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  :مقدمة

يعترب البعض أن بقاء واستمرار املؤسسات االقتصادية اجلزائرية مرهون بتحوهلا إىل مدخل مرتبط بالوقاية من التلوث من املصدر، حيث 

تستهلك تعمل على دراسة الوضعية البيئية للمؤسسة حاليا، وحتول اهتمام املؤسسة إىل استخدام تكنولوجيات أكفأ وأنظف، جتعل منها 

 أقل قدر من الطاقة واملوارد وتنتج أدىن حد من الغازات وامللوثات، كما تستخدم معايري معينة تؤدي إىل احلد من تدفق النفايات وجتعلها

ت توفري سلع وخدما: "قابلة للتدوير، هذه التحوالت أو التطورات التكنولوجية تدعى بالتحول إىل الكفاءة البيئية، واليت تعرف على أا

  1". ذات أسعار تنافسية تشبع االحتياجات اإلنسانية وحتقق جودة احلياة للوصول ا إىل املستوى الذي يتناسب مع طاقة األرض

 ا ونظرا ملا يعرفه عامل األعمال من حدة يف املنافسة والتنافس، أصبح لزاما على كل املؤسسات أن جتد لنفسها، مالذا وركنا ركينا حتتمي

عواصف التغري الذي متيز السوق العاملي يف عصرنا احلايل، وهو ما يعرف بالتنافسية اليت متكن املؤسسات من احلفاظ على من مهبات 

  .اليةاستمراري ومحاية نفسها من االندثار والزوال، واليت تعرب عن مجلة امليزات التنافسية اليت ميكن للمؤسسة حتقيقها يف غمار املنافسة احل

   :مشكلة البحث

، إذ أصبح مل يعد اليوم يف مصلحة املؤسسة سواء على املدى البعيد أو القصري إغفال اجلوانب املتعلقة حبماية البيئة و املوارد البيئية املختلفة

ذي تبين نظم اإلدارة البيئية أمرا ضروريا لضمان استمرارية املؤسسة و حتسني أدائها االقتصادي وكذا احلفاظ على صورا يف احمليط ال

  .تتواجد فيه، كما أن احلفاظ على البيئة هو يف املصلحة االقتصادية للمنظمة األعمال ذلك أن معظم عناصر إنتاجها هي من البيئة

ية يف ظل تنامي هذه الضرورة أصبح لزاما على املؤسسات تبين نظم فعالة لتحسني فعالية وكفاءة نظم اإلدارة البيئية، ولعل املسؤولية البيئ

  .اة الفعالة اليت ميكن أن يتحقق من خالهلا هذا الغرضهي األد

جلزئي فبالرغم من أن مفهوم التنمية املستدامة هو  مفهوم يرتبط باالقتصاد الكلي يف حني أن املسؤولية البيئية له عالقة مباشرة باالقتصاد ا 

  :اإلجابة عن اإلشكالية األساسية التالية لكن هناك عالقة تكاملية بني املفهومني و هذا الذي سيكون حمور حبثنا، حماولني

  ما هو واقع املسؤولية البيئية يف املؤسسة االقتصادية بني التنظري والتطبيق ؟
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  :و ستفتح هذه اإلشكالية تساؤالت فرعية يف غاية األمهية و هي

  ما املقصود باملسؤولية البيئية يف املؤسسة االقتصادية ؟ �

  املؤسسة االقتصادية  اجلزائرية وكيف يتم قياسها؟ما هي املسؤولية البيئية يف  �

  كيف يتم تفعيل املسؤولية البيئية يف املؤسسة االقتصادية  اجلزائرية ليكون هلا دور يف دعم نظم اإلدارة البيئة؟  �

مصلحة املؤسسة تعترب املسؤولية البيئية اصطالح هام و مفهوم اقتصادي حديث ذو أمهية فائقة جيمع بني حتقيق : فرضيات البحث.4

ن االقتصادية من دون إمهال دورها البيئي واملتمثل يف احلفاظ على البيئة و العمل على حتقيق التنمية املستدامة و جتنب كل ما من شانه أ

 تفعيل أهداف اإلدارة يؤثر على البيئة و مواردها و استغالهلا، و ال شك أن املسؤولية البيئية يعترب أداة مهمة بالنسبة لإلدارة البيئية تساعد يف

  . البيئية فاالهتمام البيئي جزء ال يتجزأ من االلتزام االجتماعي الذي يلقى على عاتق منظمات األعمال

اعتمدنا بشكل أساسي على املنهج التحليلي الوصفي ألنه األنسب يف مثل هذا النوع من الدراسات، حيث :  منهجية البحث املستخدمة.5

مات حول موضوع الدراسة و حتليلها حتليال دقيقا للخروج بنتائج عن الظاهرة املدروسة، ونظرا لربوز العديد من قمنا جبمع اكرب معلو

التوجهات يف فلسفة العمل ومن بينها التوجه البيئي القائم على إرساء دعائم املسؤولية البيئية داخل املؤسسة، ميكن طرح التساؤل 

أن تساهم يف حتقيق تنافسية املؤسسة االقتصادية؟ ولإلجابة على هذا السؤال تتضمن الورقة البحثية كيف ميكن للمسؤولية البيئية :التايل

  :احلالية احملاور األربعة األيت ذكرها

  املسؤولية البيئية يف املؤسسة االقتصادية: احملور األول

  .املشكالت البيئية و طبيعة النشاط االقتصادي: احملور الثاين

  .ستراتيجية البيئية للمؤسسة االقتصادية وتنافسيتهااحملور الثالث اإل

  )أمسيدال(الدراسة امليدانية للمؤسسة االقتصادية : احملور الرابع

  :املسؤولية البيئية يف املؤسسة االقتصادية: احملور األول

يجيات أعماهلا وخططها طويلة املدى، وهذا تتجه الكثري من املؤسسات االقتصادية يف الوقت احلاضر لالهتمام باالعتبارات البيئية يف استرات

التوجه يعد أساسا لبقائها يف السوق وتنافسها مع نظرائها من املهتمني بالبيئة، وكذلك نقطة بدء لضمان تطبيق املواصفات البيئية يف 

ئية ذات مستوى متميز وفعال النشاطات املمارسة من قبل املؤسسات االقتصادية، لذلك جيب أن يتوفر موظفيها ومسرييها على مسؤلية بي

  .حيث يساعد ذلك يف التخطيط وتطوير األداء البيئي مبا يتالءم مع السياسة البيئية يف املؤسسة

  

  : ـ مفهوم املسؤولية البيئية للمؤسسة1

تمع على حد سواء، يوجد صعوبة يف حتديد مفهوم املسؤولية البيئية نظرا لتعدد األنشطة ذات املضمون البيئي واالجتماعي للفرد، وا

تتأثر ويرجع ذلك إىل الطبيعة املتغرية هلذه األنشطة، إال أن هنالك حماوالت لدراسة هذا النوع من السلوك البيئي للتعرف على ااالت اليت 

  .ذا السلوك
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املسؤولية االجتماعية، ومقارنة ميكن التعرف على هذه ااالت اعتمادا على استقصاء املسامهات أيت بذلت يف شأن حتديد جماالت وحدود 

تلك ااالت مبا هو قائم فعال للتعرف على أمهية كل جمال من حيث االستجابة له علميا، ملا يعكسه هذا من إدراك لتأثريه على األداء 

  1:إىل ما يلي) ESTEO(البيئي، تقسم جماالت  املسؤولية البيئية للمؤسسة حسب ايستيو 

 .جمال املسامهات العامة −

 .جمال املوارد البشرية −

 .جمال املوارد الطبيعية واملسامهات البيئية −

  .جمال مسامهات املنتوج أو اخلدمة −

  :ـ املسؤولية البيئية و املؤسسة االقتصادية2

  :ميكن إمجال ضرورة توفر مسؤولية بيئية يف املؤسسة االقتصادية، يف ما يلي

 .تعزيز املشاركة الشخصية واجلماعية �

 .البيئي لدى العمال وتقدمي احلوافز لتشجيع املبادرات الطوعية ملكافحة التلوثزيادة الوعي  �

 .البحث يف فرص سوقية من خالل عرض سلع وخدمات مصممة لتحسني البيئة احمليطة �

ام باألشياء البحث يف حتسني النتائج االقتصادية عن طريق القيم بالتحسينات اهليكلية والتكنولوجية الستعماهلا بشكل أقل مقابل القي �

 .بشكل أفضل

  .تضع قواعد تنظيمية جديدة جتعل من األرض مالكا تنظيميا شرعيا لكل املؤسسات �

يعترب تبين املسؤولية البيئية يف املؤسسة االقتصادية ضروريا يف عصرنا هذا رغ : ـ دوافع تبين املسؤولية البيئية يف املؤسسة االقتصادية3

، )OMC(ج البيئي مطلوبا عامليا ومن املتطلبات األساسية يف شروط االنضمام ملنظمة التجارة العاملية عدم وجوبه قانونيا، حيث صار املنت

  .هلذا جند أن املؤسسة االقتصادية تدمج هذه املسؤولية يف الظاهر طوعية لكن األصل فيها طابع اإلجبار

  :، ومن أهم هذه األسباب ما يلي. :أسباب التبين االختياري املسؤولية البيئية يف املؤسسة االقتصادية 1ـ3

 .تقليل كمية النفايات وبالتايل تقل املخاطر الناجتة عن االنبعاثات واإلصدارات اإلشعاعية �

 .محاية األنظمة البيئية واالستخدام األفضل للموارد الطبيعية �

 .اإلسهام ولو جبزء بسيط يف معاجلة مشكلة االحتباس احلراري ومحاية طبقة األزون �

 الوعي باملشاكل البيئية يف املنطقة اليت تتمركز فيها املؤسسة وفروعهازيادة  �

 .حتسني أداء املؤسسة يف النواحي البيئية ودفع العاملني للتعرف على املتطلبات البيئية وحتسني قدرام على التفاعل والبيئة �

