
 )EM(االقتصادية والبعد االستراتيجي لإلدارة البيئية املؤسسة 

 168 

  أمحد بن عيشاوي . د                    

  جامعة ورقلة                     

   آثار سلوك املؤسسة االقتصادية على البيئة: احملور الثالث

  )EM(املؤسسة االقتصادية والبعد االستراتيجي لإلدارة البيئية : العنوان

  :امللخص

  حناول من خالل هذه الدراسة تقدمي منهجا متكامال ميكّن املؤسسة االقتصادية من تنمية إستراتيجية  
بيئية فعالة، كون أن مسألة محاية البيئة ال تعد فقط من ضمن شروط البقاء بالنسبة هلذه املؤسسة، بل باملقابل 

  .تعترب عنصرا رياديا لتحقيق التنمية املستدامة
Résumé :  

 L’objectif de la présente étude tente à présenter un cadre global et 
cohérant permettant le développement d’une stratégie environnementale 
(écologique), car aujourd’hui la protection de l’environnement est devenue non 
seulement une ses conditions de la pérennité, mais aussi un élément majeur pour 
le développement durable.     

  

  :متهيـد

جيمع خرباء االقتصاد على أن املؤسسات االقتصادية تأخذ مواردها من الطبيعة وتدفع مبخلفات 
منتجاا إىل الطبيعة، فإن هذه املمارسات غالبا ما تلحق انتهاكات للوسط البيئي متس التربة واملياه اجلوفية 

التكنولوجيات امللوثة والغري نظيفة،  والغالف اجلوي وغريه، بسبب االستخدام الغري العقالين لتلك املوارد وكذا
وعلى اجلانب األخر تعالت العديد من األصوات ذات التوجه التشريعي والصحي واالجتماعي والعلمي وغريه 
تطالب املتسببني يف هذه االنتهاكات االلتزام مبجمل تلك القضايا وأخذ هذه املطالب مبحمل اجلد، توجت تلك 

حول  1992ي بالعديد من املؤمترات والندوات، إذ يعد مؤمتر ريو دجيانريو عام االنشغاالت على الصعيد الرمس
البيئة والتنمية أبرزها، حيث كان نقطة حتول حامسة جتاه االهتمام الدويل بالبيئة وبناء نظاما عامليا يعىن  بقضايا 

املواصفات ألنظمة اإلدارة اإلدارة البيئية على املستوى الدويل، إذ كللت كل تلك اجلهود مبيالد العديد من 
تالها انتشار العديد من املواصفات املماثلة  1992يف نفس السنة، أي  BS7750البيئية يف كل من بريطانيا 

يف كل من فرنسا، أيرلندا، اسبانيا وغريها، غري أن عدم متاثل متطلبات تلك املواصفات وتناقضها أحيانا دفع 
حنو العمل على توحيدها لتلقى قبوال عامليا من شأنه أن حيقق حرية للتجارة ) ISO(املنظمة العاملية للتقييس

  .  الدولية ومحاية للبيئة يف آن واحد
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ومن خالل هذه املداخلة سوف حناول إعطاء حتليال للبعد االستراتيجي للتسيري البيئي لدى املؤسسة 
  : ي والدويل وهذا من خالل  تغطية احملاور التاليةاالقتصادية يف ظل الرهانات والتحديات احلالية لالقتصاد احملل

  .مدخل املوارد: املؤسسة االقتصادية: احملور األول

  . املؤسسة االقتصادية وحتديات اإلدارة البيئية: احملور الثاين

  . لإلدارة البيئية كمحدد استراتيجي يف تسيري املؤسسة االقتصادية  ISO 14000معايري  :احملور الثالث

  . االستنتاجات والتوصيات :ر الرابعاحملو

  

  مدخل املوارد : املؤسسة االقتصادية: احملور األول

ينظر للمؤسسة عموماً كوحدة اقتصادية يعهد هلا القيام جبملة من النشاطات واملهام تكلل بعدد من   

ن مالكني املخرجات يف صورة منتجات ائية جاهزة لالستعمال توفر املنافع لكل ذوي املصلحة فيها م

