالل التقليل من النفايات واملياه املستعملة واهلواء املنبعث وكل املخلفات األخرى •

 توفري التنظيم املناسب الذي يسمح بإحداث التغيري يف التسيري •

 : DELTA  27برنامج دلتا  )3

 SBA Sustainable Business**28دلتا هي منظمة تعترب جزءا من خطة عمل لنشاط مركز األعمال املستدامةبرنامج 

Associates29 . هذه املنظمة تنشط مع املؤسسات من أجل حثها على االهتمام باإلدارة البيئية بغرض حتسني فعاليتها االقتصادية

 Developing Environmental دلتا هو اختصار للتسمية التالية.  البيئة والتقليل من اآلثار السلبية للنشاط الذي متارسه على

Leadership Towards Action30 اليت مت وضعها يف قمة األرض سنة  21و مت تأسيسه من اجل ترمجة ما جاءت به أجندة

تتكون شبكة . داف التنمية املستدامةمن هذه األجندة تأكد على الدور البارز للصناعة و التجارة يف حتقيق أه 30حيث أن الفقرة  1992

و يتكون هذا األخري من مدراء مؤسسات التابعة إلحدى عشر . دلتا من جمموعة من اخلاليا مبا فيها برنامج دلتا يف املشرق و املغرب العريب
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كما يهدف على . يئية و تبادهلابواسطة برنامج دلتا ميكن للمؤسسات احلصول على املعلومات املتعلقة باإلدارة الب. بلد عريب منخرط فيه

  .وجه اخلصوص إىل تعريف املؤسسات باملخاطر البيئية ومبنافعها بواسطة وضع أدوات لإلدارة البيئية الساعية إىل حتقيق الفعالية البيئية

ية الفعالية البيئة و اجلودة ويتوىل متثيله يف اجلزائر مجعية ترق. لربنامج دلتا متثيل على مستوى كل بلد عريب اإلحدى عشر املنخرطني فيه

 Association pour la Promotion de l’Eco-Efficacité et la Qualité en Entrepriseباملؤسسات 

(APEQUE).  

ومن أهم . صناعة االمسنتخصوصا املصانع العمومية ل يف اجلزائر من الدعم التقين هلذا الربنامج بعض املؤسسات االقتصادية تاستفادلقد 

هي أداة مت فلوحات القيادة . والتدريب على كيفية إجراء التشخيص البيئي الذايت قيادة األداء البيئيات لوح االستفادة منه وضعما مت 

هذه اللوحة هي جزء من أدوات اإلدارة . ***ABCD-Durable31بالتعاون مع مجعية أخرى تسمى ب  SBAتطويرها من طرف 

ترتكز على مجع البيانات املتعلقة بالنشاط اإلنتاجي الذي متارسه املؤسسة ومن مث يتم قياس أثاره اليت و البيئية املطورة يف إطار برنامج دلتا

و بواسطة هذه اللوحة، يقوم الربنامج بوضع اللبنات األوىل اليت يأ . البيئي بواسطة مؤشرات أداء بيئي تتالءم مع خصوصيات املؤسسة

  : لجوء لوضع هذه األداة ما يلي الومن أهداف . 2004:  14001طابق للمواصفات القياسية إيزو املؤسسة لوضع نظام اإلدارة البيئية امل

 احلكم على أداءها البيئي للمصنع  -

 التعرف على اإلجراءات اليت جيب عليها وضعها من اجل حتقيق الفعالية البيئية  -

 2004:  14001ق للمواصفات القياسية إيزو يئة املؤسسة االقتصادية للشروع يف وضع لنظام إدارة البيئة املطاب -

استهالك الطاقة كل من  يف هذا الصدد، مشلت لوحة القيادة اليت مت وضعها من طرف هذا الربنامج جمموعة من املؤشرات مسحت هلا بقياس

 "32.صحة وسالمة العاملنيوالفضالت السائلة والفضالت الصلبة و تلويث اهلواءواستهالك املواد األولية و

دليل وضع تمثل يف هذه العملية ت. يف اال البيئيالتشخيص الذايت كما استفادت مؤسسات أخرى من عمليات تدريب على كيفية إجراء 

سواء كانت هواء أو سائل أو صلب اليت يتسبب فيها املؤسسة  ؤسسةيسمح لإلدارة أن تستعني به من أجل التعرف على اآلثار البيئية للم

لإلشارة . و ينجم عن هذه العملية وضع برنامج عمل يسمح بالتخلص و التقليل من تلك اآلثار. مث تقييم درجة خطورااالقتصادية و من 