الفاعلة يف جمال محاية املستهلك والبيئة ومتكني حتسني صورة الشركات بيئيا، حتسني الصورة العامة للمؤسسة أما جمتمعها وقواه  �

 .املؤسسات بالتايل من كسب ودهم ودعمهم

 تقليل التكلفة بإعادة التدوير والربامج األخرى املشاة واإلدارة األفضل للجوانب البيئية لعمليات املؤسسة �
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  .السيطرة اجليدة على سلوك األفراد وطرق العمل ذات التأثري  البيئي احملتمل �

  :أسباب التبين اإلجباري املسؤولية البيئية يف املؤسسة االقتصادية 2ـ3

إن التبين الطوعي ال يعد السبب الوحيد بل أصبح مطلبا للعديد من اجلهات اخلارجية ذات املصلحة، لذلك صار اهتمام املؤسسات 

  :باالعتبارات البيئية يتم استجابة ملطالب مجاعات الضغط، كما هو موضح فيما يلي

  املتمثلة يف التشريعات البيئية جلعل املؤسسة أكثر التزاما ورعاية لالعتبارات البيئية: املتطلبات احلكومية

لقد أصبحت البيئة أحد العوامل الرئيسة املؤثرة على دوافعهم االستهالكية، وأحد االعتبارات األساسية يف حتديد رغبام : املستهلكني

  2ني من السلع دون غريهاوجاذبيتهم وتفضيالم لنمط مع

  .تواجه املؤسسات ضغوطا متزايدة من جانب كل من املسامهني واملستثمرين من أجل حتني املؤسسات أدائها البيئي: املسامهني واملستثمرين

اتمع مبختلف فئاته، إن القلق اخلاص بشؤون البيئة وزيادة الضغوط من القوانني والتشريعات املتالحقة وكذلك من : املتطلبات التعاقدية

  .قد غريت من أسلوب األعمال وعقد الصفقات على مستوى العامل

  :املشكالت البيئية و طبيعة النشاط االقتصادي: احملور الثاين

ل اإلطار العام إن النشاط االقتصادي بصفة عامة يتم أو جيري داخل إطار حمدد زمانا و مكانان  وهو ما يعين أنه يتأثر بالبيئة الطبيعية اليت متث

للمجتمع الذي ميارسه سواء كان هذا النشاط زراعيا أو صناعيا أو يف جمال اخلدمات هذا النشاط االقتصادي وإن كان يتأثر وفق ـ 

نوعا من مبجموعة املعطيات االقتصادية واالجتماعية والتارخيية فإنه يعود ليؤثر بدوره فيها مبا خيلق  -الذي سبق أن أوضحناه –ملفهوم البيئة 

ي والبيئة العالقة التبادلية بينهما، حبيث يؤثر كل منهما يف اآلخر و يتأثر به، لقد أدرك اتمع الدويل االرتباط الوثيق بني النشاط االقتصاد

  .ولتوضيح مظاهر هذا االرتباط علينا إيراد بعض األمثلة

استهالك الطاقة كالصناعات الكيماوية وتصنيع املعـادن، وحمطات إن خمتلف مظاهر الصناعة، أين يتم : بالنسبة الستهالك الطاقة �

  2.تؤثر على صحة و سالمة اإلنسان) HAZARDOUS WASTE(توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية نفايات صلبة خطرية 

ألن "ة خلفض استهالك الطاقة فزيادة كميات الكربون تلوث الغالف اجلوي، حيث أكدت معظم الدراسات أنه ال بد من بذل جهود عاملي

، وهذا يؤدي إىل ارتفاع درجة حرارة األرض، وما 2020بليون طن سنويا يف عام  12 – 10انبعاثات الكربون يف العامل ستصل إىل 

  :و نستطيع حصر املشكالت البيئية من حيث أمهيتها وخطورما إىل ثالث مشكالت هي 3يترتب عن ذلك من مشاكل بيئية،

  .مبختلف أنواعهالتلوث  -

  .استرتاف موارد البيئة -

  مشكلة الضجيج -

هي أمـور تتغري "إذا حاولنا دراسة هذه املشكلة يف إطار النشاط االقتصادي فإن العالقة بني هـذا األخري والبيئـة  :مشكلة التلوث �

وإذا كان بطبيعة احلال يؤدي إىل التوسع  –البيئي  بصورة مستمرة، ومن مث فإن االبتكار التكنولوجي و التغري اهليكلي اجتاه احلد من الضرر

،فالنشاط االقتصادي ميكن أن يتسبب يف إجياد 4والزيادة يف النشاط  االقتصادي، إال أنه يف الوقت ذاته جتعله قادرا على التصدي هلذا الضرر

  .مشكالت بيئية، كما أنه ميكن أن يساعد على التصدي هلذه املشكالت
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وبالتحديد يف دول العالـم النامي  يف سعي اإلنسان للحفاظ على حياته "لقد أدى تزايد عدد السكان يف العامل : يئةاسترتاف موارد الب �

عات فقد اجته إىل استنفاد واسترتاف ما يف البيئة من مواد وطاقات، وخباصة استرتاف املوارد البيئية غري املتجددة، وقد تنبهت معظم اتم

لية واحمللية احلكومية واألهليـة واحملافل العلمية البيئية إىل خطورة، مشكلة االنفجار السكاين واسترتاف الثروات البشرية واهليئات الدو

  5.البيئية بطريقة عشوائية غري منظمة

مليون شخص يف الدول الصناعية يعانون من أعراض صحية خطرية جدا أثبت أن سببها الرئيسي  65إن أكثر من : "مشكلة الضجيج �

" الضجيج الذي يفوق طاقة اإلنسان على التحمل، ويكثر انتشار هذه املشكلة يف الدول الصناعية الكربى،ويف املناطق الصناعيةهو 

واليابانيون هم األكثر تأثرا بالضجيج الصناعي، والناتج عن النقل الربي واجلوي كما أن الطائرات األسرع من الصوت تتسبب مبوت 

      6.يااآلالف من سكان األرض سنو

و ونلخص مما تقدم إىل أن هذه املشكالت البيئية اليت حتدثنا عنها بصورة موجزة مرتبطة أميا ارتباط بطبيعة النشاط االقتصادي، فهي تؤثر 

  .تتأثر به ،إذ كما أنه يتسبب يف إجياد املشكالت البيئية ميكن أن يساعد على التصدي هلا

إن التكنولوجيا املنظفة للبيئة، قد هيأت يف األونة األخرية مناخا للتطور االقتصادي أقل ضررا "ويف خالصة حديثنا عن هذا العنصر نقول 

  7. للبيئة مما كان ممكنا من قبل

أن النمو الصناعي املتزايد واالستخدام املكثف للتكنولوجيا امللوثة للبيئة "مما الشك فيه :املشكالت البيئية والنظام االقتصادي 2ـ1

  .املوارد الطبيعية قد تسبب يف مشكالت بيئية عاملية، عانت منها الدول املتقدمة والدول املتخلفة على حد سواءواسترتاف 

لذلك سنحاول التوصل إىل حتديد ومعرفة العالقة بني أسلوب إنتاج إدارة النشاط االقتصادي اليت تتبدى أو تظهر يف نظام اقتصادي معني 

  .ى مسؤولية نظام اقتصادي بعينه عن نشأة هذه املشكالتوبني نشأة املشكالت البيئية ومد

متارس اتمعات املختلفة نشاطها االقتصادي وفق إطار تنظيمي معني له خصوصيات : املشكالت البيئية وطبيعة النظام االقتصادي 3ـ1

  .حمددة جتعل منه نظاما اقتصاديا

قتصادية على أساس أن النشاط االقتصادي البد أن يتم من خالل إطار تنظيمي، له ترتبط البيئة بالنظم اال :البيئة والنظم االقتصادية: أوال

  .خصائص حمددة جيعل منه نظاما اقتصاديا

وإذا كان النشاط االقتصادي قد تسبب يف بعض املشكالت البيئية سواء بصورة مباشرة أو غيـر مباشرة، فإننا جيب أن نتناول العالقة بني 

 ECONOMIC(دية املختلفة، وذلك يف إطار العناصر األساسية، اليت يتكون منها أي نظـام اقتصادي البيئة والنظم االقتصا

SYSTEM(  واليت تتمثل يف اهلدف من النشاط االقتصادي، والفن اإلنتاجي أو الظروف التكنولوجية اليت تتم يف إطارها العملية

  8.لذي حيدد شكل العالقات بني األفراد واملؤسسات السائدة يف اتمعاإلنتاجية، ونوع التنظيم االجتماعي والسياسي والقانوين ا

 ECONOMIC(و تتخذ هذه العناصر اليت تكون النظام االقتصادي شكال معينا تترابط معه، وهذا الشكل يسمى باهليكل االقتصادي 

STRUCTION (والذي حيدد بعدة حمددات تتمثل يف:  

وطريقة سري وأداء النظام االقتصادي، والوزن النسيب لكل قطاع من قطاعات االقتصاد  –اإلنتاجية هدف العملية  –ملكية وسائل اإلنتاج 

  9.القومي الثالثة

ختتلف مشكالت البيئة بني الدول املتقدمة واملتخلفة، فالدول الصناعية املتقدمة هي : "مسؤولية الدول املتقدمة عن املشكالت البيئة العاملية

التقنيات املتطورة اليت لعبت دورا كبريا يف ختريب البيئة "كما أا تتوفر على 10،"من الصناعة والتجارة العامليتني صاحبة النصيب األعظم
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ة الطبيعية وتدمريها دمارا مل تعهده من قبل فاستمرارية الدول املتقدمة يف ابتكار أسلحة احلرب والدمار يهدد احلضارة اإلنسانية الراهن

من إمجايل %) 75(من إمجايل اإلنتاج وتستهلك %) 70(تستهلك معظم املوارد العاملية فتنتج حوايل "الدول فمعظم هذه 11بفنائها، 

وكمثال على ذلك الواليات 12من غاز ثاين أوكسيد الكربون يف العامل،%)  85(الطاقة املستخدمة يف العامل، وتعد املسؤولة عن انبعاث 