ومتعاملني عمالء كانوا أم موردين وللمجتمع بأسره، إذ أن أساس كل ذلك يعتمد على مجلة من املوارد 

واملدخالت مادية كانت أم بشرية، حيث متثل البيئة الطبيعية املصدر األول لكل تلك املوارد السيما املادية 

اليت حاولت إعطاء للمؤسسة االقتصادية ضمن منها، إذ من خالل هذا احملور سوف نناقش مجلة من التعاريف 

النظرية االقتصادية من مداخل متعددة حماولني التركيز على مدخل املوارد املادية الذي شكل البعد البيئي األبرز 

  .يف حياة املؤسسة االقتصادية باختالف أنواعها وأحجامها

  : اإلطار املفاهيمي للمؤسسة االقتصادية -1

التعاريف اليت حاولت اإلحاطة ذا املفهوم من زوايا متعددة قانونية، تنظيمية، إنتاجية، لقد تعددت 

ومن خالل النظام املفتوح الذي جيعلها تؤثر وتتأثر ببيئة األعمال احمليطة ا، حيث تعد البيئة الطبيعية أبرز 

  .أركاا

تم من خالله توحيد جهود أعضائه وتضافرها تعد املؤسسة االقتصادية جتمع بشري ي": من املنظور القانوين -أ

من أجل حتقيق أهداف مشتركة أنشأت املؤسسة من أجلها وفق إطاراً قانونياً حيدد احلقوق والواجبات 

  )1("والصالحيات مل تلك األفراد وللعالقات اليت تربطهم ببعضهم وباحمليط اخلارجي للمؤسسة

لة من الوظائف واملهام واملسؤوليات تربطها تتصل ببعضها ضمن مج"تعد املؤسسة : من املنظور التنظيمي -ب

قنوات متعددة، حيث خيتلف كل هذا باختالف تلك الوظائف واملهام وقنوات االتصال إذ لكل منها البناء 

التنظيمي الذي يالئمها، ويتم إدارة كل ذلك وفق مجلة من التقنيات واملهارات تتمثل يف التخطيط والتنظيم 

  )2("والرقابة وصنع القرار والتوجيه
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تعد املؤسسة االقتصادية نظاماً متشابكاً مفتوحاً يتكون بدوره من جمموعة من األنظمة : "من منظور النظم -ج

الفرعية يؤثر ويتأثر ببيئة األعمال احمليطة به، حيث ميثل العمالء واملوردين واملنافسة وتقلبات األسواق وغريها 

فيه عالوة على املكونات االقتصادية األخرى والقانونية واملناخ السياسي والثقايف العناصر األكثر تأثرياً 

  )3("واالجتماعي وغريه

إن حمصلة وظائف املؤسسة االقتصادية تتمثل يف وظيفة اإلنتاج اليت يعرب عنها على : من املنظور اإلنتاجي-د

ية وتناسقها وفق نسب معينة تعطي يف املادية والبشر) املوارد(عمليات خلط وحتويل للمدخالت :" كوا

األخري خمرجات من سلع وخدمات جاهزة لالستعمال تتعدد فيها املنافع واملزايا لطالبيها ومسرييها وعامليها 

   )4("وللمجتمع بأسره

استناداً إىل ما ورد سرده من هذه التعاريف ذات األبعاد املتعددة، ميكننا صياغة تعريف حناول فيه   

  .النقاط اليت وردت من خالهلا ضمن توليفة مشتركة حتدد اإلطار املفاهيمي للمؤسسة االقتصاديةجتميع أهم 

تعد مكانا يلتقي فيه عدد من األفراد يقومون بنشاطات ومهام حمددة، تربطهم "املؤسسة االقتصادية   

عمليات املزج  عالقات عمل فيما بينهم ومع احمليط اخلارجي، حيددها القانون تتضافر جهودهم من خالل

تتمثل ) خمرجات(املؤسسة بتقنيات ومهارات معينة، قصد حتقيق ) مدخالت(والتحويل اليت جترى على موارد 

يف منتجات ائية وجاهزة لالستهالك من سلع وخدمات، بأقل تكلفة وجهد ووقت، تتحقق من خالهلا مصاحل 

