
 

 
 

 

كشسهذج مؤسدة الفراج حسام  – الجزائرّية الرشاعّيةفي السؤسدات  البيئّية السدؤولّية
  ومجسع سهناطراك الجزائر اإلسسشتالزمعة لرشاعة 

 ـــــــــهبالدكتهرة أمـــــــال ي

 الجزائر  –سكيكدة  5511أوت  02جامعة 

 االقترادؼ  يئة وباألخز الجول التي تخكد في نذاشيا تدعى العجيج مغ الجول في العالع إلعادة االعتبار لمب السمخص :
عمى قجر ما يداىع بجرجة  اقترادؼ  ، فعمى قجر ما يحققو ىحا القصاع مغ ازدىار وانتعاش ونسػ الرشاعي  عمى القصاع 

في  اليػائي  ويأتي التمػث  ،مغ أىع السذكبلت التي تػاجو اإلندان في اآلونة األخيخة يعج  الحؼ  .البيئي  كبيخة في التمػث 
وذلظ لعجم إمكانية الديصخة عمى اليػاء وتحجيج انتذاره مغ مكان إلى آخخ. لحلظ تصمب األمخ  .البيئي ةمقجمة ىحه السذكبلت 

والجدائخ  ، وىحا ألجل حساية البيئة وتحقيق التشسية السدتجامة.الرشاعي ةفي السؤسدات  البيئي ة السدؤولي ةضخورة االلتدام ب
فيي كغيخىا مغ الجول تدعى جاىجة لمحفاظ وحساية البيئة مغ خبلل دراسة  .الرشاعي  اقترادىا عمى الشذاط د لتخك   نطخا  

الحالية لمسؤسدة، واتجاه السؤسدات نحػ االىتسام الستخجام تكشػلػجيا أكفأ وأنطف لتجعل مشيا مدتيمكة  البيئي ةة الػضعي  
، واستخجام معاييخ معي شة لمحج مغ تجفق البيئي ةمغ الغازات والسمػثات وإنتاج أدنى مدتػػ  ،ألقل قجر مغ الصاقة والسػارد

 الشفايات وجعميا قابمة لمتجويخ. 
نساذج مؤسدات ،  البيئي ة السدؤولي ة، التشسية السدتجيسة، الرشاعي  ، التمػث الرشاعي ةالسؤسدات الكمسات السفتاحية : 

 .جدائخي ة صشاعي ة
Summary: Many of the countries in the world to account for the environment, especially 

those which focus on economic activity in the industrial sector, as to what this sector of the 

prosperity and the recovery of economic growth as much as contribute significantly to 

environmental pollution; who is considered one of the most important problems facing the 

human rights in the recent air pollution comes in the introduction of environmental problems. 

Because of the possibility of controlling the air and spread from one place to another. 

Therefore, the matter required the necessity of commitment to environmental responsibility in 

industrial enterprises, in order to protect the environment and achieve sustainable 

development. And Algeria, given the concentration of its economy to the industrial activity; 

they are like other States strive to preserve and protect the environment through the study of 

the current environmental situation of the institution, and the direction of the institutions 

toward the attention to the use of more efficient and cleaner technology to make it the least 

consumer of energy and resources, production and the lowest level of gases environmental 

contaminants, the use of certain standards to reduce the flow of recyclable waste and make it. 

Keywords: The industrial enterprises, industrial pollution, sustainable development, 

environmental responsibility, Models of Algerian industrial enterprises. 
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 اإلعبلمي ة، و ةاالقترادي  إن التحػالت الستدارعة والتصػرات الستجاخمة التي يذيجىا العالع في مختمف السجاالت  مقدمة :
ة وىي ما يعخف بالعػلسة، فخضت مجسػعة مغ الستغيخات التي عمى أساسيا ة والدياسي  ة والثقافي  جتساعي  ة واالوالتكشػلػجي  

تو التغييخ السدتسخ في جسيع السياديغ. وفي ضل ىحه التغيخات تدايج االىتسام باألمػر قامت بتجديج نطام عالسي ججيج ميد 
تجاه البيئة،  السدؤولي ةل يحتع عمييا تحس   ،ز مفيػم التشسية السدتجامة، مسا جعل  السؤسدات تجج نفديا أمام واقعالبيئي ة وبخ 

دات تخزع لزغػشات متراعجة مغ أشخاف مختمفة، لسا تدببو مغ أضخار عشج مسارستيا لشذاشيا. وأصبحت ىحه السؤس
ؼ لسختمف التحجيات غ مغ الترج  بغخض التسك   ،ضسغ سياساتيا واستخاتيجياتيا البيئي  مسا استػجب ضخورة إدماج البعج 

في  الحؼ ييتع ويخكد البيئي  مغ جية أخخػ. وىكحا بخز مفيػم الدمػك  ةاالقترادي  ة التي تػاجييا مغ جية وتحقيق الخفاىي  
 لمسؤسدات. البيئي  جػىخه عمى التػجو 

وباألخز  ةاالقترادي  وضيػر مفيػم التشسية السدتجامة فخض عمى السؤسدات  البيئي  تدايج االىتسام بالجانب  وىكحا فإن
عشج وضعيا  البيئي  مجبخة عمى دمج البعج  الرشاعي ةتجاه البيئة. والسؤسدة  السدؤولي ةمشيا ضخورة تحسل  الرشاعي ة

 ياساتيا واستخاتيجياتيا ألجل حساية البيئة واستجامتيا لؤلجيال السقبمة.لد
في حساية البيئة مغ خبلل تحسميا  الرشاعي ةوتطيخ مذكمة الجراسة في محاولة معخفة مجػ مداىسة السؤسدات 

 التالي: اؤل الخئيذمذكمة الجراسة في التدتجاه البيئة. وىكحا يسكغ بمػرة  الرشاعي  لسدؤولياتيا الشاجسة عغ نذاشيا 
   وتعديد  البيئي  وتحجيات تيجف لتخشيج سمػكيا  إنجازاتفي تحقيق  الجدائخي ة الرشاعي ةة السؤسدات إمكاني  ما مجػ

 ؟ التشسية السدتجامة
 :األسئمة الفخعية التاليةلسذكمة الجراسة، نػرد  وقرج اإلجابة عمى التداؤل الخئيذ