فإن دليل التشخيص الذايت البيئي مت تطويره من طرف منظمة فرنسية تنشط يف جمال البيئة و تسمى الشركات من أجل البيئية 

Entreprises pour l’environnement « EPE » . لالستعانة لوضع هذا الدليل يتم اللجوء لها أجإن األهداف اليت من

  : هي 

 . حتليل التوافق بني املظاهر البيئية األكثر أولوية لنشاطات املؤسسة االقتصادية -

 .اختاذ التدابري الالزمة بعد إجراء عملية التحليل -

:  14001لوضع نظام إدارة بيئية مطابق للمواصفات القياسية إيزو  املؤسسة االقتصاديةإعداد خطة عمل تندمج يف إطار مشروع  -

2004. 

  

III.  قراءة يف واقع احلال على مستوى املؤسسات االقتصادية يف جمال االهتمام باإلدارة البيئية: 

ئية، ننطلق من أرقام رمسية من أجل القيام بقراءة متأنية يف واقع احلال على مستوى املؤسسات االقتصادية يف جمال االهتمام باإلدارة البي

واليت حيتويها  14001حول عدد املؤسسات االقتصادية اجلزائرية احلاصلة على شهادة اإليزو " اإليزو"أصدرا املنظمة العاملية للتقييس 

  :  اجلدول املوايل 

  العريبيف دول املغرب  14001:2004املؤسسات االقتصادية احلاصلة على شهادة اإليزو :  2اجلدول رقم 

  2005  2006  2007  2008  
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  24  7  6  6  اجلزائر

  102  67  50  30  تونس

  -  39  37  26  املغرب

  410  306  379  354  مصر

 Daniel LABORNNE et Emna GANA-OUESLATI, analyse comparative du cadre :املصدر 

institutionnel de la RSE au Maroc et en Tunisie, Revue Mmanagement & Avenir, Paris, 
France, n° 43, 2011/3, p.111. 

يبني . تعكس األرقام اليت حيتويها اجلدول الضعف الشديد يف اإلقبال على أنظمة اإلدارة البيئية من طرف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية

. 2006سنة  6و 2007سنة  7 بعدما كان 24اجلدول أن عد املؤسسات االقتصادية اجلزائرية اليت حازت على هذه الشهادة هو 

ة ويوضح اجلدول أنه باملقارنة مع دول املغرب العريب أن الفرق بني اجلزائر وتلك الدول فرقا شاسعا، بل أنه ال يوجد هناك جماال للمقارن

مرات املؤسسات  باملقارنة مع املؤسسات التونسية، يبلغ عدد املؤسسات التونسية احلاصلة على هذه الشهادة أربعة. من حيث األرقام

كما أن هذه األرقام تعكس أن .  مرة الشركات اجلزائرية 17أما مقارنة باملؤسسات املصرية، فهذه األخرية يساوي عددها . اجلزائرية

ت اجلزائر تعيش على هامش احلركية اليت تفرضها العوملة االقتصادية اليت تفرض متطلبات جيب مراعاا ومنها تطبيق املعاير واملواصفا

حسب اإلحصائيات األخرية . وما يؤكد ذلك أيضا أن وترية تبين هذه املواصفات يف اجلزائر يسري بشكل بطئ جدا. القياسية العاملية

الصادرة من جهات رمسية يف اجلزائر، يبلغ عدد املؤسسات االقتصادية اليت هي رهن احلصول على شهادة املطابقة للمواصفات القياسية 

  . 33حصلت على الشهادة 370مؤسسة منها  435) لوحدها 14001هادات معا وليس اإليزو كل الش(العاملية 

  : وبغرض تفسري واقع احلال هذا، نقدم القراءة التالية 

إن معظم املؤسسات . يرتبط تبين أنظمة اإلدارة البيئية من طرف املؤسسات اجلزائرية عموما بواقع املسؤولية اليت تتحملها اجتاه البيئة )1

، وهي ال تم بوضع أنظمة اإلدارة البيئية وال تم هذه املواصفة اليت تسمح هلا باحلصول ياجلزائرية ال تم باملمارسات ذات الطابع البيئ

وعليه ميكن استنتاج أنه ال حيظى األداء البيئي من طرف املؤسسات اجلزائرية بنفس مستوى االهتمام باألداء . 14001على شهادة اإليزو 

ونظرا لعدم . فاألداء االقتصادي واملتمثل يف املردودية االقتصادية واإلنتاجية يأتيان يف مقدمة أولويات املؤسسات الصناعية. قتصادياال