  ".أسرهكل أصحاب املصلحة من مالكني ومسريين ومتعاملني واتمع ب

ومن خالل هذا التعريف الذي هو حماولة لعرض أهم النقاط اليت تتقاطع فيها جل تلك التعاريف   

اليت تناولت مفهوم املؤسسة االقتصادية من زوايا خمتلفة، مع إبداء وجهة نظرنا حيال هذا املفهوم، . السابقة

  :فإننا نستنتج أهم النقاط التالية

داً اقتصادياً بالدرجة األوىل يتمحور حول جممل النشاطات اليت تقوم ا أن املؤسسة االقتصادية متثل بع -

واملتمثلة يف خمتلف عمليات حتويل املدخالت مبنتهى اإلتقان وباقتصاد كبري يف التكاليف واجلهد 

، مما ميكنها )ضمن مواصفات اجلودة املطلوبة(والوقت، بالتوافق مع احترام متطلبات وتطلعات العميل 

 .ض سعر التكلفة إىل أقل حد ممكن، الذي يتيح هلا البيع بأسعار تنافسيةمن ختفي

أن املؤسسة االقتصادية متثل بعداً قانونيا من خالل مجلة القوانني اليت حتدد وتنظم خمتلف نشاطاا   -

 .وعالقات أفرادها فيما بينهم ومع العامل اخلارجي
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وثقافياً من خالل العالقات االجتماعية التفاعلية املختلفة أن املؤسسة االقتصادية متثل بعداً اجتماعياً  -

اليت تربط أفرادها وسلوكيام وتصرفام وأفكارهم، حيال املؤسسة ضمن ما يعرف بالثقافة التنظيمية 

 .اليت تعد واحدة من بني أهم مركبات بيئة األعمال الداخلية

بيئية وغريها، حيث سوف حتظى بتحاليل كما أن للمؤسسة االقتصادية أبعاد سياسية وتكنولوجية و -

 .موسعة من خالل الفقرات القادمة

  : مدخل املوارد -2

كما سبقت اإلشارة فإن املؤسسة االقتصادية تأخذ خمتلف مواردها من الطبيعة اليت حتوي إمجاال ما   

ألي منتج، وذلك من مصادر  حتت األرض وما فوقها، وتأيت املوارد األولية يف املقام األول اليت متثل املواد اخلام

خمتلفة يف الطبيعة سواء من التربة أو األشجار واحليوانات واملياه وغريها، ومن هنا تنشأ عالقاا األوىل مع البيئة 

  .الطبيعية اليت متثل يف نفس الوقت املصدر األول لدوام وتواصل أسباب احلياة عموماً والتنمية على وجه األرض

عناصر اإلنتاج ومدخالته مادية كانت أم بشرية اليت من : "صادية عموماً على أاتعرف املوارد االقت  

ائية تتمثل يف ) خمرجات(إىل ) أي املوارد(خمتلفة تتم داخل املؤسسة يتم حتويلها ) عمليات(خالل نشاطات 

  ".سلع وخدمات قابلة لالستهالك

  .وقد متت اإلشارة إىل هذا املعىن فيما مضى  

تصاديون هذه املوارد إمجاالً إىل ستة عناصر رئيسية، ثالثة منها مادية ومثلها بشرية، أما ويقسم االق  

املادية فتتمثل يف عناصر األرض، املواد، ورأس املال، يف حني أن املوارد البشرية، فهي تظم عناصر كل من 

ت والنشاطات اليت تطرأ على العمل، التكنولوجيا، والتنظيم، حيث تتمثل هذه العناصر األخرية وكافة التصرفا

املوارد املادية وبالتايل هي املسؤولة عن جممل املمارسات البيئية اليت تتعلق بكيفية التصرف ذه املوارد، عالوة 

عما حيدث وينجم من خالل ما تصدره خملفات املنتجات النهائية من أضرار بيئية متعددة، إذ سوف يتواصل 

الل احملاور القادمة من هذا املوضوع، باعتباره ميثل اإلشكال اجلوهري والرئيسي التحليل يف هذا االجتاه، من خ

  .فيه

تعد األرض مصدر حلياة كل الكائنات واملوجودات، اليت تتواجد على سطحها، وبالتايل : األرض - 2-1