 ؟ الرشاعي  ا الشذاط التي يدببي البيئي ةما ىي السذاكل  -
 ؟ في السؤسدات البيئي  ضخورة إدماج البعج ما  -
 ؟ الجدائخي ة الرشاعي ةفي السؤسدات  البيئي ة السدؤولي ةما مطاىخ  -
 ؟ البيئي ة السدؤولي ةي نحػ تبش   الجدائخي ة الرشاعي ةالسؤسدات  إنجازاتفيسا تكسغ أىع  -

ل الػسط الحيػؼ الحؼ يعير فيو الفخد، إذ ال بج مغ البيئة تسث   اعتبار أن  ىحه الجراسة عمى  أىسي ةتكسغ الدراسة :  أىسّية
عمى  ات التي قج تؤثخ سمبا  وىحا ما يطيخ مغ خبلل دراسة وتحميل مختمف العػامل والدمػكي   ،معخفة سبل حسايتيا واستسخارىا

لسفيػم الحػكسة وتصبيقو في السؤسدات الجراسة مع تدامغ تبشي دولة الجدائخ  أىسي ةالبيئة وتخل بتػازنيا. كسا تطيخ 
 الحػكسة في الجور الخقابي الفع ال عمى بيئة السؤسدة. أىسي ةوتتجمى  ةاالقترادي  

ألجل حساية البيئة. وقج  الرشاعي ةليحه الجراسة في محاولة تػضيح دور السؤسدات  يتسثل اليجف الخئيذ أىداف الدراسة :
 ألىجاف الفخعية التالية:مجسػعة ا ع عغ ىحا اليجف الخئيذتفخ  
 .االقترادؼ  في تحقيق الشسػ  الرشاعي ةتػضيح السداىسة الكبيخة لمسؤسدات  -
 .الرشاعي  بدبب الشذاط  البيئي  تحجيج أىع أشكال التمػث  -
 ألجل حساية البيئة. الرشاعي ةتحجيج األساليب واإلجخاءات السصبقة مغ شخف السؤسدات  -
 ة السدتجامة.تأكيج ضخورة العسل بسفيػم التشسي -
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 .البيئي ة السدؤولي ةفي تصبيق  الجدائخي ة الرشاعي ةوالتحجيات لمسؤسدات  عخض أىع اإلنجازات -
الحؼ يدسح بػصف الطاىخة محل الجراسة نطخي ا وذلظ باالعتساد عمى شخيقة  ،تع اعتساد السشيج الػصفيمشيج الدراسة: 

ة ودوريات حػل السفاىيع مغ كتب ورسائل جامعي   د  الشطخؼ  البحث السكتبي مغ خبلل الخجػع إلى أىع ما جاء بو األ
في السؤسدات، والتشسية السدتجامة. أما فيسا  البيئي  ، تصػر إدماج البعج الرشاعي  ، التمػث الرشاعي ةالستعمقة بالسؤسدات 

باعتساد شخق  البيئي  بالبعج ومجػ اىتساميا  الجدائخي ة الرشاعي ةسؤسدات فتع فييا عخض نسػذج لم ،الجراسة التصبيقية يخز  
 وأساليب عمسية لمحفاظ عمى البيئة.

 مغ أجل اإلحاشة بيحا السػضػع فقج تع تقديع خصة الجراسة إلى السحاور التالية: خظة الدراسة:
 .الرشاعي ةالسحػر األول: السؤسدات 

 .الرشاعي  السحػر الثاني: التمػث 
 السؤسدات.في  البيئي  السحػر الثالث: تصػر إدماج البعج 

 السحػر الخابع: التشسية السدتجامة.
 .الجدائخي ة الرشاعي ةفي السؤسدة  البيئي ة السدؤولي ةالسحػر الخامذ: 

 .البيئي ة السدؤولي ةنحػ تبشي  الجدائخي ة الرشاعي ةالسؤسدات  إنجازاتالسحػر الدادس : 
 الرشاعّيةأوال : السؤسدات 

ة وعمى مخاحل وذلظ ضسغ سياق تاريخي شػيل وضعت بجايتو مسارسة جريجي  قج نذأ برػرة ت الرشاعي  القصاع  إن  
بذكميا  الرشاعي ةمشح زمغ بعيج. ولقج ضيخت األنذصة  الصبيعي ةاألفخاد لؤلنذصة اإلنتاجية الػاعية بيجف إشباع حاجاتو 

األفخاد في الحرػل عمى  البديط ضسغ األنذصة العامة لؤلفخاد والجساعات في السجتسعات البجائية، وذلظ عشجما شخع
السػارد مغ الصبيعة وتحػيميا إلى مػاد صالحة الستيبلكو. ثع تصػرت ىحه األنذصة بالتجريج وتشػعت مع تصػر القػػ 

ليا في السخحمة السعاصخة إلى قصاع ضخع يمعب الجور القيادؼ في ، الحؼ حػ  جتساعي  السشتجة وضيػر تقديع العسل اال
  .(10، ص 2000)فخج عبج العديد عدت، جتساعي  مجسل عسمية اإلنتاج اال

لتػضيح مفيػم الرشاعة نعخض مجسػعة مغ التعاريف ، ومغ خبلليا نرل إلى تبيان تعريف الرشاعة وخرائريا:  -5
 .ةاالقترادي  خرائز الرشاعة، والتي تسيدىا عغ باقي القصاعات 

قج خزع إلى جسمة مغ التأويبلت والتعاريف الستشػعة،  الرشاعي  إن مفيػم الرشاعة أو القصاع تعريف الرشاعة:   -5.5
)فخج عبج السختمفة. ومغ أبخز التعاريف نحكخ ةاالقترادي  وىحا راجع إلى اختبلف وجيات الشطخ والسعخفة لمسجارس الفكخية 

 :(12-10، ص ص 2000العديد عدت، 
 ما  يعا  مصابقا   احجة متجاندة تجاندا  "إن الرشاعة ىي مجسػعة مغ السؤسدات التي تشتج سمعة و  :تعخيف فػرتسان ."