من كمية الطاقة %) 30(من جمموع سكان العامل، ولكنهم يستهلكون حوايل %) 06( حيث يشكل سكاا حوايل" املتحدة األمريكية

ولقد أثبتت دراسة حديثة أن هذه الدول 13من املواد اخلام و ينتجون كميات هائلة من النفايات سنوياً،%) 40(املستهلكة عامليا و حوايل 

من %) 80(من إنتاج الفحم العاملي و%) 90(يئة، حيث تستهلك حوايل هي املسؤولة عن انبعاثات املواد والغازات اليت دد سالمة الب

منتجات البترول العاملية، وال شك أا تكون مسؤولة، وبنفس القدر عن التلوث العاملي الصادر عن االنبعاثات الكربونية اليت تسبب 

من الغاز الطبيعي، والذي %) 91(ستهالك مشكالت ارتفاع حرارة األرض و تآكل طبقة األوزون، وذلك فضال عن مسؤوليتها عن ا

نصيب األسد من املصادر الطبيعية وعلى "فهذه الدول الصناعية وحسب األمم املتحدة تستهلك 14دولة فقط يف العامل، 20يستهلك يف 

اطنا من الصومال أربعون مو) 40(سبيل املثال يستهلك مواطن سويسري واحد كمية من املصادر الطبيعية تساوي الكمية اليت يستهلكها 

لذا فقد أنشأت الدول الصناعية أسواقا " و غالبا ما تقوم املصانع بالتخلص من مجيع املواد الناجتة عن عملية التصنيع واليت ليست حباجة هلا

  15.تدعى أسواق النفايات اليت انتثرت يف مجيع أحناء أوروبا

  تهاك البيئييبني اآلثار الصحية واإلنتاجية لعملية االن) 01(جدول رقم 

  األثر على اإلنتاجية  األثر على الصحة  املشاكل البيئية

تلوث املياه وندرة املياه

مليون ميوتون بسبب املياه امللوثة فضال عن عدة  2أكثر من 

مليارات من البشر يصابون بالعديد من األمراض النامجة عن 

ذلك، ومن مث زيادة املخاطر الصحية خاصة بالنسبة للفقراء 

  بسبب ندرة املياه

األثر السليب على الثروة السمكية وعلى توافر املياه 

الالزمة للشرب وعلى توفري املياه الكافية للنشاط 

  .الزراعي والنشاط الصناعي 

  تلــوث اهلواء

ألف ميوتون سنويا بسبب تلوث اهلواء و  700إىل  300من 

 700إىل  400من (استنشاقه نصفهم من األطفال، كما أن 

مليون معظمهم من األطفال والنساء يصابون بسبب ) مليون

  .الدخان املتصاعد يف اهلواء 

تأثريه السليب على املطار احلمضية وتأثريها على 

األنشطة الصناعية والزراعية واخلدمية املختلفة 

  .والغابات

املخلفات الصلبة 

  واخلطرة

ي وقد مزيـد من األمراض النامجة من القمامة وانسداد اار

  .تتسبب يف الوفيات واألمراض املعدية

تلوث موارد املياه األرضية واجلوفية، واليت تستخدم 

  .يف األنشطة اإلنتاجية

  .اخنفـاض إنتاجية احلقول وزيادة ملوحة األرض.نقص الغذاء لدى أسر املزارعني الفقراء وسرعة التأثري باجلفاف  تدهور التربة

  األمراض وحاالت الوفاة النامجة عن الفيضاناتمزيد من   قطع الغابات
فقد مصادر األخشاب، وارتفاع مستويات 

  .الكربون

  الفقـد احملتمل لألدويـة اجلديدة  فقد التنوع البيولوجي
فقد يف املوارد املختلفة واخنفاض يف القدرة على 

  .التكيف مع البيئة
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التغريات يف الغالف 

  اجلوي

الزيادة احملتملة يف األمراض الوراثية واملخاطر النامجة عن 

التغريات املناخية الطبيعية، فاألمراض النامجة عن اخنفاض طبقة 

مبرض سرطان اجللد سنويا ) ألف حالة إصابة 300(األوزون 

  .مليون حالة كتاركت 1.7و

تغريات يف مستويات البحار، تغريات إقليمية يف 

انقطاع يف سلسلة األغذية اإلنتاجية الزراعية 

  .البحرية

  :احملور الثالث اإلستراتيجية البيئية للمؤسسة االقتصادية وتنافسيتها

 : ـ إستراجتية اجلزائر يف تبين املسؤولية البيئية1

التنمية االقتصادية  عملت اجلزائر على وضع إستراتيجية عمل ترمي إىل محاية البيئة، وسيكون اهلدف من هذه اإلستراتيجية هو التوفيق بني 

واالجتماعية واالستعمال الرشيد واملستدمي للموارد الطبيعية، وضرورة التخفيف والتقليص من امللوثات واألضرار واملخاطر اليت دد 

خدام املفرط ملوارد الصحة العامة، واختاذ التدابري احلافزة ملعاجلة املشاكل البيئية كالتخلي عن كل بقايا الدعم املايل الذي يشجع على االست

  .الطاقة ومتويل محاية البيئة

يف  اعتمادهاتعد اجلزائر من الدول املهتمة باحمليط والبيئة ومن أهم الدول اليت تسعى من خالل سياستها إىل احملافظة على البيئة بالرغم من 

على احملروقات، حيث تعترب هذه السلعة من أكثر السلع امللوثة إذا مل يتم التعامل معها بشكل مالئم ومسؤول، وتعد اجلزائر من  اقتصادها

ة الفاعلة يف برنامج هيئة األمم املتحدة حلماية البيئة وتعد أيضا من الدول اليت هلا اتفاقيات و مشاركات أورو متوسطية، عربية و عامليالدول 

  .اية البيئةيف مح

  : أما فيما خيص مشاركاا نذكر على سبيل املثال

  املشاركة يف جملس وزراء البيئة العرب و شغلت اجلزائر منصب رئاسة منطقة املغرب العريب،: على املستوى العريب •

والذي كان حول التسيري م 1998شاركت يف االجتماعات اإلفريقية املنعقدة كمؤمتر مابوتو باملزمبيق سنة : على املستوى اإلفريقي •

  املدمج و املستدمي للمناطق الساحلية،

  :و ميكن تقسيمها إىل: على املستوى الدويل •

  :العالقة مع اهليئات الدولية -/أ     

  برنامج األمم املتحدة للبيئة، و املنبثق من هيئة األمم املتحدة و هي عبارة عن هيئة تسيري النشاط البيئي يف العامل، -

األمم املتحدة من أجل التنمية املستدامة، حيث تعترب اجلزائر عضو دائم وتلعب دورها بشكل فعال وهذا يرجع حلضورها املنتظم مؤمتر  -

  .والفعال

  :العالقة مع االتفاقيات الدولية -/ب    

  م،1997باليابان يف ديسمرب " كيوتو"املشاركة يف مؤمتر  -

  .لدولية حول التنوع البيولوجياملشاركة يف مؤمتر األطراف لالتفاقية ا -
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  :ملخصة يف اجلدول املوايل: التعاون الثنائي -/ج     

  .التعاون الثنائي): 02(جـدول رقم 

  املبلغ  هيئة التمويل  عنوان املشروع

  دوالر10.500.000  البنك العاملي  مراقبة التلوث الصناعي-

  مارك 10.000.000  اجلمهورية األملانية GTZ  التدخل يف ميدان البيئة تتنمية قدرا -

تدعيم إلمكانيات الوطنية يف امليدان البيئي مع  -

  إدخال التربية البيئية يف التعليم
  دوالر 1.862.000  ةبرنامج األمم املتحدة للتنمي

تسيري التلوث للنفايات البترولية يف البحر  -

  )خمابر مينائية 04جتهيز (األبيض املتوسط 
  دوالر FEM 439.000 ألورويب لالستثمارالصندوق ا

  دوالر METAP  600.000البنك األورويب لالستثمار  الربنامج الوطين للنشاطات البيئية -

  دوالر 360.769  الصندوق الدويل للبيئة  اإلستراتيجية الوطنية للتغريات املناخية -

  دوالر 230.500  الصندوق الدويل للبيئة  اإلستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي -

  دوالر 12.500.000  الصندوق املتعدد األطراف لتطبيق معاهدة مونريال  الربنامج الوطين للمحافظة على طبقة األوزون -

  .26. ، ص1999-2، اجلزائر البيئة، رقم"النشاط الدويل "وزارة البيئة  :املصدر

  

  :التنمية املستدامة واليت من بينها رغم هذا قامت اجلزائر مبجموعة من اإلجراءات والسياسات لتحقيق

على إعادة بناء ما خلفه املستعمر وبذلك فقد  االستقالل مباشرة ،انصب اهتمام اجلزائر غداة :يف اجلزائرقانون محاية البيئة  ريتطو )1

محاية  تشريعات تناهض فكرةمبرور الزمن أخذت اجلزائر العناية بالبيئة، وهذا بدليل صدور عدة  لكن أمهلت إىل حد بعيد اجلانب البيئي،

 ومنها ما يتعلق باحلماية الساحلية للمدن،كما مت إنشاء جلنة يتعلق حبماية السواحل البيئة وكان ذلك يف شكل مراسيم تنظيمية منها مــا

إال أنه مل يبني صراحة  ،1967قانون البلدية الصادر سنة  وقد صدر أول تشريع يتعلق بتنظيم اجلماعات اإلقليمية وصالحياا وهو املياه

أما قانون الوالية  النظام العام واكتفى فقط بتبيان صالحيات رئيس الس الشعيب البلدي باعتباره يسعى إىل محاية احلماية القانونية للبيئة

 طات العمومية، بالتدخلتضمن شيئا عن محاية البيئة وهذا من خالل نصه على التزام السل فإنه ميكن القول بشأنه أنه ،1969الصادر سنة 

مرحلة التصنيع ،بدأت تظهر بوادر تشريعية جتسد اهتمام  ويف مطلع السبعينات وغداة دخول اجلزائر ،ملكافحة األمراض املعدية والوبائية