فق طبيعة فاألرض متثل متثل للمؤسسة العقار املتواجدة به واحليز الذي تشغله ضمن استخدامات متعددة، وو

نشاطها سواء أكان زراعي أم جتاري أو غريه، إذ يتوجب على املؤسسة االستغالل اجليد لقطعة األرض هذه 

  .املتواجدة ا وعدم إاكها والضرر ا، وحىت األراضي األخرى اليت قد ترمي فيها خملفاا وبقايا موادها
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لها املؤسسة إىل حاالت أخرى واليت يطلق عليها ميثل هذا العنصر اخلامات اليت تقوم بتحوي: املواد - 2-2

مصطلح التصنيع، حيث أن الصناعة يكاد يرتبط مفهومها بنشاطات املؤسسة االقتصادية برمتها وهي مرتكز 

خمتلف عملياا وسر تواجدها، وبالتايل فإن هذا يفسر بوضوح ثقل العالقة اليت تربط املؤسسة االقتصادية 

  .ببيئتها اليت حتيط ا

املؤسسة االقتصادية، ) عمليات(وهي تلك األموال اليت تستثمر قصد متويل نشاطات : رأس املال - 2-3

حيث أن هذه العمليات تغطي كل مراحل اإلنتاج مبجملها وكذا التوزيع، التسويق وغريها، والذي يفيد بأن 

رى، فإن رأس املال يستثمر ملا عنصر رأس املال متواجد بكل عناصر اإلنتاج باإلضافة إىل باقي العناصر األخ

تشتري املؤسسة قطعة األرض، ويستثمر أيضاً ملا تشتري املواد واملعدات وعند دفع مصاريف املوارد البشرية 

وغريه، بل رأس املال هو أساس كل العمليات االقتصادية سواء على املستوى اجلزئي أي املؤسسة االقتصادية 

  .توى الكلي اقتصاد الدولة برمتهكما متت اإلشارة إليه أو على املس

هو ذلك اجلهد العضلي أو الذهين الذي يبذله الفرد إلجناز نشاط ما يف فترة زمنية حمددة، : العمل - 2-4

ويعد العمل أقدم موارد اإلنتاج البشرية، حيث ارتبط بوجود اإلنسان منذ غابر العصور، وصراعه الدائم لتلبية 

  .متطلباته وحاجاته

أضيف عنصر التكنولوجيا إىل عناصر اإلنتاج بعد ظهور اآللة البخارية خالل القرن : لوجياالتكنو - 2-5

الثامن عشر، الذي أسس إىل ظهور الثورة الصناعية وما بات يعرف اقتصاديا برأس املال الصناعي أي 

أعداد االستثمار يف الصناعة اليت أضحت قطاعاً قوياً جيذب له رؤوس األموال من كل مكان ويستقطب 

  .وجيوشاً هائلة من العمالة

لقد أضيف عنصر التنظيم إىل عناصر اإلنتاج منذ اية القرن التاسع عشر مع ظهور مدارس : التنظيم - 2-6

التسيري اليت كان هلا ارتباطاً وثيقاً مع العنصر السابق، حيث أن الصناعة كانت سبباً يف ظهور تلك املدارس اليت 

لوظائف واملسؤوليات وربطها بقنوات االتصال سعيا وراء التوصل إىل حتقيق أكدت على ضرورة حتديد ا

فريدريك تايلور صاحب (القرارات املثلى لألعمال، إذ أن املؤسسني األوائل لعلم التسيري هم علماء اهلندسة 

  ).املؤسسة العلمية يف اإلدارة، هنري فايول صاحب نظرية التنظيم الوظيفي يف املؤسسة وغريهم

  . املؤسسة االقتصادية وحتديات اإلدارة البيئية: ور الثايناحمل

ل ائمن ضمن املتسببني األو ةقتصاديلقد أمجعت األحباث املتعلقة بالتدهور البيئي على أن املؤسسات اال  

ة منذ عقود من الزمن بسبب ما تقوم به هذه املؤسسات من إنتهاكات وتبديد ييف التدهور اليت تشهده البيئ