 لسا يمي: عمى ىحا التعخيف أن الػاقع العسمي غيخ ذلظ تساما  
 .ن أؼ صشاعة تتكػن مغ عجد مغ السؤسدات يقػم كل مشيا بإنتاج مجسػعة مغ الدمع إ -
كػنيا ال تشتج نفذ الدمع  مغ لرشاعة واحجة ال تبيع في نفذ الدػق، وىحا يشبع أصبل   ن ىحه السؤسدات التابعة عسميا  إ -

 مختمفة. الدمع متجاندة(، بل تشتج سمعا   )أو أن  
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وعمى ىحا األساس فإنشا نجج في الحياة العسمية أن الرشاعة الػاحجة تتكػن مغ مجسػعة مغ السؤسدات تقػم كل مشيا بإنتاج 
 عجد مغ األصشاف أو الدمع وتبيع كل مشيا في سػق خاص بيا.

آخخ لمرشاعة يعتسج عمى العبلقات السذتخكة التي تػجج بيغ  كبلت اقتخح األستاذ روبشدػن تعخيفا  ولمتغمب عمى ىحه السذ
 ون أنفديع مكػنيغ لرشاعة واحجة، وىحه العبلقات السذتخكة تذسل:يعج  رجال الرشاعة والتي تجعميع 

 .التعاون في إنتاج سمع متذابية أو مذتخكة  -
 .ة واحجة استخجام مادة خام رئيد -
 ام نفذ اآللة أو نفذ شخيقة الرشع.استخج -
   يا: "عبارة عغ مجسػعة مغ السؤسدات تذتخك في إنتاج عمى أن   وبشاء عمى ىحا فإن تعخيف روبشدػن لمرشاعة يشز

 أو نػع واحج مغ اآلالت". ،سمعة متقاربة أو استخجام مادة خام رئيدة واحجة أو شخيقة صشع واحجة
)فخج عبج ن ىسايث يخػ أن ىحا التعخيف يعيبو أمخااألستاذ سخجشت فمػرانذ، ح وقج تعخض ىحا التعخيف لمشقج مغ جانب

 :(12، ص 2000العديد عدت، 

بأن السؤسدة الػاحجة تشتج سمعة واحجة يجعميا تشجرج في إشار صشاعة واحجة، ولكغ ىحا ليذ  ا  ضسشي ا  ن ىشاك افتخاضإ -
متبايشة بحيث تربح السؤسدة الػاحجة تابعة  عجة مؤسدات تشتج سمعا  ما يتبع السؤسدة الػاحجة  كثيخا   ن  حيث إ دائسا   سميسا  

 مغ صشاعة واحجة. لعجة صشاعات بجال  
إن قرخ تعخيف الرشاعة بأنيا مجسػعة مغ السؤسدات يخفي نػع الشذاط الفشي أو نػع اإلنتاج الحؼ تقجمو الرشاعة،  -

ل، الرشاعة التحػيمية. ثع يتع تقديع كل نذاط مغ ىحه األنذصة فالشذاط اإلنتاجي يشقدع إلى استخخاج السعادن، الدراعة، الشق
 لمسػاد األولية السدتخجمة أو الدمع التي يتع استخجاميا أو الحاجة التي يتع إشباعيا. إلى أقدام فخعية شبقا  

   يشز ىحا التعخيف  لمرشاعة، واإلنتاجي   ق بيغ السفيػم الفشي  لمرشاعة يػف   وسصا   ومغ ثع اقتخح "سخجشت فمػرانذ" تعخيفا
إنتاج  مغ الدمع أؼ يكػن نذاشيا الخئيذ الرشاعة: "مجسػعة مغ السؤسدات تقػم في الغالب بإنتاج نػع معيغ عمى أن  

  سمعة معيشة".
 ويتسيد ىحا التعخيف بأنو:

 ..(.،خخاجي  ، است، زراعي  )تحػيمي   ة لمرشاعة بإبخازه نػع الشذاط الحؼ تسارسو الرشاعةيحافع عمى الشاحية الفشي    -
السؤسدات بإنتاج أكثخ مغ سمعة واحجة في نفذ الػقت. وفي ىحا الرجد فإن  ػحجإنو يػاجو السذكمة الخاصة بقيام إ  -

 السؤسدة تتبع الرشاعة التي تسثل غالبية نذاشيا.
عة أو ، ومغ ثع يسكغ تعخيف الرشاغيخ أن مفيػم الرشاعة ىػ مفيػم أشسل مغ التعاريف الدابقة وأكثخ اختبلفا  

والستكػن مغ عجد متدايج باشخاد مغ الفخوع  الػششي  ة وكبيخة في االقتراد بأنو: "نطام أو وحجة رئيد الرشاعي  القصاع 
التي تدتخخج السػاد الخام مغ الصبيعة وتحػيميا إلى سمع مادية وشاقة لبلستيبلك اإلنتاجي  الرشاعي ةوالسؤسدات 

 يجف السحافطة عمى قيستيا االستعسالية أو استعادتيا".ب صشاعي ةوالذخري، أو خجمات ذات شبيعة 
)فخج عبج العديد بعجة ميدات أىسيا ما يمي الػششي  تتسيد الرشاعة عغ بقية قصاعات االقتراد  خرائص الرشاعة: -0.5

  :(14-13، ص ص 2000عدت، 
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لػسائل إنتاجو مغ  باعتباره مشتجا   ىػ القصاع الحؼ بإمكانو إعادة إنتاج نفدو بشفدو وبذكل مػسع الرشاعي  إن القصاع   -
ىػ القصاع الػحيج الحؼ  الرشاعي  القصاع  يعج  . وبعبارة أخخػ الػششي  لػسائل اإلنتاج لبقية قصاعات االقتراد  جية، ومػردا  

الرشاعة ىي القصاع الػحيج الحؼ يشتج مختمف أنػاع الصاقة الزخورية لبلستيبلك  تج أدوات ووسائل العسل، كسا تعج  يش
ألنػاع الػقػد والصاقة )كالفحع  ة( إلى جانب كػنيا السشتج الخئيذ)كالصاقة الحخارية والكيخبائية والشػوي والذخري   اإلنتاجي  

الرشاعة ىي القصاع الحؼ يشتج الجدء األعطع مغ مػارد العسل األخخػ السدتخخجة مغ  ز ...(، كسا تعج  والشفط والغا
ومػاد البشاء  اإلسسشتاألخخػ كالفػالذ و  ةاالقترادي  والقصاعات  الرشاعي  أنذصة القصاع  لتغصية الصبيعة أو السشتجة صشاعيا  

 .لقصاع التذييج واألسسجة الكيساوية والسبيجات ومػاد استربلح التخبة لقصاع الدراعة.... 
ة لشسػ خوري  لػسائل اإلنتاج الز ، حيث تسثل السرجر الخئيذالػششي   تحتل الرشاعة مكان الرجارة في االقتراد  -