 1983ويف سنة  ،ية البيئةمحا جنده مربرا بإنشاء الس الوطين للبيئة كهيئة استشارية تقدم اقتراحاا يف جمال الدولة حبماية البيئة وهذا ما

البيئة  العامة ملختلف جوانب محاية البيئة ،ويعد هذا القانون ضة قانونية يف سبيل محاية صدر قانون محاية البيئة الذي تضمن املبادئ

عدة قوانني وتنظيمات لالهتمام بالبيئة، مما أدى إىل صدور  والطبيعة من مجيع أشكال االسترتاف وقد فتح ذات القانون كذلك اال واسعا

تدابري "ومحاية البيئة حتت عنوان  حبماية الصحة وترقيتها، الذي عرب من خالله املشرع على العالقة بني محاية الصحة أمهها القانون املتعلق

التوزيع احملكم  نتهاج سياسةالقانون املتعلق بالتهيئة العمرانية ،وهذا ما يعين اجتاه الدولة إىل ا 1987كما صدر سنة " محاية احمليط والبيئة

القانون  وإىل جانب ما سبق ذكره ،جند أن املشرع مل يورد مسألة محاية البيئة يف ،واملوارد البيئية والطبيعية االقتصاديةواألمثل لألنشطة 
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ونية للبيئية معتربا إياها حينما كرس احلماية القان 1989 وخصها بالدراسة يف دستور اهتمامهالعادي والقوانني الفرعية فحسب ،بل تعدى 

الدولة بالتكفل  أضاف ضرورة االعتناء بصحة املواطن ووقايته من األمراض املعدية وذلك من خالل إلزام مصلحة عامة جتب محايتها كما

 لس الشعيب الوالئيمن قانون الوالية على اختصاص ا 58والوالية ،حيث نصت املادة  ويف بداية التسعينات صدر قانونا البلدية،ذا اال

  .ومحاية البيئة وترقيتها يف أعمال التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، وكذا يئة اإلقليم الوالئي،

إلنشاء هياكل مرتبطة مبراقبة وحفظ   الوقاية الصحية واختاذ اإلجراءات املشجعة أنه ملزم كذلك بالسهر على أعمال 78وأضافت املادة 

  .الفالحية من جهتها على ضرورة املبادرة حبماية األراضي 66أكدت املادة  ،كما الصحة

تضمن عدة أحكام تنصب جمملها حول محاية البيئة منها ضرورة  منه جند أنه 107الرجوع إىل نص املادة بوفيما خيص قانون البلدية ،ف

محاية البيئة ،صدر قانون التهيئة  زنة بني قواعد العمران وقواعدوقصدا من املشرع إلحداث املوا .ملكافحة األوبئة اختاذ التدابري الالزمة

 ،الطبيعية تسيري األراضي بني وظيفة السكن،الفالحة الصناعة واحملافظة على البيئة واألوساط والتعمري الذي يهدف إىل إحداث التوازن يف

، وهذا بغرض وضع سياسة حمكمة من أجل 96/13 األمر رقم بالتنظيم يف ورغبة منه يف إفراد محاية خاصة باملوارد املائية خصها املشرع

  .تلبية متطلبات الري، القطاع الصناعي واحتياجات األفراد

محاية  املتضمن 03/10مبوضوع البيئة واإلشكاالت اليت يطرحها من خالل صدور القانون رقم  ويتجلى لنا بوضوح تأثر املشرع اجلزائري

مشاركة الدولة اجلزائرية يف عدة حمافل دولية ختص هذا املوضوع منها  مة والذي ميكن القول بشأنه أنه جاء مثرةالبيئة يف إطار التنمية املستدا

 اتفاقيةتصب يف نفس اإلطار وأمهها  اليت االتفاقياتوكذا مصادقة اجلزائر على العديد من  االحنيازوقمة اجلزائر لدول عدم  ندوة ستوكهومل

دليل  التحول الكربى يف السياسة البيئية الدولية بصفة عامة واجلزائرية بصفة خاصة، وخري تعترب نقطة ربازيل اليتريودي جانريو املنعقدة بال

املبادئ واألهداف اليت جتسد محاية أفضل للبيئة، مبا  على النهضة البيئية اليت جاء ا القانون السالف الذكر، تضمنه على جمموعة من

يتضمن بنودا تتعلق بالبيئة، وهذا  إضافة إىل ما سبق جند أنه ويف كل سنة مالية يصدر قانون ستدامة ومبادئهاامل يتناسب ومتطلبات التنمية

بيئية متعددة، ويف املقابل على متابعته  مواكبة متطلبات العصرنة مبا تفرزه من مشاكل إن دل على شيء فإمنا يدل على حرص املشرع على

الندوات  ا سواء على املستوى الدويل مبناسبة املؤمترات املنعقدة يف هذا اخلصوص أو من خاللهل عن كثب ملختلف احللول املقترحة

  .الدراسية الوطنية اخلاصة بالبيئة

  :ميكن أن نلخص القوانني اليت صدرت يف جمال محاية البيئة كاآليتمن خالل هذا 

، و الذي كان 05/02/1983واملؤرخ يف  83/03اجلزائر هو القانون رقم  حيث أن أول قانون صدر فيما خيص محاية البيئة يف - 

  يتعلق حبماية البيئة بصفة عامة، مث تاله،

  املتعلق بدراسة تأثري يئة احمليط، 21/04/1987املؤرخ يف  91-87املرسوم التنفيذي رقم  -

  التأثريات البيئية، م و املتعلق بدراسة 27/02/1990املؤرخ يف 90/78املرسوم التنفيذي رقم  -

  م املتعلق باملنشات املنصفة،03/11/1998املؤرخ يف  98/339مث جاء املرسوم التنفيذي رقم  -

  م املتعلق بالنفايات الصلبة،12/12/2001املؤرخ يف  01/19و تاله القانون رقم  -

  لتنمية املستدامة،املتعلق بتهيئة اإلقليم و ا 12/12/2001املؤرخ يف  01/20وصدر معه القانون رقم  -

  واملتعلق بقانون املناجم، 03/07/2001املؤرخ يف  10-01مث القانون رقم  -
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املتعلق حبماية البيئة يف ظل التنمية املستدامة، الذي استند يف وضعه إىل   19/07/2003املؤرخ يف  10-03وأخريا القانون رقم  -

  .دراسة األثر على البيئةالقوانني السابقة الذكر وغريها والذي تضمن يف فحواه 

 جانفي 27املؤرخ يف  60-96أنشأت مديرية البيئة طبقاً ألحكام املادة الثالثـة من املرسوم التنفيذي رقم  :مديريـات البيئةإنشاء  )2

 - 03 واملتضمن إحداث مفتشيات للبيئة مبختلف واليات الوطن ،إذ عدل املرسوم التنفيذي أعـاله مبرسوم تنفيذي رقم ،  1996سنة 

حيث جعلها اجلهاز الرئيسي  ،الذي يعترب وحيول مفتشيات البيئة إىل مديريات البيئة للواليات 2003ديسمرب سنة 17مؤرخ يف  494

حول  التابع للدولة يف جمال مراقبة القوانني والتنظيمات املتعلقة حبماية البيئة، تسعى املديرية إىل مجع أكرب قدر من املعلومات الضرورية

 عية البيئيـة يف الواليـة دف دراسة كيفية معاجلتها وحتديد جماالت التدخالت الالزمة مع حتديد املواقع اليت جيب مراقبتها وترتيبهاالوض

  .حسب األولوية

هم وتبعا ملسار اإلصالح اجلبائي األخضر الذي اعتمدته اجلزائر ظهرت ما ميسى باجلباية البيئية كأحد أ: اإلصالح اجلبائي األخضر )3

آالف دينار على كل املنشآت املعتربة الداخلة يف  3األدوات االقتصادية ملكافحة التلوث  فمبلغ الرسم يتكون من رسم أساسي يقدر بـ 

ألف دينار لكل املنشآت املترتبة اليت ختضع  30، و1988جويلية  26املؤرخ يف  19- 88نطاق التصريح كما نص عليه املرسوم رقم 

ألف دينار بالنسبة للمنشآت املترتبة ضمن النشاطات اليت ختضع إحداها على األقل  120لتصريح وتبلغ قيمة الرسم واحدة من نشاطات ا

ألف دينار بالنسبة للمنشآت اليت ختضع إحدى نشاطاا على األقل لتصريح الوايل حسب ما هو وارد يف  90لتصريح وزير البيئة، و

ألف دينار بالنسبة للمنشآت اليت ختضع إحدى نشاطاا على  20، و1998نوفمرب  03اريخ الصادر بت 339-98املرسوم التنفيذي رقم 

 .دينار بالنسبة للهيئات اليت ختضع إحدى نشاطاا على األقل للتصريح 9.000األقل لتصريح الس الشعيب البلدي و

  

  :ـ اإلستراتيجيات البيئية للمؤسسة االقتصادية2

  :املؤسسات االقتصادية لالهتمام بإقامة منظومات لإلدارة واملراجعة البيئية، ونوجزها فيما يليهناك أسباب مهمة تدفع 

يسود العامل اليوم تزايد ملحوظ يف سياسة محاية البيئة و إستراتيجيتها و التشريعات و اللوائح التنظيمية لتنفيذها، : االلتزام بالتشريعات �

لتزام بالتشريعات و اللوائح وبطرق مبتكرة يف أحيان كثرية ختتلف يف منطلقاا عن األسلوب ويف نفس الوقت هناك أكثر على حتقيق اال

 التقليدي لتحقيق االلتزام عن طريق السيطرة، مثل أسلوب االتفاقيات الطوعية بني أجهزة حتقيق االلتزام واملنشآت الصناعية، والتدقيق يف

التلف البيئي، وتقييم حجم التعويضات املطلوبة إلصالح التلف، أو ابتكار أساليب جديدة  حتديد املسؤولية املدنية أو اجلنائية يف أحداث

 قائمة على آليات السوق لتحقيق االلتزام أو تقدمي حوافز اقتصادية لتنشيط جهود االلتزام ومن مث فال بد من االعتماد على مناذج مبتكرة