باملقابل مقاومة صارمة ولدت ستخدام التكنولوجيات امللوثة والغري نظيفة، هذه الوضعية اللموارد ومفرط 
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جتماعية نتهاكات من خالل مجلة من القيود التشريعية والصحية، واالوضغوطات متنامية للحد من هذه اال

فل بتسيري نظمة جادة للتكّوالعلمية وغريها نتيجة لتلك املمارسات واليت أجربت هذه املؤسسات على تبين أ

أبرز تلك األنظمة، وتأسيسا عليه سوف  IS14000املخاطر وإجياد احللول الكفيلة ا، حيث يعد منوذج 

قتصادية، من خالل هذا العرض إىل ماهية البيئة، وكذا إىل تلك العالقة اليت تربطها باملؤسسة اال تطرقحناول ال

  .طات هذه املؤسسة وكيفية تسيريه والتحكم فيهوإىل أوجه التدهور البيئي املرتبط بنش

  : ئةـماهية البي -1

أي " يكولوجيا"ومنها جاءت كلمة " اليت تعين املكان الذي نأوي إليه" إيكو"أطلق اإلغريق كلمة   

حناول أن نذكر من هو أكثر ) الوسط الطبيعي(ووردت عدة تعارف حول البيئة . )5("دراسة املكان ومن حوله

هي ذلك الوسط اجلغرايف املكاين الذي حيوي عناصر "إن البيئة : ومشوال هلذا ملفهوم والذي من بينهتفصيال 

تتفاعل مع ...) من مناخ وموارد وتضاريس(وعناصر غري حيوية ) كائنات حية مرئية وغري مرئية(حيوية 

  .    )6("بعضها ضمن هذا الوسط تتأثر وتؤثر فيه

  : ج أن العناصر البيئية تتكون أساسا منومن خالل التعريف السابق نستنت

  .وهي البشر والكائنات الربية واملائية املرئية وغري املرئية: عناصر حية - 

  .هي التربة و املاء واهلواء وغريه: عناصر أخرى - 

   :قتصاديةالبيئة واملؤسسة اال -2

قتصادية وعناصر الفمن خالل الفقرات السابقة بدأت تتضح مالمح اإلطار الذي يربط املؤسسة ا  

املؤسسة جندها تتمحور حول وظيفة اإلنتاج، ألن  هتؤديها هذاليت ا يف النشاطات الرئيسية عنالبيئة، فإذا ما مت

رحبها وخسارا تتوقف على مدى كفاءة وفعالية نظام اإلنتاج، الذي يأخذ أبرز مدخالته وهي املواد املختلفة 

من الطبيعة، وأثناء قيامه بعمليات املزج والتحويل يستعمل تكنولوجيات وأساليب معينة ينتج عنها يف أغلب 

ت كيميائية أو غازية أو إشعاعية أو غريها تذهب إىل الطبيعة، وحىت يف طور خمرجات اإلنتاج، ألحيان ملوثاا

فإن هذا املنتج بإمكانه أن حيمل صفات ملوثة متعددة ناجتة عن التكنولوجيات الغري نظيفة اليت سامهت يف 

ملتعددة وتعطيها باملقابل مسوما قتصادية تأخذ من الطبيعة اخلريات اويفهم من خالل ذلك أن املؤسسة اال. إنتاجه
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حنباس احلراري وتآكل طبقة األزون إال اكرب دليل على ذلك، لكن وما ظاهرة اال ،تدمر بيئتها وختل بتوازا

ن تدهور وإنتهاكات للعناصر البيئية من هواء وتربة ومياه مفه نشاطات وممارسات هذه املؤسسة بقدر ما ختلّ

ها املسؤولية اجلسيمة على اإلقدام على فعل إلنتهاكات ثقيال عليها وحيملّوغريه بقدر ما أصبح وزر هذه ا

  .)7(ذلك

   :قتصاديةأوجه التدهور البيئي اليت تتسبب فيه املؤسسة اال -3

نتهاكات البيئية، اليت تتسبب فيها املؤسسات من خالل التحليل السابق كنا قد أشرنا إىل أبرز اال  