لمدمع والخجمات الزخورية إلشباع حاجات األفخاد  ، فزبل عغ كػنيا مشتجا  الػششي  الرشاعة وبقية قصاعات االقتراد 
 .السباشخة بأفزل نػعية وأقل تكمفة

ع أنذصتيا لمشسػ والتصػر الدخيع إضافة إلى تشػ   تستاز الرشاعة بإمكانيات ىائمة لمشسػ، أؼ بإمكانياتيا  البلمحجودة ندبيا    -
لت الرشاعة إلى مشتج لآلالف مغ السشتجات والدمع. ة التي حػ  ة والتكشػلػجي  العمسي  ومشتجاتيا وخاصة في ضخوف الثػرة 

ة أقل بكثيخ مسا تحتميا الدراعة أو الشقل، لحا فيي ال تتحجد بسداحة األرض وال بخرػبتيا وال كسا أنيا تحتل رقعة أرضي  
حال في الدراعة، إذ بإمكان مؤسدة ما قائسة عمى رقعة صغيخة مغ األرض إنتاج مشتجات تعادل بعجد السشتجات كسا ىػ ال

. باإلضافة إلى ذلظ، فإن الرشاعي ةقيستيا أرض زراعية تفػق بسئات وآالف السخات عغ ىحه الخقعة التي تحتميا السؤسدة 
محجدة بسشتجات وأصشاف معيشة مغ السحاصيل، في  الرشاعة تتسيد بأنيا غيخ محجودة مغ الشاحية الشػعية بيشسا الدراعة

 .حيغ  ال يػجج ىشاك حجود لمشسػ الشػعي لمرشاعة ومشتجاتيا 
، الػششي  كبيخ ومتشامي بدخعة فائقة بالسقارنة مع بقية قصاعات االقتراد  اقترادؼ  تتسيد الرشاعة بكػنيا ذات فائس   -

 .ة جتساعي  ي الخفاىية االوبالتال الػششي  وىحا يجعميا السرجر الخئيدي لمجخل 
تتسيد الرشاعة بإمكانياتيا الػاسعة لبلستخجام وذلظ لتشامييا السدتسخ مغ جية، ولتخكد اإلنتاج والقػة العاممة فييا مسا   -

 ة.جتساعي  يجعميا السرجر الخئيدي لحل العجيج مغ السذاكل اال
فإن  االقترادؼ  شذاط الخكائد األساسية لم ػحجثل إتس الرشاعي ةنطخا ألن السؤسدات : الرشاعّيةأىداف السؤسدة  -0

بو لصبيعة الشطام القائع وأىجافو، وذلظ ألنو جدء مغ الكل وكسا يؤثخ الجدء في الكل فإنو يتأثخ  ا  شبيعي ا  انعكاس أىجافيا تعج  
إلى  غ لراحبو استشادا  يتسثل في تحقيق أكبخ ربح مسك الرشاعي ةات الخأسسالية كان ىجف السؤسدة االقترادي  . ففي أيزا  

، وىحا ةاالقترادي  فكخة التػافق بيغ السرمحة الخاصة لمسؤسدة والسرمحة العامة التي تحقق االستخجام األمثل لمسػارد 
)مجحت كاضع القخيذي،  التػافق واالندجام يتع عغ شخيق اليج الخفية، ولكغ ىحا الفكخ بجأ يفقج أىسيتو لؤلسبا  التالية

  :(22، ص 2001
وما  في العالع الخأسسالي   ةاالقترادي  ن الدعي الجائع لمسؤسدة وراء الخبح كان ىػ السدؤول األساسي لمعجيج مغ األزمات إ  -

 .صاحبيا مغ ضياع لمسػارد السالية والسادية والبذخية في شكل شاقات إنتاجية عاشمة وبصالة
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تاج وخفس التكاليف ولكغ مغ خبلل التحكع في حجع أثبتت الجراسات أن تحقيق أقرى ربح ال يتع مغ خبلل زيادة اإلن  -
 اإلنتاج وأسعاره )ال يتحقق في السشافدة الكاممة وإنسا في مشافدة القمة واالحتكار(. 

ولكشيا  ا  صغيخ  ا  اجتساعي  و  ا  اقترادي   ا  ومغ ىشا ضيخ الفكخ االشتخاكي الحؼ نطخ لمسؤسدة نطخة شسػلية باعتبارىا كيان
ػ السجتسع، وعمى ذلظ فإن أىجافيا ونذاشاتيا البج وأن تحجد في ضػء التأثيخ الستبادل مع أىجاف جدء مغ كيان أكبخ ى

في مختمف السجاالت. وقج اعتسج الشطام االشتخاكي عمى التخصيط  الػششي  ونذاشات السؤسدات األخخػ في االقتراد 
والسالية والبذخية لتحقيق أىجاف السجتسع خبلل فتخة ة السادية الػششي  كأسمػ  عمسي وعسمي لتعبئة وتػجيو السػارد  الػششي  

 تحقيق االستخجام األمثل لمسػارد.ومغ ثع تربح الخصة وليذ اليج الخفية ىي السدؤولة عغ  ،مقبمة
مغ مفيػم التخصيط، أؼ أن مفيػم السؤسدة ىػ مفيػم  ا  أساسي ا  جدء الرشاعي ةوبحلظ يربح السفيػم الذامل لمسؤسدة 

فيو السؤسدة مغ جسيع جػانبيا وزواياىا وتعسل عمى استخجام جدء مغ مػارد السجتسع إلشباع بعس  تخصيصي تتشاول
 لمسجتسع. جتساعي  واال االقترادؼ  حاجات أفخاده التي يتع تحجيجىا بسا يتفق وسبلمة عسمية الشسػ 

 ف التي تتسثل في:يسكششا تحجيج مجسػعة مغ األىجا الرشاعي ةومغ خبلل السفيػم االشتخاكي لمسؤسدة    
  يسكغ جسع عجد مغ األىجاف التي تجخل ضسغ ىحا الشػع كسا يمي: :ةاالقتراديّ األىداف 
. (23، ص 2001)مجحت كاضع القخيذي، تحقيق الخبح بذخط أال يكػن مغ خبلل إنقاص حجع اإلنتاج أو زيادة الدعخ -