ة وما يربر ذلك أن املشاكل العديد. قناعة املسري اجلزائري بأن لألداء البيئي نتائج اقتصادية إجيابية، فإن اهتمامه به يأيت يف مرتبة متخلفة

 أمناط واملعقدة واهليكلية اليت تعاين منها املؤسسة االقتصادية يف اجلزائر خاصة منها املؤسسة العمومية تعترب من العوائق الكبرية أمام تبين

ومن إن هذه املؤسسات تعاين من مشاكل التمويل وكذلك من ضعف األداء االقتصادي واملايل . التسيري احلديثة ومنها نظام اإلدارة البيئية

ففي . لذلك فإن اجلهود اجتهت حنو إجياد حلول هلذه املشاكل على حساب األداء البيئي. ظاهرة تسرب اإلطارات املؤهلة وذات الكفاءة

دراسة أجريت على مؤسستني اقتصاديتني عموميتني يف منطقة سيدس بلعباس حول مستوى الوعي البيئي لدى مدراء وإطارات هاتني 

أن انشغاالت املسريين متجهة حنو ضمان استمرارية النشاط واحلفاظ على املؤسسة ومناصب الشغل اليت "إىل  املؤسستني، مت التوصل

 "    34.توفرها

إن انتشار تطبيق املواصفة إيزو . حتتاج املؤسسات الصناعية إىل مرافقة من املؤسسات اجلزائرية يف سبيل تبين أنظمة إدارة البيئة )2

هنا نالحظ أنه بالرغم مما وضعته الدولة اجلزائرية من آليات حتفيزية من شأا . ود الدولة يف هذا االيرتبط بشكل كبري جبه 14001

لون حث املسري على وضع أنظمة اإلدارة البيئية، إال أن الطابع الطوعي النتهاج هذه األساليب احلديثة يف اإلدارة جعلت من املسريين ال يقب

لتفسري هذا العنصر ننطلق من دراسة قام هلا . ورة لدمج البعد البيئي يف استراتيجيات أعماهلمعليها وال يرون من أن هناك ضر
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BOIRAL  والذي صنف فيه درجة إقبال املؤسسات على اإلدارة البيئية وفق سلوكيات  2001باحث خمتص يف اإلدارة البيئية سنة

 : أربعة حتتويها املصفوفة التالية 

  BOIRALمصفوفة :  1الشكل رقم 

جية
ار

 خ
ت

انا
ره

  

حمفز"جتنيدي التزام   )1(التزام عادي 
      

  )4(التزام تفاعلي )3(التزام  استباقي 
      

        رهانات داخلية  

 Olivier BOIRAL, ISO 14001 : d’une exigence commerciale aux paradoxes de: املصدر 

l’intégration, Actes de la Xème conférence de l’AIMS, Québec, Canada, 2001, p. 18.   
ل إىل تطبيق املواصفة حسب هذا الباحث، توجد أربع وضعيات للمؤسسات اليت ميكن فيها إدماج العنصر البيئي يف إستراتيجيتها والوصو

  :  35هذه الوضعيات هي. 14001القياسية إيزو 

وهو ناتج عن ضغوط خارجية كبرية تسعى املؤسسة للحصول على ميزة تنافسية أو حتسني صورا وتكون فيها ) 1(االلتزام العادي  -

البعد البيئي ويكون التركيز على ااالت يف هذه الوضعية كل من املسريين والعمال غري مقتنعني بأمهية . الضغوط الداخلية ضعيفة

 االقتصادية واملالية

وهو ناتج أمرين، األول هو التوجه االستراتيجي للمؤسسة اليت تعترب البيئة الطبيعية عنصرا مهما باملؤسسة ) 2" (التحفيزي"االلتزام اند  -

 بة ملتطلبات إدارية داخليةبل قد يضمن أو يرهن استمرارية نشاط املؤسسة، والثاين نابع من االستجا

وهو ناتج عن إرادة داخلية قوية للمسري بإدماج البعد البيئي يف اإلدارة نابعة من االستجابة ضغوط داخلية ترى أن ) 3(االلتزام اإلستباقي  -

 دمج البعد البيئي مهم مع الغياب املطلق للضغوط اخلارجية يف مثل هذا الوضع

تفضل فيه املؤسسة البقاء يف وضع ساكن تراقب فيه التغريات اليت قد حتدث واليت تفرض عليها التوجه  وهو الذي) 4(االلتزام التفاعلي  -

 حنو إدماج البعد البيئي كإصدار تشريعات بيئية صارمة على سبيل املثال 

يف صنف االلتزام التفاعلي، أي  من خالل هذا التقسيم، يتبني أن سلوك مسريي املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر يتطابق مع االلتزام موجود