ا الصناعية واملتمثلة يف العديد من امللوثات تصيب اهلواء واملياه والتربة، حيث من قتصادية النامجة عن خملفااال

  .)8(: خالل هذا العرض سوف حناول التعرض ألمهها بشيء من التفصيل وفق ما يلي

غاز أول وثاين أكسيد الكربون، اهليدروكربون، أكسيد النيتروجني، ثاين  :ومن أمهها :ملوثات اهلواء - 3-1

أكسيد الكربيت وغريه، تنتشر جزيئات هذه الغازات يف اجلو وبالتحديد تغزو الغالف اجلوي الذي حييط 

باألرض املتكون أساسا من غازات النيتروجني واألكسجني وبعض الغازات األخرى الغري نشطة، حيث أن 

نتشار تلك احتياجات كامل الكائنات احلية على وجه األرض وأن اكيبة للهواء هي األنسب مع هذه التر

الغازات السامة يتولد عنه خماطر متعددة كارتفاع حاالت أمراض التنفس والقلب، والتدهور املستمر لثقب 

  .األوزون وغريه

ات ايار واحمليطات أو غريها والنفتسرب الزيوت املختلفة يف البح :ومن بني أمهها :ملوثات املياه - 3-2

صاباا االصناعية املتعددة اليت ترمى يف البحر، حيث تتمثل هذه األخطار أساسا يف ديد الثروة البحرية و

  .بأضرار خمتلفة

  : واليت من بني أمهها :ملوثات التربة - 3-3

  .أو الزجاج أو املعادن أو غريها فات املختلفة للصناعة سواءا يف حالتها الصلبة كبقايا البالستيكاملخلّ - 

  .أو أن تكون يف حالتها السائلة متكونة من مواد كيماوية سامة متعددة - 

حيث أن هذه املخلفات تنتج عنها عناصر سامة خمتلفة تذهب إىل التربة وتسبب تلوث خطري فيها،   

بيدات احلشرية، اليت تلوث التربة هذا فضال عن العديد من األخطار األخرى املتولدة عن األمسدة الكيماوية وامل
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مياه الري، مث تتسرب إىل املياه اجلوفية، ومياه األار يف مبركبات الفوسفات والنترات اليت تبقى فيها وتذوب 

  .غاية اخلطورة دد احلياة على سطح األرضيف وغريها وهي مواد 

ت املتزايدة هلذا النوع من التقنيات بسبب ستعماالدون أن ننسى امللوثات ذات األصل اإلشعاعي النامجة عن اال

 .سربات اإلشعاعية الغري مسيطر عليها إىل حد اآلنتال

  . لإلدارة البيئية كمحدد استراتيجي يف تسيري املؤسسة االقتصادية  ISO 14000معايري : احملور الثالث

هذا التدهور الكبري للوسط البيئي واملخاطر املتنامية النامجة عنه، وتزايد اهتمام احلكومات  مأما

س واملنظمات احلقوقية والعلمية وغريها بضرورة محاية البيئة قامت املنظمة العاملية للتقي)ISO ( ضمن هذا

وهو منوذجا  ،1996ضي وحتديدا سنة السياق بتقدمي نظاما إلدارة وتسيري الشؤون البيئية منذ اية القرن املا

ن إدارات هذه املؤسسات من ختطيط وتنفيذ عامليا يصلح جلميع املؤسسات يتألف من جمموعة من املعايري متكّ

  .ستمراراومراقبة مدى حتسن أدائها البيئي ب

  .)9(والذي يتألف أساسا من العناصر التالية :إلدارة البيئة ISO1400مكونات نظام  -1

د بالقوانني والتشريعات البيئية وتوفري إطار اليت تلتزم وتعمل على الوقاية من التلوث والتقي: السياسة البيئية - أ

  .لوضع األهداف البيئة ومراجعتها

ل ووضع برنامج للتكفّ ،ة باملؤسسة وإجياد احللول املناسبة هلاياليت تم بتشخيص املسائل البيئ: اخلطة البيئية - ب

  .ل ضمن إطار زمين حمددذه املسائ

توفر عاملني مؤهلني ومدربني وإىل توثيق دقيق مل  إىلحيتاج تنفيذ اخلطة البيئية  :التنفيذ والتشغيل - ج