حاجات العامة، وبالتالي يحل محل الخبح كحافد شبقا ليحا الشطام ىػ إشباع ال االقترادؼ  حيث أن اليجف مغ الشذاط 
،الذعػر  االقترادؼ  لمشذاط  ،والسذاركة في بشاء االقتراد  ،السدؤولي ةواإلحداس ب الػششي  وإشباع حاجات السجتسع  الػششي 

لسصمب عبج )عبج ا ليحا الشطام شبقا   ةاالقترادي  ويكػن ذلظ الذعػر خيخ حافد عمى الديادة في اإلنتاج وتشسية السػارد 
  .(74، ص 2006الحسيج، 

ن وواردات الجول الستقجمة، في حيغ إالتشػع الكبيخ لرادرات  شازيادة الرادرات والتقميل مغ الػاردات، والسبلحع ى -
إذ يتع االعتساد عمى سمع محجودة العجد، وىحا ما يصمق عميو  ،صادرات البمجان الشامية تتدع بعجم التشػع إلى حج كبيخ

وبرػرة عامة العسل عمى إصبلح  .(53-52، ص ص 2006، 2005)فميح حدغ خمف،  يكل الرادراتباختبلل ى
 . الػششي  االختبلل الييكمي لبلقتراد 

مغ الديصخة  الرشاعي  التي ترجر في صػرتيا الخام، بسعشى التحػل في البشيان  السحمي ةالترشيع السحمي لمخامات  -
التي يسكغ ليا أن تسج  ،ية ترجيخية إلى شبكة متكاممة مغ الرشاعات الستشػعةة لرشاعات محجودة تشتج مػاد أولالشدبي  

مغ وضعو  الرشاعي  األسػاق الجاخمية وتغشي الرادرات بسزسػن تحػيمي متدايج. بعبارة أخخػ البج وأن يتحػل البشيان 
،الدمبي الخاىغ إلى جياز متػازن وفاعل في االقتراد  ويربح بحلظ أداة فعالة  ،جارة الجوليةفتتدايج مداىستو في الت الػششي 

في تعػيس االستيخاد وتعديد الترجيخ، وال يقرج ىشا بتعػيس االستيخاد  االكتفاء التام وتقميل حجع االستيخاد بكسيات 
مصمقة، بل يقرج بو تجنية حرة الدمع والتجييدات األجشبية مع مجسػع السدتمدمات اإلنتاجية. ومع تحقيق التعػيس 

لسشذػد تدتسخ كسيات االستيخاد في زيادتيا، إال أن ىحه الديادة تكػن بسعجالت أقل مغ معجالت زيادة اإلنتاج الشدبي ا
  . (42، ص 2005)ىػشيار معخوف،  السحمي

 . ةاالقترادي  تػفيخ مدتمدمات التشسية لمقصاعات  -
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 . اقترادؼ  تذغيل جدء مغ القػػ العاممة كيجف  -
 .غيخ السدتغمة  السحمي ةامات والخ الصبيعي ةاستخجام السػاد  -
  .(23، ص 2000عبج العديد عدت، )فخج  االستخجام األمثل لمسػارد -
 (24-23، ص ص 2000)فخج عبج العديد عدت،  ويسكغ تمخيز أىسيا فيسا يمية: جتساعّي األىداف اال:  
 . اجتساعي  فتح مجاالت التذغيل لمقػة العاممة الستػفخة كيجف  -
 .اليع الجولة وزيادة التحزخ بيا تشسية وتصػيخ بعس أق -
 .تػفيخ الدمع األساسية والزخورية لمسجتسع  -
 التػزيع العادل لمجخل والثخوة مغ خبلل خمق فخص عسل. -
  ّوىحا يكػن مغ خبلل استخجام السػارد والثخوات  .الػششي   خمق وتعديد االستقبلل الدياسي   ة:ة والدفاعيّ األىداف الدياسي

بسعشى الديصخة الكمية والتي تثبت الديادة التامة والجائسة عمى ىحه السػارد. فديصخة الجولة عمى  ،يجا  رش ة استخجاما  الػششي  
ثخواتيا تديج مغ كفاءة االستخجام في مجال االستغبلل واالستخجام والترشيع والشقل والتدػيق والتحكع في تقشيات ىحه 

. إضافة إلى ةاالقترادي  في مجال الحفع والريانة بتعطيع السشفعة سػاء في مجال اإلنذاء والتػشيغ أو  ،السخاحل السختمفة
دون  كفؤا   ا  اقترادي   ذلظ أنو ال يسكغ استخجام السػارد السادية استخجاما   .اإلعجاد الجيج والتػضيف الكامل لمصاقات البذخية

إذا لع تتدامغ مع  ،تبقى ببل فائجة إعجاد جيج وتػضيف واسع لمصاقات البذخية بالسجتسع، كسا أن عسمية اإلعجاد والتكػيغ
جيػد معتبخة مغ أجل تػضيف ىحه الصاقات البذخية في السيجان العسمي واالستفادة مشيا في مختمف مجاالت الحياة لتعػيس 

 )فخج عبج العديد التي تتحسميا الجولة أثشاء عسمية التشذئة والتكػيغ. ويقرج بالتػضيف ىشا ما يمي ،ةجتساعي  التكمفة اال
  :(24، ص 2000عدت، 

 .  تػفيخ مشاصب الذغل السشاسبة -
 .تػفيخ الحػافد السادية والسعشػية لئلقبال عمى العسل  -
 .تػفيخ السشاخ الحؼ يزسغ استسخار العسل سػاء داخل السؤسدة أو خارجيا  -
 .تػفيخ الذخوط السشاسبة لخفع كفاءة العسل وزيادة درجة تأىيمو ميجانيا   -
  ّص 2000)فخج عبج العديد عدت، في البمجان الشامية عغ شخيق العمسي  لسداعجة في إحجاث التقجم ا ة:األىداف التقشي ،

24):  
 . السحمي ةتصػيع التكشػلػجيا السدتػردة لمطخوف  -
 .الػششي  ة السبلئسة لمتقجم الػششي  خمق التكشػلػجيا .والسدتػردة  السحمي ةتصػيخ التكشػلػجيا  -

إضافة إلى  ،خشيج لمسػاردالغيخ الدكاني ة والحؼ صاحبو االستيبلك ئل السػاكب لمديادات اليا الرشاعي  غيخ أن التصػر 
 مسا أدػ إلى ضيػر مذاكل بيئية وفي مقجمتيا التمػث. ،البيئي  عجم األخح بعيغ االعتبار البعج 