يف جو من الصراحة و املكاشفة واقتناع كل األطراف بأمهية أهداف هذا التعاون لتحقيق االلتزام تقوم على جهد مشترك والتزام طوعي 

 .لتحقيق االلتزام بالتشريعات السائدة

تزايد الوعي بأمهية احلفاظ على البيئة وتزايد الضغط الشعيب على األجهزة احلكومية واملنشآت : تزايد الوعي بأمهية احلفاظ على البيئة �

صالح التلف البيئي مما فرض على املنشآت الصناعية اهتماما متزايدا باالستجابة هلذا الضغط وحتسني صورة الصناعية لوقف التلوث وإ

املنشأة وإظهارها مبظهر التنظيم الوطين احلريص على مصلحة الوطن، خصوصا وأن الضغط يأخذ اآلن أشكاال جديدة مثل إشهار األداء 

  .ه أو حىت مقاطعة منتجااالبيئي للمنشأة يف وسائل اإلعالم أو متابعت
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عزوف املستهلكني عن منتجات املنشأة ذات األداء البيئي املتدهور يؤدي إىل إضعاف وضعها التنافسي، هذا الضعف التنافسي : املنافسة �

املنتجات، أما على ناجم أيضا عن ارتفاع تكلفة إنتاجها نظرا ملا يصاحب سوء األداء البيئي من هدر يف املوارد والطاقة وتدهور يف نوعية 

قد تنتهي  املستوى الدويل فان عوملة النشاط اإلنتاجي واالقتصادي يف عامل اليوم واالتفاقيات الدولية اليت حتكم األداء البيئي للدولة ومنشآا

عن دولة املنشأة، ال متلك هذه باستبعاد إنتاج املنشأة امللوثة من السوق العاملية نتيجة لتشريعات ولوائح تنظيمية تصدر يف أقطار بعيدة جدا 

العامل األخرية أن تتدخل يف شأا، باعتبارها مسائل خاصة بالسيادة الوطنية، وهناك اليوم قائمة يتزايد طوهلا للمواد احملظور استخدامها يف 

مسألة املنافسة يف السوق الدولية  ألسباب بيئية أو صحية، وقد يبدو ألول وهلة أنه ليس هلذه اإلجراءات تأثري على السوق احمللية، إال أن

  .مسألة تستحق أن تعاجل مبزيد من التفصيل و االهتمام

 :االعتبارات املالية  �

  .اخلسائر النامجة عن احلوادث ذات اآلثار البيئية خارج حدود املنشأة -

  .حتديد التصريفات وخملفات اإلنتاج و فرض الضرائب أو الرسوم عليها -

  .وشركات التأمني من املنشأة وما قد يؤدي إليه من ارتفاع تكلفة االستثمارات أو رسوم التأمنيمواقف البنوك  -

  .عدم حتقيق الوفر يف اخلامات و السلع الوسيطة و الطاقة الناجم عن استخدام أساليب إنتاج ال ينتج عنها تلوث

اغة املواصفات ومقاييس جودة البيئة إال أنه يف النهاية ال بد ممثلو الدول النامية مل يشاركوا بشكل جدي يف صي: متطلبات سوق التصدير �

  .من االلتزام ا لدعم قدرة هذه الدول على التصدير

 ويتوقف تطبيق هذه املواصفات على املستوى التكنولوجي و مستوى التنمية االقتصادية يف الدولة و مؤسساا املنتجة ويتوقع أن تطبيق نظم

  .من القدرة التنافسية يف السوق العامليةاإلدارة البيئية سيزيد 

هي استراتيجيات تصمم إلجياد فرص النجاح االقتصادي طويل األجل واملنسجم مع محاية النظام البيئي : ـ مفهوم اإلستراتيجية البيئية3

ايل فإا دف لتقدمي الفوائد وهدفها ليس حتقيق الربح وحسب وإمنا العمل لتجنب الضرر واألذى املمكن وقوعه يف النظام البيئي، وبالت

  )37(التنافسية املتعلقة بتحقيق التوفري يف التكاليف، أو اختالف السوق أو تنويعه، أو كليهما معا 

  ).ختفيض التكاليف، التميز، التركيز(التقليدية ) PORTER(فهي إذن تتناسب مع استراتيجيات بورتر 

  :باستراتيجيات قابلية االستدامة، وقد حددت بنوعني بناءا على الفوائد التنافسية التقليدية هلا مهاوتدعى : )38(أنواع اإلستراتيجية البيئية

حيث تتمتع املؤسسة بفوائد تنافسية نامجة عن االختالفات البيئية عن منافسيها، وذلك عن طريق أحد : استراتيجيات مقادة السوق. 1

  :هذه الفرص

 .ة بيئيا، أو تطوير سلع جديدة حساسة بيئياإعادة تصميم السلع حبيث تكون حساس −

 .الدخول إىل أسواق جديدة حساسة بيئيا −

 .إعادة تصميم غالف السلعة حىت يكون صديقا للبيئة −

 .التكامل بني اجلهود البيئية ونشاطات اإلعالن والترويج −

ق التحسني يف العمليات اإلنتاجية للمؤسسة وتطبق هذه األخرية من خالل ختفيض التكاليف عن طري: استراتيجيات مقادة بالعمليات. 2

  :الناجتة عن توفري الطاقة وحفظ ووقاية املوارد، وختفيض التلوث والنفايات، وتشتمل على

 .حتسني الرقابة على التلوث وتنظيم وترتيب اإلهدار والنفايات، باإلضافة إىل نظم معاجلة املياه −
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 )إعادة التدوير(اخلية وخارجية استعمال املوارد اليت يعاد إنتاجها من مصادر د −

 .إعادة تصميم عمليات اإلنتاج حىت تكون أقل تلوثا، وأكثر كفاءة يف استعمال املوارد والطاقة −

  .استعمال مصادر الطاقة القابلة للتجدد يف عمليات اإلنتاج −

  :ـ املزايا التنافسية احملققة يف املؤسسة الصناعية يف ظل تبين املسؤولية االقتصادية4

 د القدرة التنافسية عامال يف حتديد مدى استمرارية وجناح املؤسسة، لذلك تسعى املؤسسات اىل تعزيز قدرا التنافسية بالعمل على يئةتع

ميزات تنافسية تتيح هلا التميز والتفوق على املؤسسات بإتباع استراتيجيات تنافسية ميكن أن تشمل جماالت متنوعة، وإن التطبيق الناجح 

  :رة البيئية يف املؤسسة ميكن أن يؤدي دورا اجيابيا يف حتسني قدرا التنافسية يف عدة جماالت من أبرزهالإلدا

ترتبط التنافسية يف األسعار إىل حد كبري باإلنتاجية، فكلما كانت إنتاجية املؤسسة أعلى وكانت : رفع اإلنتاجية وختفيض التكاليف 1ـ2

أسعار إما أقل من منافسيها بقبول هامش أقل من الربح، أي أسعار تنافسية متكنها من أن تزيد من حجم تكاليفها أقل ستتمكن من حتديد 

  .مبيعاا ومن مث حصتها السوقية، أو أن ختتار أن تبيع بنفس سعر البيع لدى املنافسني وحتقق بذلك هامش ربح أعلى

غري مضرة بالبيئة حصة سوقية أكرب لكوا تساعد العمالء على حتقيق متتلك املؤسسات اليت تنتج منتجات  :حتقيق مزايا تسويقية 2ـ2

يئية تزيد أهدافهم البيئية إذ أن املنتجات اليت ميكن إعادة تصنيعها بعد االستخدام أو اليت تنتج بإتباع تكنولوجيا نظيفة ومبادئ املسؤولية الب

اإلعالن يف نشر املعلومات حول اجلوانب البيئية ملنتجات املؤسسة، األمر الذي من قوة املؤسسة التنافسية، وهنا يأيت دور امللصقات البيئية و

يؤدي اىل حتسني مسعتها لدى اجلمهور ومن مث اىل زيادة اإلقبال على املنتجات ويساهم يف فتح منافذ تسويقية جديدة هلا، وكنتيجة لذلك 

  .  تأخذ يف احلسبان االعتبارات البيئيةيزداد حجم مبيعات املؤسسة ورحبيتها مقارنة مع املؤسسات اليت ال

إن اخلالفات بني القائمني على املؤسسة وموقفهم من اجلباية غالبا ما ترتبط بامللوثات، وبذلك متثل : حتسني األداء اإلداري 3ـ2

املؤسسة أن تعرفها، حتللها ديدات لشرعية وبقاء املؤسسات، وهكذا، فإن الرهانات البيئية هي مصدر الضغوط االجتماعية اليت جيب على 

  .وتتوقعها

  :حتقق الكفاءة البيئية من خالل أربعة عوامل: حتقيق الكفاءة البيئية 4ـ2

 .التركيز على خدمة العميل �

 .التركيز على اجلودة �

 .منح اعتبارات أكثر حلدود الطاقة البيئية �

  جتديد منظور دورة احلياة �

من أجل وضع إستراتيجية لتحسني القدرة التنافسية للمؤسسات، : خفض اخلسائر االقتصادية و حتسني القدرة التنافسية 5ـ2

واملتعاملني االجتماعيني واالقتصاديني، ورفع فعالية النفقات املالية من امليزانيات، يكون من الضروري إقامة عالقات تنسيق وثيقة مع 

قتصاد واملالية، حبيث تتخذ تدابري من شأا أن ختفض يف معدالت الفقر، وزيادة أهداف النوعية اليت تنشدها الوزارات املكلفـة باال

قي اإلستراتيجية البيئية، وذلك بالتخلي عن كل بقايا الدعم املايل الذي يشجع على االستخدام املفرط ملوارد الطاقة واملوارد املائية للس

واملنتجات االقتصادية، وكذا اإلصالح التدرجيي للهياكل املشجعة للنهوض بتحصيل التكليف وحتسني  واملدخالت الصناعية الكيماوية