  . اإلجراءات وخطوط إتصال واضحة ومرنة

 متابعة األنشطة البيئية وقياسها إضافة إىل حتديد اإلجراءات التصحيحية: إجراء الفحص والعمل التصحيحي -د

  .ة املتعلقة باألداء البيئي وإجراء تدقيق منتظم للنظاميحتفاظ بالسجالت البيئوالوقائية، واال

على عمل مراجعة دورية للنظام من قبل  ISO14000حيث أكدت املواصفة  :مراجاعات اإلدارة -هـ

  .اإلدارة وضرورة توثيق عمليات املراجعة
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وبعد إرساء هذا النظام يف إمكان املؤسسة أن تتقدم : دارة البيئةإل ISO14000فوائد تطبيق نظام  -2

ة يملنحها شهادة املطابقة لنظام اإلدارة البيئ) ISO(بطلب لدى مكتب مسجل معتمد لدى منظمة 

ISO14001، 10(: اليت تستطيع أن حتقق من خالهلا الفوائد واملزايا التالية(  .  

ستخدام الطاقة الكهربائية واملياه امن خالل التحكم يف معدالت التلوث وترشيد : حتسني األداء البيئي - 

  .من التكاليف ضفّستخدام املواد وكل هذا خياوتدوير و

حيث أن األداء البيئي من خالل إنتاج منتجات نظيفة وغري ملوثة للبيئة يساهم بقدر : حتقيق امليزة التنافسية- 

  .مما يساهم أيضا يف حتقيق امليزة التنافسية ،كسب رضا وثقة ووالء العمالء واملسامهني وغريهمكبري يف 

لتزام باملعايري البيئية ميكن شراء أفضل املواد اخلام الذي يؤدي إىل من خالل اال: رفع كفاءة وجودة اإلنتاج - 

  .إنتاج منتجات تتسم باجلودة وغري ملوثة للبيئة

  .كوا ملتزمة أخالقيا مبا يضر البيئة واتمع ؤسسةالصورة الذهنية للم يف حتسني ةاملسامه - 

  : االستنتاجات والتوصيات: احملور الرابع

يف اية هذا املوضوع حناول التطرق إىل بعض االستنتاجات والتوصيات اليت نراها ضرورية ومفيدة يف 

  .هذا الشأن

  :االستنتاجات-1

تتضمن يف مفهومها أبعاداً متعددة قانونية، تنظيمية وإنتاجية وغريها حتىي ضمن إن املؤسسة االقتصادية  - 1-1

  .وسط مفتوح تؤثر وتتأثر به متثل البيئة الطبيعية أبرز أركانه

إن جوهر العالقة اليت تربط املؤسسة االقتصادية بالبيئة الطبيعية احمليطة ا تتمثل حتديداً يف عنصر املوارد  - 1-2

بشرية، إذ حتصل على مواردها املادية والسيما املواد األولية منها وتقوم خبلطها وحتويلها يف مادية كانت أم 

  .ائية غالباً ما حتمل عناصر ملوثة تضر بتلك البيئة) منتجات(صورة خمرجات 

ات إن البيئة الطبيعية تتألف إمجاالً من عنصرين أساسيني ومها عناصر حية املتكونة من البشر والكائن - 1-3

  .الربية واملائية، املرئية والغري مرئية، وعناصر أخرى غري حية تتمثل أساساً يف التربة واملاء واهلواء وغريه

تفيد الدراسات والتقارير اليت تم بالشأن البيئي عموماً على أن املؤسسات االقتصادية من ضمن  - 1-4

الزمن بسبب االنتهاكات املفرطة والغري عقالنية  املتسببني األوائل للتدهور الذي تشهده البيئة منذ عقود من
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للموارد واالستخدامات التكنولوجية امللوثة والغري نظيفة كيميائية أو غازية أو إشعاعية أو غريها تشكل مسوماً 

وديداً ميس البيئة برمتها وخيل بتوازا، وما ظاهرة االحنباس احلراري اليت تعاين منه األرض وتآكل طبقة 