  الرشاعيّ ثانيا: التمهث 
م تخشيج استيبلك السػارد وعجم األخح بعيغ االعتبار اليائمة وعج الدكاني ةالسػاكب لمديادات  الرشاعي  لقج أدػ التصػر 

 ة وفي مقجمتيا مذكمة التمػث.البيئة، إلى ضيػر مذاكل بيئي  
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 يسكغ تعخيف التمػث عمى أنو:  مفيهم التمهث: -5
ة ة والشفدي  مغ الشاحية البجني   صحي ةوتشتقز مغ قجرتو عمى تػفيخ حياة  البيئي  تمظ األضخار التي تمحق الشطام  -
ة لئلندان، تمظ األضخار عادة ما تشتج عغ سمػك اإلندان في سعيو لتعطيع إشباعو السادؼ بأقل ة واألخبلقي  جتساعي  الوا

 جيج مسكغ.
بتفخيغ الشفايات مغ كل نػع والتي تؤثخ عمى التخبة، البحخ، الجػ والسياه عمى نحػ  الصبيعي ةالتجىػر الستدايج لمعشاصخ  -

 درة عمى أداء دورىا.غيخ قا فذيئا   يجعميا شيئا  
 عمى استيعابو دون أن يختل تػازنيا. البيئي ةخ كسي أو كيفي في مكػنات البيئة الحية وغيخ الحية وال تقجر الشطع كل تغي   -
مغ صشاعة إلى  كبيخا   التي ترجر مغ الرشاعة اختبلفا   الرشاعي ةثات ة السمػ  ة وكسي  تختمف نػعي   :الرشاعيّ التمهث  -0 

 عمى عجة عػامل أىسيا:أخخػ وتتػقف 
 .نػع الرشاعة  -
 .حجع السرشع وعسخه ونطام الريانة بو  -
 .نطام العسل بالسرشع وكسية اإلنتاج  -
 . الرشاعي ةالتقشيات السدتخجمة في العسميات  -
 .نػعية الػقػد والسػاد األولية السدتخجمة  -
 وجػد الػسائل السختمفة لمحج مغ إصجار السمػثات ومجػ كفاءة العسل بيا. -
 نحكخ: الرشاعي  مغ أىع أشكال التمػث  :الرشاعيّ أشكال التمهث  -3

ليبمغ  ،ونسػ السجن واستخجام الػقػد الرشاعي ةارتفعت ضاىخة تمػث اليػاء مغ قبل اإلندان بعج الثػرة تمهث اليهاء:  -5.3
التي يػاجييا اإلندان في ذروتو في الشرف الثاني مغ القخن العذخيغ، لتربح مذكمة تمػث اليػاء مغ أبخز السذكبلت 

لطاىخة التمػث، باإلضافة  في جسيع أنحاء العالع ىي مغ أكثخ السشاشق تعخضا   الرشاعي ةالػقت الحاضخ. ونجج أن السجن 
 إلى الجول الشامية التي ال تتػافخ ليا اإلمكانيات لمحج مغ تمػث البيئة. 

السياه كسرجر مغ  أىسي ةة، ومغ ىشا تبجو الكخة األرضي   مغ مداحة %70يسثل  السائي  الغبلف : السائيّ التمهث  -0.3
فإنشا نقرج إحجاث خمل وتمف  العمسي  مغ السشطػر  السائي  مرادر الحياة عمى سصح األرض. وعشجما نتحجث عغ التمػث 

الساء  بحيث تربح غيخ صالحة الستخجاماتيا األساسية. ويسكغ إجسال ممػثات ،يكػلػجي  في نػعية السياه ونطاميا اإل
 ة كالتالي: الشاتجة عغ األنذصة البذخي  

   ّة أو يشتج ىحا التمػث نتيجة قحف السياه الداخشة التي استعسمت في محصات تػليج الصاقة الكيخبائي   :التمهث الحراري
 .الصبيعي ةخ خػاصو لغخض التبخيج، مسا يؤدؼ ذلظ إلى رفع حخارة السياه وتغي   الرشاعي ةالسؤسدات 

  تتعجد األسبا  التي تؤدؼ إلى ذلظ ومغ أىسيا: شفط:التمهث بال 
 .حػادث ناقبلت البتخول وأنابيب نقل البتخول السستجة تحت الساء   -
 .عسميات التشقيب عغ البتخول في عخض البحخ  -
 ة التي تمقييا ناقبلت الشفط.الشفايات والسخمفات الشفصي   -
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 الرمبة أو الدائمة السحتػية عمى  الرشاعي ةشج إلقاء الشفايات ع الرشاعي  ويشتج التمػث  :الرشاعّيةبالسخمفات  التمهث
 السعادن الثقيمة مثل: الخصاص، الدنظ، الدئبق، الشحاس، األلسشيػم وغيخىا مغ السعادن في السياه.

 في السؤسدات البيئيّ ثالثا: تظهر إدماج البعد 
 ةاالقترادي  دييخ السؤسدة، كسا أدركت السؤسدات لقج تصػر االىتسام بالبيئة كسجخل لتحقيق التشسية ومشو كعامل في ت

مخاحل زمشية متجاخمة  ة بيغ االقتراد والبيئة عبخ أربعفي بشاء استخاتيجياتيا. وقج تصػرت العبلق البيئي  ضخورة إدماج البعج 
 : (48-46، ص ص 2008-2007)عائذة سمسى كيحمي،  تتسثل فيسا يمي

  االقترادؼ  امتجت السخحمة مغ بجاية الفكخ : البيئّيةبر قدر مسكن من السهارد باستغالل أك اقتراديّ مرحمة تحقيق نسه 
ات مغ القخن الساضي، اتدست الشطخة إلى البيئة خبلل تمظ الفتخة عمى أنيا مرجر ال يشزب مغ السػارد يحتى الدتيش

واالستيبلكية الستختبة عمى الشذاط نيا وعاء غيخ محجود لتمقي السخمفات اإلنتاجية البلزمة لخجمة اإلندان، وأ الصبيعي ة
البذخؼ، وارتبصت ىحه الشطخة إلى البيئة بعجم ضيػر مذكمة نجرة ىحه السػارد، لحا لع يتعامل معيا االقتراد. كسا أن نساذج 