.  ونية أن ما توليه من اهتمام بالبيئة يأيت على شكل امتثايل للضغوط املتأتية من البيئة اخلارجية وعلى وجه اخلصوص البيئية السياسية والقان

ية موضوعها احلوافز اليت مؤسسة صغرية ومتوسطة جزائر 337إن ما يؤكد هذا االستنتاج هو نتائج دراسة أجريت على عينة مكونة من 

لقد توصلت الدراسة إىل أنه بالنسبة لدرجة . تدفع املؤسسة الصغرية واملتوسطة إلدماج العنصر البيئي يف استراجتياا وطرق تسيريها

متأتية من ضغوط  من العينة نوع انشغاهلا البيئي هو امتثايل، أي أن التزاماا البيئية كلها% 58االنشغال البيئي هلذه املؤسسات، فإن 

إن السلوك احلساس هو ذلك . سلوكها دفاعي% 19سلوكها اجتاه البيئة هو سلوك حساس و% 29يف حني أن . القوانني والتشريعات

 أما السلوك الدفاعي فهو الذي تتجاهل. الذي تكون فيه متفاعلة مع املتغريات مبا فيها االهتمامات البيئية ويراعى هذا االهتمام يف التسيري

 .36فيه املؤسسة الضغوطات البيئية وال تراعي هلا أي اهتمام خوفا من حتمل أعباء إضافية

بالرغم من الضغوط املفروضة على االقتصاد اجلزائري وبالضبط على القطاع الصناعي العمومي والذي يستدعي املرافقة من اجلهات  )3

فهناك من يرى . أن حماوالت مرافقة مؤسسات هذا القطاع تبقى ضعيفةالوصية على إدارة شؤون االقتصاد بغرض الرفع من تنافسيته، إال 

أن حجم ومبالغ اإلعانات املالية املمنوحة سواء من طرف الدولة أو من طرف الربامج الدولية غري مشجعة على تبين نظم اإلدارة "

مرحلة ( 2004إصدار  14001صفة القياسية إيزو فاملبلغ املمنوح كإعانة من أجل تطبيق نظام إدارة البيئة املطابق للموا" 37.احلديثة
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من  %80هو ) مرحلة اإلشهاد باملطابقة(مليون دج واإلعانة اخلاصة باحلصول على الشهادة  2من سقف ال يتعدى  %80هو ) املرافقة

 . مليون دج 1سقف ال يتعدى 

فادة منها من أجل دمج اإلدارة البيئية هو يف حد ذاته هناك من يرى أن تعدد الربامج املتوفرة أمام املؤسسات االقتصادية بغرض االست )4

ومنه تربز احلاجة يف توحيد الربامج وتبسيط " 38.فإن تعدد الربامج جيعل من املؤسسة حمتارة يف اختيار الربنامج املناسب"عائقا، ذلك 

 .    إجراءات االستفادة منها

جية الصناعية للجزائر هو من بني املعوقات اليت جتعل من مسريي إن غياب رؤية طويلة املدى واضحة املعامل خاصة باإلستراتي )5

فمنذ أن . مؤسسات القطاع االقتصادي ال يقدمون على القيام بأي مبادرة طوعية اجتاه أي بعد من أبعاد املؤسسة مبا فيها البعد البيئي

هذا األمر مينع املسريون . املؤسسة االقتصادية غري واضح شرعت اجلزائر يف اإلصالحات االقتصادية واليت إىل حد الساعة مل تنته بعد ومصري

من صياغة االستراتيجيات اليت تنمي وتطور أعماهلم، وبالتايل فهم يبقون يف وضع ساكن ينتظرون يوميا قرارات سياسية حتدد مصري 

 .   مؤسسام

فاالقتصاد املوازي الذي . "املستوى الكليهناك من اخلرباء من يرجع ضعف االهتمام هذا إىل مسألة ضعف احلكم الراشد على  )6

وال  تتغافل عليه وال حتاربه الدولة جيعل من املؤسسة االقتصادية اليت تنشط يف ظل الشرعية يفكر أساسا يف كيفية ضمان البقاء واالستمرارية

سائل املرتبطة باملسؤولية االجتماعية يفكر يف تطبيق أساليب وأمناط التسيري احلديثة املتأتية من تطبيق مبادئ احلوكمة ما فيها امل

 "  39.للشركات

أخريا، إن غياب مجاعات الضغط املمثلة يف اتمع املدين واجلمعيات اليت تسهر على محاية البيئة ومجعيات محاية املستهلك وضعف  )7