غل نوعية اخلدمات، وتوضيح احلقوق العقارية واحلقوق املرتبطة باستغالل املوارد وهذا بالتطبيق الصادق للتشريع املتعلق بتهيئة اإلقليم ش

  .األراضي و الوقاية من التلوث
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  :ملنتظرة يف األمدين املتوسط والطويلالنتائج ا

  .ترشيد استعمال املوارد املائية •

 .ترشيد استعمال موارد الطاقة •

 .ترشيد استعمال املوارد األولية يف الصناعة •

 .حتوير أو إغالق املؤسسات العمومية الشديدة التلوث •

  .رفـع قدرات رسكلة النفايات و استرجاع املواد األولية

  )أمسيدال(الدراسة امليدانية للمؤسسة االقتصادية : احملور الرابع

يتكون من مركب أو قطب ) صناعية وجتارية(هو مؤسسة اقتصادية ) ASMIDAL:(ركب أمسيدال ـ مدينة عنابةـ تعريف مب1

ترقية الزراعية يف اجلزائر ، واليت مت اجنازها يف إطار السياسة التنموية للصناعة الكيميائية وال) سونطراك(صناعي ضخم نتج عن املؤسسة األم 

على يد الرئيس الراحل هواري بومدين  15/05/1972حيث دشنت يف ) كرابس(بالتعاون من الشركة الفرنسية  03/03.1969يف 

وبذلك تكون قد دخلت فعال جمال إنتاج وتسويق األمسدة االزوتية والفوسفاتية وقد تفرعت منها بعد إعادة هيكلتها مؤسسة أمسيدال، 

، واليت أصبح هلا جملس إدارة خاص ، ومدير عام، وحمافظ حسابات، وسامهت يف حتسني الزراعة وتزويد 01/09/1984يف  وذلك

كلم حيث تقدر  3مؤسسات صناعة األدوية باملواد األولية والكيميائية، يقع مركب أمسيدال مشال شرق مدينة عنابة ويبعد عنها مبسافة 

، أما شرقا وادي سيبوس وحي سيدي سامل 44ال البحر األبيض املتوسط وجنوبا الطريق الوطين رقم هكتار، حيده مشا 108: مساحته بـ

ة وغربا حي سيبوس، وذا حيتل موقعا استراتيجيا هاما لكونه قريب من امليناء مما يسهل عملية التصدير واالسترياد باإلضافة إىل وجود سك

كلم ، أما بتاريخ  300سفات الذي يستخرج من جبال العنق حيث تقدر املسافة بينهما حديدية كوسيلة لنقل املواد األولية مثل الفو

  :فقد مت انشطار مركب أمسيدال وتفرع عنه فرعان ومها 01/01/1999

تقوم ) وحدات(فقد تفرعت عن أمسيدال مؤسسات ضغرية  2001وهو مؤسسة مبيدات احلشرات، أما يف سنة  : كيميال وصومياص �

  .كل منها على حدى بنشاطات خمتلفة

ألزوفارت ـ أسفرطراد (وتقوم بإنتاج االمسدة الفوسفاتية واالزوتية ومادة األمونياك ويتفرع منها ثالثة فروع أو وحدات وهي : فرتيال �

  ).ـ ألكامتراد

  .وحاليا بعد انتهاج اجلزاسر اقتصاد السوق فقد متت خوصصة شركة أمسيدال سابقا

ملكا للمتعامل أو الشريك األجنيب ) FERTIAL SPA(أمسيدال حيث أصبحت تسمى فرتيال متت خوصصة شركة  2005ومنذ 

  ).شركة األمسدة للجزائر ـ فرتيال(وبعدها مت دمج فرع فرتسال وألزوفارت ضمن الشركة اجلديدة ) VICCAR MIR(االسباين 

  .سستني السابقتنيأما أزوفارت فهي تقوم بنفس نشاط فرتيال وأسفرطراد تقوم بتسويق منتجات املؤ

وذلك دف حتسني الوضع املايل للمؤسسة وإدخال ) PARTENARIAT(انشاء فرع للمؤسسة يدعى الشراكة  2008ويف سنة 

تكنولوجيا جديدة تسمح هلا برفع جودة إنتاجها أو حىت إضافة خطوط جديدة وزيادة طاقة إنتاج وحدات مؤسسة 

)ALZOFERT (و)FERTIAL(مببلغ % 66كة اسبانية تدعى جممع فيالمري يف رأمسال الفرعني بنسبة ، وقد متت مسامهة شر

  .ملكا للمجمع أمسيدال %34مليون دوالر، ونسبة  160: مايل يقدر بـ 
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يف مركب أمسيدال            والعامليني  اإلداريني، مفردة من فئة املسؤوليني، 76وتكونت الدراسة من  :ـ إجراءات الدراسة امليدانية2

ة وتشمل االستمارة اليت مت حتضريها االستماراملقابلة، واملالحظة، و: ، أمههامع البياناتجل ت عدةاوأدومت استخدام  ،مبدينة عنابةـ 

أسئلة فرعية أخرى، كما مت تعديل األسئلة بعد الزيارة االستطالعية اليت سبقت الدراسة ) 8(سؤاال رئيسيا، إضافة إىل وجود) 28(على

يث مت مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات األولية، حول الظاهرة املدروسة، تفيد جمرى الدراسة، وتساعد الباحثان يف التأكد من امليدانية، حب

سالمة اجتاه الفروض، وقد مت اعتماد االستمارة النهائية ـاملرفقة ضمن مالحق الدراسةـ بعد إدخال تعديالت علها، سواء ما تعلق منها 

و بترتيب طرح األسئلة، كما مت إدراج أسئلة وإلغاء أخرى، ثبت عدم جدواها أو ألا مل تعط املردود املطلوب منها، اليت بطبيعة الصياغة  أ

وكما  ات،عبار 09عدد عبارات املقياسفقرات معتمدا يف تصميمه على طريقة ليكرت، وقدر ) 05(أدرجنا ضمنها مقياس متكون من

مما يشري إىل صدق  ،، فكانت معامالت ارتباط بريسون دالة إحصائيالقياس مدى صدقه د املقياسطريقة االتساق الداخلي ألبعا ناطبق

معامل بارسونز، التكرارات : مشلتفلقد األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل بيانات الدراسة ، أما بالنسبة إىل املقياس ملا أعد له

اإلصدار السادس  )SPSS(برنامج احلزم اإلحصائية االجتماعية  يف ذلكاستخدام  قد، وT testوالنسب املئوية املتوسطات، اختبار ت 

  .عشر

املعاينة امليدانية، وميكن التعرف على ذلك من يرى الباحث أنه ميكن فهم إجابات أفراد عينة الدراسة من خالل  :حتليل ومناقشة النتائج

  :خالل اجلداول اآلتية

  

  ة حول مسؤولية محاية البيئةيوضح إجابات العين) 03( جـدول رقم

  اموع  العمال  اإلداريني  املسؤوليني  مسؤولية محاية البيئة

  27  14 09 04  الفرد

  21  11  04  6  اتمع

  28  20  08  ــ  احلكومة

  

. ومةعند حتليل اجلدول أعاله نالحظ انه أعلى نسبة من املسؤوليني يقولون أن اتمع مسؤول عن محاية البيئة ويأيت بعده الفرد وأخريا احلك

( ومادام الوضع البيئي متدهور يف اإلقليم هذا دليل على قلة أو تدين الوعي البيئي، ولكن أن مسؤولية محاية البيئة واجب على كل من 

بصورة متساوية أي محاية البيئة واجب على الكل ليس الواحد مسؤول عن محايته مع انه يتضح من اجلواب أن ) رد واتمع والدولةالف

انني أعلى نسبة قد أجابوا بأن محاية البيئة هو واجب اتمع، ولكن جيب احملاولة يف اخنراط اتمع املدين يف شئون البيئة يف تطبيق القو

واملساعدة على -االستشارات-التدريب–التوعية (بالبيئة، واإللزام ا، وتقدمي برامج التحفيز على التوافق البيئي والدعم الفين املتعلقة 

  .وتوضيح اخلطط والتوجيهات املستقبلية) التنفيذ

  حتليل إجابات العينة حول الوسيلة املفضلة للحصول على املعلومات البيئية يف اجلامعات اإلقليم) 04( جـدول رقم

 ةرتبامل  النسبة التكرار  الوسيلة املفضلة

 الثالثة    93  راديو
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 السادسة  % 4.58  28  الة

 الرابعة    77  اجلرائد

  األوىل  30.88  189  التلفزيون

  اخلامسة    49  الكتب

 الثانية    94  االنترنيت

 ــــــ    612  اموع

  

كما يتبني من اجلدول السابق أن أعلى نسبة يفضلون التلفزيون كوسيلة مفضلة للحصول على املعلومات أو كمصدر للثقافة البيئة ويأيت 

، وأعلى نسبة هي % 4.58نسبة بعده مباشرة االنترنيت و الراديو وأقل نسبة للحصول على املعلومات البيئية هي الة الذي هو 

، وهذا دليل واضح أيضا على أن نسبة املرئيني أكثر من نسبة القارئني بكثري ويأيت بعده نسبة % 30.88التلفزيون يكون حبدود 

خطة  أي جيب أن تكون هناك.وبذلك جيب على احلكومة القيام بزيادة برامج التوعية البيئية بني املناقشات يف التلفزيون. السامعني

إستراتيجية موضوعة من قبل أجهزة الدولة أو اجلهات املعنية حبماية البيئة باالهتمام باجلانب الذي ميارسونه العمال أو يستخدمونه أو 

يتوجهون بشكل متزايد إليه كي يتم مجع املعلومات الدقيقة وكافية وبقدر كبري وبشكل يتالءم مع مستوى اجلمهور، ومن جانب آخر 

ىل األحداث والكوارث البيئية اليت حتدث يوميا يف العامل وتوضيحها وتقدميها إىل اجلمهور وإبراز خطورا لكي يكون القضايا االنتباه إ

      16.البيئية ذات االهتمام الكبري من قبلهم ومن أولويات حياته اليومية مع كل خطوة خيطوا