أن ، عمى الخغع مغ االقترادؼ  عشج تفديخىا ألسبا  الشسػ  البيئي  الشسػ خبلل ىحه الفتخة لع تأخح بعيغ االعتبار الجانب 
وخصػرة السذكمة ولكغ دون أن يراحب ذلظ تغيخ في  الصبيعي ةيغ األوائل الكبلسيظ ححروا مغ مدألة نفاذ السػارد االقترادي  

 نسط الشسػ.
  ات، فبعج يات حتى أوائل الدبعيشيامتجت ىحه السخحمة مغ أوائل الدتيشمع حساية البيئة:  اقتراديّ مرحمة تحقيق نسه

، لحا بخزت العجيج مغ االقترادؼ  أصبح مغ الزخورؼ االختيار بيغ البيئة والشسػ  الرشاعي ةفي الجول  البيئي ةتفاقع السذكمة 
ىػ  االقترادؼ  عمى البيئة، وبسا أن الشسػ  الدمبي ة  مع تدايج تأثيخاتيا  ةاالقترادي  التداؤالت حػل إمكانية استسخار األنذصة 

مع استسخار االقتراد كسا كان عميو في  البيئي ةحاولة التحكع في الخدائخ جو التفكيخ نحػ مات   ،اليجف األكبخ لمسجتسعات
ة السغمق والدياسة الخئيد عمى الفكخ الشيػكبلسيكي   خبلل ىحه الفتخة مبشيا   االقترادؼ  التحميل  السخحمة الدابقة. وقج ضل  

 ا  اقترادي  غ مشطػر مجػ قبػليا م ،عغ شخيق وضع مدتػيات مدسػح بيا لمتمػث ،لمتحكع في التمػث ىي سياسة السشع
،بالشدبة لمشطام  ا  خارجي   ا  نطام ، الحؼ ُعج  البيئي  وليذ مغ مشطػر صيانة الشطام  خ تجىػر وعمى ىحا األساس فد   االقترادؼ 

خبلل  ة الحرػل السجاني ليا. ومغ السبلحعوإمكاني   ،البيئي ةة السذتخكة لمسػارد وضيػر مذكبلت التمػث يخجع لمسمكي   ،البيئة
لكغ مع  ،الشيػكبلسيكي ىػ الشسػذج الدائج لمشسػ كسا ىػ الحال في السخحمة الدابقة االقترادؼ  ىحه الفتخة أن الشسػذج 

عمى البيئة مغ جخاء األنذصة الدمبي ة ليحا الشسػ، وليحا اتجيت الجراسات نحػ تقميل اآلثار  البيئي  محاولة قياس التأثيخ 
 .ةاالقترادي  

 وبعبلقة  البيئي  في ىحه السخحمة بجأ يطيخ االىتسام بالتػازن : البيئّيةمع إدارة السهارد  اقتراديّ سه مرحمة تحقيق ن
 ،ات مغ ىحا القخن يات حتى الدشػات األخيخة مغ الثسانيشياالقتراد بالبيئة، حيث استسخت ىحه السخحمة مغ أوائل الدبعيش

. تسيدت ىحه السخحمة بطيػر 1987قخيخ لجشة بخوتبلنج سشة حتى صجور ت 1972وبالتحجيج مشح تقخيخ نادؼ روما سشة 
األمخ في الجول الفقيخة، ولحا تصمب  ةاالقترادي  واستشداف السػارد  البيئي ةنتيجة تفاقع السذكبلت  البيئي  اختبلل في التػازن 

، ، البذخؼ  ع رأس السال )السادؼ  في إدخال كل أنػا  ةتسثمالس ،وضيخت فكخة إدارة البيئة ،في نسط التعامل مع البيئة ا  تغييخ 
ة مغ الدمع والخجمات ة، وعشج تخصيط االستثسار يسكغ تػفيخ الستصمبات البذخي  الػششي  ( في الحدابات والصبيعي   جتساعي  اال
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أن نسػذج الجفق الجائخؼ  ،ما سبق ذكخه ب عمىعمى أساس مقجرة البيئة عمى تمبية ىحه الستصمبات وفق أسذ دائسة. وقج تخت  
بجأ يأخح في الحدبان العبلقات الستبادلة بيغ االقتراد والبيئة. وقج اتجو التفكيخ في ىحه السخحمة نحػ  االقترادؼ  لمشذاط 

ال زال محػر االىتسام وارتفاع  االقترادؼ  الشسػ  في استغبلل السػارد البذخية، ذلظ أن   ةاالقترادي  ضخورة تحقيق الكفاءة 
 ومغ ثع يدبب تجىػر البيئة. ،البيئي  معجالتو يزخ بالتػازن 

  ات مغ القخن الساضي وال زالت تمقى يبجأت ىحه السخحمة مغ مشترف الثسانيشالسدتدامة:  ةاالقتراديّ مرحمة التشسية
مزسػن ىحه السخحمة أنو ال بج مغ وجػد تكامل بيغ الشطع و يغ في الػقت الخاىغ، االقترادي  مغ قبل  كبيخا   اىتساما  

وىػ حجع رأس السال الصبيعي إضافة إلى  ،االقترادؼ  عمى الشسػ  ججيجا   وأن ىشاك قيجا   ،ةجتساعي  واال يئي ةالبو  ةاالقترادي  
بسا  ،ا  وحيػي   ا  وجيػلػجي   ا  ومدتػػ التكشػلػجيا، وىحا ما يتصمب االستخجام الخشيج لتمظ السػاد كيسيائي   حجع رأس السال العيشي  

 البيئي ةواألبعاد  االقترادؼ  لمشذاط  في ىحه السخحمة تزسغ التجفق الجائخؼ   اء وضائفيا.يحفع لتمظ السػاد استسخاريتيا في أد
يتأثخ  البيئي  والشطام  االقترادؼ  ن التخابط القػؼ بيغ الشطام ، حيث إأو السدتجام البيئي   االقترادؼ  ويصمق عميو الشسػذج 

 .االقترادؼ  بحجع السخمفات والتمػث الحؼ يتختب عمى الشذاط 
 رابعا: التشسية السدتدامة