ل البيئية مما يترتب عليه قلة االهتمام باإلدارة نفوذ تلك املوجودة منها جيعل من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ضعيفة احلساسية اجتاه املسائ

 .البيئية

  

  : اخلامتة 

احلاثة على تطبيق  14001على املستوى العاملي، بالرغم من مرور أكثر من ستة عشر سنة من صدور املواصفة القياسية إيزو 

ي نظم اإلدارة البيئية وعلى املستوى احمللي، بالرغم من اجلهود املبذولة من طرف الدولة اجلزائرية يف جمال مرافقة وحث القطاع االقتصاد

  . البيئي، إال أن النتائج املتوصل إليها تبقى بعيدة عن التوقعات واألهداف اليت كانت مرتقبة على االعتناء بالبعد

من خالل التحليل أعاله، يبدو أن ثقافة املسؤولية البيئية يف القطاع االقتصادي يف اجلزائر غري راسخة جيدا يف أذهان القائمني 

اختاذ مجلة التدابري اليت من شأا أن حتسن من مدى مراعاة إدماج البعد البيئي يتطلب مثل الوضع . على إدارة مؤسسات التابعة هلذا القطاع

وعليه، فإن التوصيات التالية قد تساعد على االنتشار األكرب يف تطبيق املواصفة القياسية . يف التسيري بواسطة تطبيق أنظمة اإلدارة البيئية

  :ةيف املؤسسات االقتصادية اجلزائري 14001اإليزو 

ل يف إطار برامج تأهيل املؤسسات االقتصادية العمومية واخلاصة ربط منح اإلعانات املالية اجلهات املاحنة، بضرورة احتواء خمططات التأهي -

إن معظم خمططات التأهيل اليت تطبقها املؤسسات االقتصادية حاليا حتتوي على عملية احلصول على شهادة . على االهتمام بالبعد البيئي

 .أيضا 14001اخلاصة بإدارة اجلودة فقط، لذا البد من تدعيم تلك املخططات باحلصول على شهادة اإليزو  9001زو اإلي

ا تطبيقا للتوصية األوىل، جيب أن تدمج اإلدارة البيئية ضمن عملية التخطيط االستراتيجي للمؤسسة االقتصادية وذلك بأن تصبح البيئة متغري -

 عليها استراتيجيات أعمال تلك املؤسسات، مع إلزامية وضع أهداف إستراتيجية بيئية أوهلا احلصول على شهادة هاما من املتغريات اليت تبىن

 .املطابقة للمواصفة القياسية مث يليها حتسني األداء البيئي كنتيجة حتمية لتطبيق املواصفة
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ءات االستفادة منها جدير بأن يدرس لعل هذه العملية أن يساهم إن املقترح املتعلق بتوحيد برامج الدعم لتطبيق البعد البيئي وتبسيط إجرا -

 .  يف إزالة الغموض الذي تشتكي منه املؤسسات االقتصادية

تقليصا للعجز الفادح يف جمال االتصال الفعال بني السلطات العمومية واملؤسسات االقتصادية يف جماالت متعددة ومنها حول أمهية إدماج  -

وعليه، ال بد وأن تبادر السلطات . يري، فإن التكثيف من عمليات التحسيس ذه األمهية باتت أكثر من ضروريةالبعد البيئي يف التس

عقد املؤمترات والندوات لفائدة مسريو املؤسسات االقتصادية واليت توضح بواسطتها املسؤولية العمومية ممثلة يف هيئاا وإداراا املختلفة إىل 

 .ني االقتصاديني على التحلي االبيئية وحتث املتعامل

Algérien  Institutعلى املنظمات الوطنية املعنية بتشجيع تطبيق املواصفات القياسية العاملية وعلى رأسها املعهد اجلزائري للتقييس -

 “IANOR” Normalisationde la   بصفته املكلف بتعميم استعمال املواصفات القياسية أن يتحمل مسؤوليته وأن يلعب دوره

املؤسسات االقتصادية ويقدم هلم الدعم التقين  ويكون ذلك بأن يكون أكثر قربا من. كامال يف جمال التشجيع على تطبيق البعد البيئي

 . الالزم

 على اخلربات اجلزائرية املختصة يف جمال التوصيف من استشاريني ومراكز حبث وجامعات أن تلعب دورها أيضا يف جمال تشجيع تطبيق -

ة يف املواصفات القياسية لإلدارة البيئية، وذلك بأن تساهم يف هذه العملية ويكون ذلك بأن تقدم خدمات املرافقة للمؤسسات االقتصادي

جمال تطبيق اإلدارة البيئية
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