  .قة بني البيئة والصحة العامةحتليل إجابات العينة حول مدى وجود العال) 05( جـدول رقم

  اموع  العمال  اإلداريني  املسؤوليني  العالقة بني البيئة والصحة العامة

  71  40  21 10  نعم

  05  05  ــ  ــ  كال

ال % 13من الطالب يدلون بأصوام حول وجود عالقة بني البيئة والصحة العامة، ونسبة %87يف حتليل اإلجابة نالحظ أن نسبة 

وجود عالقة بني البيئة والصحة العامة، وهذا دليل واضع على هذا أن البيئة هلا تأثري كبري على الصحة العامة أما بشكل مباشر أو يؤيدون 

 غري مباشر، ألنه بعد كثري من الدراسات أن الزيادة الكبرية أو مضاعفة األمراض اخلطرية أو الوباء أكثرها بتأثريات بيئية واضحة وتعود

زيادة نسبة التلوث البيئي بشكل كبري، ألنه عدم الدراية باملعلومات البيئية بشكل سليم يؤدي إىل كل من التلوث اهلواء واملاء السبب إىل 

والغذاء والضوضاء، وكري من املشاكل البيئية األخرى والذي بدوره يأيت بكثري من األمراض املستعصية وخطرية كما هو اآلن يف املؤسسة، 

يعتربون أن التلوث مصدره املبيدات واألمسدة % 74سة جرت يف بعض البلدان العربية واجلزائر أيضا ضمن الدراسة أنه وتوجد هناك درا

الكيماوية املستعملة بشكل كثرب، ويأيت بعده االزدحامات املرورية والشركات املوجودة حول املدينة وأدت إىل حدوث مشاكل بيئية 

  17.ه الوضعية موجودة أيضا يف إقليم كردستان بشكل أكثر واكربكثرية وتضاعفت األمراض معه وان هذ

  .يوضح إجابات العينة حول وصف حالة البيئة احمليطة باملؤسسة مقارنة بعشر سنوات السابقة) 06( جـدول رقم

  العمال  اإلداريني  املسؤوليني  وصف حالة البيئة



 
366 

  ــ  ــ  ــ  جيد جداً

  02  01  01  جيد

  23  17  06  سيء

  06  03  03  تغريال توجد 

  31  21  10  اموع

ففي الوقت نفسه قد أجابوا بنسبة قليلة على % 52.96كما مبني أعاله أنه أعلى نسبة من اإلداريني قد أجابوا بأن وضع البيئة جيد بنسبة

احلاضر سيء مقارنة يقولون أن الوضع البيئي يف الوقت %20أنه ال توجد تغري يف الوضع البيئي مقارنة بعشر سنوات مضت، وبنسبة 

بعشر سنوات مضت، من املالحظ يف اإلجابة على هذا السؤال ام قد أجابوا بشكل غري صحيح لعدم اإلملام بالثقافة البيئية ألن الوضع 

سبب أنه ال توجد تغري بل بالعكس قد تغري كثريا من جيد إىل األسوأ مقارنة بعشر سنوات مضت، ب% 8.52البيئي كما قد أجابوا بنسبة 

الزيادة املفرطة للسكان وزيادة اإلعمار والبناء، والتقدم التكنولوجي وزيادة عدد السيارات بعشرة مرات أو ميكن القول بعشرين مرات 

، %)93(أنه أعلى نسبة للذين وجدوا أن وضع البيئة تدهور سجلت يف املؤسسة هو) البيئة والتنمية(وأكثر، وتوجد هناك دراسة يف جملة 

  .ور الوضع البيئي بشكل رئيسي يعود إىل عدم االهتمام بالبيئة يف العملية اإلنتاجية للمؤسسة بشكل كبري واألعمارأن التده

  يبني إجابات العينة حول أسباب عدم وجود الوعي البيئي داخل املؤسسة) 07( جـدول رقم

  اموع  العمال  اإلداريني  املسؤوليني  أسباب عدم وجود الوعي البيئي لدى اتمع

  27  11  15  01  عدم وجود التربية البيئية

  33  20  04  09  التقصري احلكومي

  16  14  02  ــ  عدم قيام وزارة البيئية بواجبه

  

عند مالحظة اجلدول يتبني انه أعلى نسبة اإلجابة متفقون على أن عدم وجود الوعي البيئي يعود إىل التقصري احلكومي أي 

، وبعد ذلك يأيت %33.44تأثري عدم وجود التربية البيئية سبب إىل عدم وجود الوعي البيئي ويأيت بنسبة ، وبعده يأيت %37.05بنسبة

، بصورة عامة ال توجد فرق كثري أو كبري حول اإلجابة على هذه األسئلة %29.51تقصري وزارة البيئة للقيام بواجبه ويكون بنسبة 

مع انه مبني .ئيسي يعود إىل التقصري احلكومي لقلة الوعي البيئي بني كافة فئات اتمعولكن بصورة عامة كما مبني يف اجلواب السبب الر

يف اجلواب التقصري احلكومي هو السبب الرئيسي لعدم وجود الوعي البيئي ولكن  يف كثري من دول العامل كما مبني يف إحدى الدراسات 

قضايا البيئة ويف بريطانيا أيضا فان وكالة البيئة الربيطانية هي املؤسسة الرئيسية  أن وزارة البيئة يف كندا تعد اجلهة الرئيسية املسؤولة عن

واملسؤولة عن قضايا البيئة ولكن توجد هناك بعض مؤسسات ومنظمات غري احلكومية تعمل بالتنسيق مع املنظمات األخرى بشكل 

أي يف كثري من دول العامل باإلضافة إىل وجود مؤسسات .ل طوعيمتناسق فيما بينهم من اجل محاية البيئة والقيام بتوعية اجلماهري بشك

       18.حكومية أو وزارة البيئة املسؤولة عن توعية العامة توجد هناك أيضا منظمات غري حكومية تقوم ذا الدور بشكل جيد وطوعي
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  يفسر إجابات العينة حول مدى التقيد بالقوانني والتشريعات البيئية) 08( جـدول رقم

مدى التقيد بالقوانني 

  والتشريعات البيئية
  التكرار  العمال  اإلداريني  املسؤوليني

  61  39  17 05  نعم

  15  06  04  05  كال

التقيد بالقوانني والتشريعات البيئية ونسبة قليلة منهم يوافقون على % 85.24ميكن مناقشة اجلدول بسهولة ألنه اجلواب واضح ألن نسبة 

عند حتليل ومناقشة اإلجابة . وهذه النسبة قليل جدا مقارنة باألوىل% 14.76يرفضون املوافقة على التقيد بالقوانني البيئية قد تصل إىل 

مع انه جيب أن نعرف أن القوانني وحده ال يكفي حلماية . نالحظ أنه أعلى نسبة ملزمون بالتقيد بالقوانني والتشريعات البيئية بسبب أمهيته

فلذلك جيب أن نعرف أن االلتزام بالقوانني والتشريعات البيئية واجب وطين .البيئة ما مل تكون اجلميع ليس لديهم الوعي والثقافة البيئية

ومية وغري احلكومية أيضا ألنه كلنا مسؤول وقومي واجب الكل أي جيب أن تكون هناك تنسيق بني احلكومة واجلماهري واملؤسسات احلك

وتوجد يف دراسة . عن تدهور البيئة، وليس لدينا إال كرة أرضية واحدة وواجبنا أن حنميها لكي نعيش عليها بأمان حنن وأجيالنا القادمة

العراق : تقريبا يف كافة البلدان مثل من عينة الدراسة أبدوا استعدادهم للتقيد بالقوانني والتشريعات البيئية% 95خاصة ذا املوضوع أن 

     19.والسودان وتونس والكويت وحبرين

  يبني إجابات العينة حول األسباب الرئيسية لتدهور البيئة يف الوسط) 09( جـدول رقم

  اموع  العمال  اإلداريني  املسؤوليني  األسباب الرئيسية لتدهور البيئة

  23  14  02 07  البيئيةعدم االلتزام بالقوانني والتشريعات 

  15  03  11  01  ضعف برامج التوعية البيئية

  11  08  03  ــ  سوء إدارة الشؤون البيئية

  17  15  02  ــ  ضعف مؤسسات محاية البيئة احلكومية

  10  05  03  02  ضعف اإلنفاق احلكومي

االلتزام بالقوانني والتشريعات البيئية واليت تصل كما مبني من اجلدول أن أعلى نسبة من العمال يرجعون أسباب التدهور البيئي إىل عدم 

، وهذا أعلى نسبة مئوية من اجلدول ويأيت بعده ضعف مؤسسات محاية البيئة احلكومية اليت قد تصل نسبته %29.7نسبته إىل 

كافة أسباب  ، وبذلك نالحظ من اجلدول أن%19.69، وبعدها يأيت ضعف برامج التوعية البيئية قد تصل نسبته إىل %21.76إىل

 املوجودة يف اجلدول كلها مشتركة يف تدهور الظروف البيئية وبذلك أن محاية البيئة واجب الكل احلكومة الفرد اتمع مجيعا مشتركون يف

  .وباإلضافة إىل ضعف دور كل من هذه املؤسسات.محاية البيئة وهذا يتم بالتوعية والقوانني واملشاركة العامة
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  يوضح إجابات العينة حول مدى أولوية العمل من اجل محاية البيئة) 10( جـدول رقم

مدى أولوية العمل من اجل 

  محاية البيئة
  اموع  العمال  اإلداريني  املسؤوليني

  74  44 20  10  يقوم بعمل أكثر

  02  01  01  ــ  يقوم بعمل اقل

  ــ  ــ  ــ  ــ  ما يقوم بعمل اآلن

مقارنة % 94.4من خال اجلدول أعاله يتبني لنا أن نسبة كبرية جدا موافقون على القيام بواجب أكثر من أجل محاية البيئة اليت هو 

  %. 2.99بالنسبة اليت يرفضون القيام به اليت ال تساوي شيئا الذي هو 

ذا دليل واضح أن الوضع البيئي يف البالد متدهور إىل يؤيدون القيام بعمل أكثر وه% 90إن حتليل هذه اإلجابة هو مبني ألنه أكثر من 