  .ن إال أكرب دليل على كل ذلكاألزو

  :إن أوجه هذا التدهور البيئي تتمثل أساساً يف - 1-5

ملوثات اهلواء ومن أمهها اإلنبعثات الغازية ألول وثاين أكسيد الكربون، اهليدروكربون، أكسيد  -

 .النتروجني، ثاين أكسيد الكربيت وغريه

البحار واحمليطات أو غريها، النفايات الصناعية تسرب الزيوت املختلفة يف : ملوثات املياه ومن أمهها -

 .املتعددة اليت ترمى يف البحار

ملوثات التربة املتمثلة أساساً يف املخلفات الصناعية سواء يف حالتها الصلبة كبقايا البالستيك أو املعادن  -

 .وغريها، أو أن تكون يف حالتها السائلة متكونة من مواد كيماوية سامة متعددة

اإلدارة البيئية منوذجاً تسيريياً إستراتيجياً يصلح جلميع املؤسسات يتألف من  ISO1400د نظام يع - 1-6

مجلة من املعايري القياسية متكن إدارات هذه املؤسسات من ختطيط وتنفيذ ومراقبة مدى حتسن أدائها البيئي 

  .باستمرار

  :ويتكون نظام اإلدارة البيئية من جمموعة العناصر التالية - 1-7

السياسة البيئية، اخلطة البيئية للتكفل مبجمل املسائل البيئية، تنفيذ هذه اخلطة ضمن خطوات واضحة  -

ومرنة، إجراء التدقيق املستمر لتطبيق هذه اخلطة والقيام باألعمال التصحيحية يف وقتها الالزم، ضرورة 

 .القيام مبراجعات دورية للنظام وتوثيق عمليات هذه املراجعة باستمرار

كما أن حتسني األداء البيئي الذي يعد جوهر إستراتيجية تطبيق اإلدارة البيئية يتمثل حتديداً يف التحكم  -

يف معدالت التلوث وترشيد استخدام املواد، حيث كل هذا يف النهاية يساهم يف ختفيض التكاليف، 

العمالء وكسب ثقتهم كما أن إنتاج منتجات نظيفة وغري ملوثة للبيئة يساهم بقدر كبري يف استمالة 

وكذا املسامهني والعاملني وحىت املوردين وجممل اجلمعيات احلقوقية والطبية واتمع املدين، وبالتايل 

 .حتسن الصورة الذهنية للمؤسسة وتلميعها كوا ملتزمة أخالقياً مبضار البيئة واتمع

  :التوصيات -2

تيجي لإلدارة البيئية يف تسيري املؤسسات االقتصادية ضرورة استحداث ختصصات تعىن بالبعد اإلسترا - 2-1

  .على مستوى اجلامعات واملعاهد املتخصصة يف علوم التسيري، على غرار العديد من الدول العربية واألجنبية
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ضرورة ختصيص جوائز وحوافز متعددة للمؤسسة اليت تتفوق يف تطبيقات اإلدارة البيئية من طرف  - 2-2

  .وزارة الصناعة ووزارة الطاقة واملناجم وغريها، ذات املنتجات اليت هلا تأثري على البيئةالوزارات الوصية، ك

ضرورة تفعيل التعاون يف هذا اال مع البلدان املتقدمة، السيما اليت تربطها شراكات تعاون مع  - 2-3

  .اجلزائر

  :املصادر واإلحاالت املعتمدة

 .، ص ، بتصرف2010ن املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، ديواتسيري املوارد البشريةمنري نوري،   -1

 .املرجع نفسه، بتصرف  -2

أمحد بن عيشاوي، حماضرات مقياس تسيري املؤسسة للسنة الثانية علوم تسيري، كلية العلوم االقتصادية  -3

 .2008/2009والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة، اجلزائر، املوسم اجلامعي 

 .املرجع نفسه  -4

، 10، ص 2007، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، إدارة البيئة والتنمية املستدامةقاسم خالد مصطفى،   -5

 .بتصرف

األسس النظرية والتطبيقية والتنظيمية للمؤسسات السلعية : إدارة اجلودة الشاملةأمحد بن عيشاوي،  -6

 .192، ص 2012، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، واخلدمية

 .رجع نفسهامل  -7
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