يف البالد بصورة .درجة كبرية ومن اجل محايته واجب احلكومة القيام من كافة النواحي بعمل أكثر للتصدي للمشكالت البيئية املتفاقمة

ليا والقيام بتجربة كافة األسلحة التدمريية خاصة بعد كل هذه احلروب املدمرة اليت أتت من األمريكان واستخدم كافة األسلحة املدمرة دو

على شعبنا املظلوم فلذلك واجب احلكومة يكون أصعب من القبل لكي يقوم حبماية املواطنني من كافة األمراض املتفشية وخطرية يف 

  20.البالد

  : نتائج الدراسةعرض 

  :جاءت كما يليإن النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل الدراسة النظرية وامليدانية، 

يف السؤال األول إن أعلى نسبة مئوية  يف جمموعة البحث ترى أن واقع املسؤولية البيئية يف املؤسسة االقتصادية سيء، إن هذه احلالة . 1

اخل ترجع إىل عدم معرفة العمال واملسؤولني بالقوانني والتشريعات اليت تنص على ذلك، وبذلك فإن نقص الوعي باملسؤولية البيئية د

  .املؤسسة االقتصادية أمرا حمبطا

ويف سؤال حول الوسيلة املفضلة للحصول على املعلومات البيئية أعلى نسبة مئوية منهم يفضلون التلفزيون كإحدى الوسائل اهلامة . 2

  . ملؤسسةوهذا دليل على انعدام التعريف بالقوانني البيئية داخل ا. للمعلومات واقل نسبة منهم يفضلون الكتب واالت

قد صوتوا لتبين هذا النوع من %) 94.14(يف سؤال آخر حول تبين املسؤولية البيئية داخل املؤسسة االقتصادية حمل الدراسة أن نسبة . 3

  .املسؤولية

  .قد أجابوا بنعم%) 87(ويف سؤال آخر هل توجد هناك عالقة بني البيئة والنشاط االقتصادي واجلواب هو أن نسبة . 4

  .موافقون على التقيد ا%) 85(سؤال مهم حول امكانية التقيد بالقوانني والتشريعات البيئية أن نسبة يف . 5

  .من العينة بضرورة وجوده%) 79.34(حول ضرورة وجود الضريبة البيئية من أجل محاية البيئة هو سؤال آخر قد صوتوا بنسبة . 6

  .سبة من العينة يعودون األسباب إىل عدم االلتزام بالقوانني والتشريعات البيئيةيف سؤال آخر حول أسباب تدهور البيئة إن أعلى ن. 7

يقولون جيب على البالد %) 94.4(سؤال آخر حول السياسة االقتصادية الوطنية يف الوقت احلاضر من أجل محاية البيئة أن نسبة . 8

  .القيام بعمل أكثر

ئي احمليط باملؤسسة ونأيت إىل حالة البيئة يف حميط اقليم املؤسسة االقتصادية أو يف اجلزائر بصفة ولكن عندما نعاجل األسئلة املتعلقة بالوضع البي

عامة ومقارنته بعشر سنوات مضت، فإن حالة البيئة يف اإلقليم ازدادت سوءاً بعشر مرات وأكثر فكيف تصف جمموعة الدراسة حالة البيئة 
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بارة عن احلالة املعيشية أو يصفوا باحلالة السياسية لإلقليم وال أستوعب قدرم على جبيد وكيف يفهموا هل أن حالة البيئة هي ع

يف حميط املؤسسة بضعفني مقارنة بعشرة ) املائي، الربي، اجلوي(وصفهم هلا بأا حبالة جيدة وجيدة جدا بعدما ازدادت نسبة التلوث البيئي 

  .ابةسنوات مضت حسب تقارير اهليئات احمللية ملدينة عن

إخنفاض نسبة املناطق اخلضراء يف اإلقليم احمليط باملؤسسة االقتصادية مركب امسيدال، حسب اإلحصائية ما قامت به وزارة البيئة يف . 12

، من املساحة %)20(يف حني يكون حسب املقياس العاملي جيب أن ال يقل نسبته عن %) 1.8(اإلقليم، حيث ال تتجاوز نسبته عن 

  .الكلية للمدينة

ودعم املؤسسات يف جمال محاية البيئة وإعادة تدوير  باملسؤولية البيئيةكما خلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات منها زيادة االهتمام  

  .الرقابة احلكومية يف عمل اخلطط طويلة املدى لتحقيق محاية املوارد الوطنية والتنمية املستدامةضرورة و ،ةيخلفات الصناعامل

  :التوصيات

ة، التربة، إن البيئة هي مستودع املوارد واخلزان الشامل لعناصر الثروة الطبيعية املتجددة و غري املتجددة، وتتمثل يف األنظمة املائية، اهلوائي

يف السنوات املراعي، الغابات، الكائنات احلية واألنظمة اإليكولوجية الداعمة للحياة يف هذا الكوكب، وقد أمست التحديات البيئية العاملية 

نوع األخرية أكثر حدة بكثري مما كانت عليه، وأصبحت تتعلق جبودة اهلواء، تلوث املياه، البحار، تدهور التربة، إدارة النفايات، فقدان الت

  :من خالل هذه الدراسة حناول اقتراح بعض التوصيات، أمههاالبيولوجي، استنفاد طبقة األوزون واالحتباس احلراري، و

 .ولة التوعية باملشكالت البيئية عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة، واملؤمترات والندوات بصورة مستمرةازدياد حما .1

ضرورة تطوير التشريعات البيئية لتناسب الزمن احلايل، فكثري من املخالفات اليت ترتكب ضد البيئة اليوم مل يكن املشرع يف الوقت  .2

ع زيادة تسارع التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي أدى بدوره إىل زيادة األضرار اهلائلة السابق قادر على تصور ضررها البالغ وذلك م

 .اليت حتدث للبيئة نتيجة هذه املخالفات

احلرص على إنشاء آليات للرصد والتدقيق للربامج البيئية والتقييم املستمر وتطويرها حىت يتسىن ضمـان توافقهـا وفاعليتها يف حتقيق  .3

 .أهدافها

 .خمالفي قواعد محاية البيئة تتناسب ودرجة املخالفة املؤسسات الصناعية غرامات علىفرض  .4

االجتاه حنو تبين سياسات بيئية أكثر فعالية وكفاءة يف احملافظة على البيئة من خالل دعم اإلطار املؤسسايت والتشريعي إضافـة إىل  .5

 .إدخال تدرجيي لألدوات االقتصادية

وكفاءة ومراعاة األسعار األفضل للموارد، واالستخدام األكثر كفاءة للموارد، واألطر الزمنية الستبدال  استهالك املوارد باعتدال .6

 .املوارد غري املتجددة مبوارد بديلة، واالستخدامات البديلة احملتملة للموارد

 .ة مستقبال لتحقيق التنمية املستدامةضرورة دراسة التأثري البيئي ضمن دراسات اجلدوى املشاريع اليت تقوم ا املشروعات السياحي .7

 . البيئي راجلزائر، على ضوء التجارب واملعايري الدولية واستحداث منوذج موحد للتقري ضرورة اعتماد تقييم بيئي متكامل يف .8

 .التوسع يف جمال االعتماد على الطاقة النظيفة املتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة املائية وطاقة الرياح .9

  .باختاذ التدابري اليت تكرس احترام البيئة وصيانتها االقتصاديةؤسسات ملااضطالع  .10

  

  



 
370 

  

  :املراجع

                                                           

كلود فوسلرين بيتر جيمس ـ ترمجة عال أمحد صالح اإلدارة البيئية ـ من أجل جودة احلياة، مركز اخلربات الفنية لإلدارة، مصر،  .1
  .81، ص2001

، دار الشروق للنشر 2002سامح غرايبية، د، حيي الفرحان، املدخـل إىل العلـوم البيئية، الطبعة العربية الثالثة اإلصدار الثاين  .2
 .191وزيع، ص والت
مطبعة اإلشعاع الفنية، ، مكتبة و1،طحممد صاحل الشيخ، اآلثـار االقتصاديـة واملاليـة لتلوث البيئة، ووسائل احلماية منها .3

  .  39ص، 2002
 .  41نفس املرجع السابق، ص  .4
 .47، ص 2003راتب سعـود، اإلنسان و البيئة، دار احلامد للنشر و التوزيع عام  .5
 .107الشيخ حسني، البيئة مشكالت وحلول دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ص  عادل .6
  . 41حممد صاحل الشيخ، اآلثار االقتصادية واملالية لتلوث البيئة و وسائل احلماية منها، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، ص  .7
أداء االقتصاد الرأمسايل اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية القاهرة  علم االقتصاد وإدارته يف أسلوب مبادئعبد اهلادي علي النجار،  .8

 37 36ص، ص ، 1985
 .27ص ،1976، اإلسكندرية ،2ط، املكتب املصري احلديث، .حممد دويدار، اقتصاديات التخطيط االشتراكي .9

 .44ومطبعة اإلشعاع الفنية ص حممد صاحل الشيخ ، اآلثار االقتصادية و املالية لتلوث البيئة و وسائل احلماية منها مكتبة .10
  .05عادل الشيخ حسني، البيئة مشكالت و حلول، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، ص  .11
  .45نفس املرجع السابق، ص  .12
  .241ص ،2002 دار الشروق للنشر والتوزيع، ،اإلصدار الثاين ،3طن، املدخل إىل العلوم البيئية، سامح غرايبية،، حيي الفرحا .13
 .45نفس املرجع السابق، ص،  .14
 .242نفس املرجع السابق، ص،  .15
 .2006، بريوت، عام 100مصطفى كمال وجنيب صعب، جملة البيئة والتنمية، العدد .د  .16
  .املرجع السابق  .17
  .مصطفى كمال وجنيب صعب، مرجع سابق  .18
 .نفس املرجع . 19
  .19ص ،2006التربية البيئية ،كاظم املقدادي، دور األسرة يف التربية البيئية،  .20