في كل دول العالع، وليا تأثيخ واضح عمى البيئة وعمى  ةاالقترادي  مغ أىجاف الدياسات  تذكل التشسية السدتجامة ىجفا  
ومغ ثع ىشاك عبلقة متبادلة بيغ التشسية السدتجامة وبيغ البيئة. بسعشى  الصبيعي ة وعمى مدتقبل التشسية البذخية عامة،السػارد 

التي  ةاالقترادي  وفي رسع مختمف الدياسات  ةاالقترادي  بذكل عام كجدء ىام في الجورة  ،يجب الشطخ إلى البيئة أنو
 . (06، ص 1993)عبج هللا جعيجؼ،  تباشخىا الجول

. و مغ ةالصبيعي  و  الدكاني ةو  البيئي ةتختكد التشسية السدتجامة عمى السػاءمة بيغ التػازنات تعريف التشسية السدتدامة:  -5
 : (76-75، ص ص 2002)عبج اليادؼ عبج القادر سػفي، التعاريف نحكخ

بحيث تعير األجيال الحالية دون إلحاق الزخر  الصبيعي ةأنيا تدعى إلى االستخجام األمثل بذكل مشرف لمسػارد  -
 باألجيال السدتقبمية.

 البيئي  وىحا يقتزي مخاعاة األمج  ،يعير بجاخميا وذلظ بالسحافطة عمى السػارد وعمى بيئتو التي ،جػىخىا ىػ اإلندان ن  إ -
وذلظ لتجشب اإلخبلل  ،وبالتالي لؤلنطسة األخخػ  ،البيئي  بكيفية تحقق أو تؤمغ شخوط االستسخار والجيسػمة بالشدبة لمشطام 

 الحؼ مغ شأنو أن يقمل أو يعجم إمكانات األجيال السقبمة مغ العير في ضخوف مخضية.
تدعى التشسية السدتجامة مغ خبلل آلياتيا ومحتػاىا إلى تحقيق مجسػعة مغ األىجاف التي  سدتدامة:أىداف التشسية ال -0

 : (29-28، ص ص 2007)عثسان دمحم غشيع،  يسكغ تمخيريا فيسا يمي
ة تحقيق نػعية حياة أفزل لمدكان: تحاول التشسية السدتجامة مغ خبلل عسميات التخصيط وتشفيح الدياسات التشسػي   -

ة عغ شخيق التخكيد عمى الجػانب الشػعي   ا  وروحي   ا  ونفدي   ا  اجتساعي  و  ا  اقترادي  ة حياة الدكان في السجتسع يغ نػعي  لتحد
 ة وبذكل عادل ومقبػل وديسػقخاشي.لمشسػ، وليذ الكسي  

 الصبيعي ةع الشطع : التشسية السدتجامة تخكد عمى العبلقة بيغ نذاشات الدكان والبيئة وتتعامل مالصبيعي ةاحتخام البيئة  -
 ومحتػاىا عمى أنيا أساس حياة اإلندان. 
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تجاىيا، وحثيع عمى  السدؤولي ةالقائسة: ويكػن ذلظ مغ خبلل تشسية إحداسيع ب البيئي ةتعديد وعي الدكان بالسذكبلت  -
مج ومذاريع التشسية السذاركة الفاعمة في إيجاد حمػل مشاسبة ليا مغ خبلل مذاركتيع في إعجاد وتشفيح ومتابعة وتقييع بخا

 السدتجامة.
عمى أنيا مػارد محجودة، لحلظ  الصبيعي ةلمسػارد: تتعامل التشسية السدتجامة مع السػارد  تحقيق استغبلل واستخجام عقبلني   -

 .وتعسل عمى استخجاميا وتػضيفيا بذكل عقبلني   ،تحػل دون استشدافيا أو تجميخىا
: تحاول التشسية السدتجامة تػضيف التكشػلػجيا الحجيثة بسا يخجم مغ أىجاف ربط التكشػلػجيا الحجيثة بأىجاف السجتسع -

ة استخجام الستاح والججيج مشيا في ، وكيفي  التقشيات السختمفة في السجال التشسػؼ   أىسي ةالسجتسع مغ خبلل تػعية الدكان ب
ة سالبة، أو عمى األقل شخ وآثار بيئي  ة حياة السجتسع وتحقيق أىجافو السشذػدة، دون أن يشجع عغ ذلظ مخاتحديغ نػعي  

 عمييا بسعشى وجػد حمػل مشاسبة ليا. ن ىحه السخاشخ واآلثار مديصخا  أن تكػ 
إحجاث تغييخ مدتسخ ومشاسب مغ حاجات وأولػيات السجتسع: وذلظ يكػن بصخيقة تتشاسب مع اإلمكانيات الستاحة  -

ووضع  البيئي ةوالديصخة عمى جسيع السذكبلت  ةاالقترادي   وتدسح بتحقيق التػازن الحؼ يسكغ بػاسصتو تفعيل التشسية
 الحمػل السشاسبة ليا.

فيو أدنى معاييخ حساية البيئة، الذيء  لع تخاع  لع تحتخم و  ،قج اعتسجت بعج االستقبلل عمى نسػذج تشسػؼ أما الجدائخ ف
احجة مغ أىع السػاضيع السمحة في الجدائخ ة خصيخة، لحا أصبحت البيئة والسحافطة عمييا و الحؼ أدػ إلى ضيػر أزمات بيئي  

 .البيئي  ة لمبعج ا تصمب مشيا مباشخة العجيج مغ اإلصبلحات مع إعصائيا األولػي  في الػقت الخاىغ، مس  
 الجزائرّية الرشاعّيةفي السؤسدة  البيئّية السدؤولّيةخامدا:  

في ضل االنفتاح نحػ اقتراد الدػق وتدايج  حساية البيئة كأحد متظمبات تحقيق التشسية السدتدامة في الجزائر : -5
والبحث عغ سبل الػصػل إلى تشسية  الصبيعي ةاىتسام الدمصات بسدائل البيئة مغ خبلل الدعي لتخشيج استعسال السػارد 

الحؼ  .لمعسل مغ أجل البيئة والتشسية السدتجامة الػششي  ة لؤلجيال السقبمة جاء السخصط مدتجامة بسا يبقي مغ فخص الخفاىي  
في اقتخاح استخاتيجية وششية لمبيئة والتشسية السدتجامة في األمجيغ الستػسط  ويتسثل ىجفو الخئيذ 2001شيو عام تع تب

والصػيل. حيث إن عسمية التشسية التي يشذجىا تدتشج إلى مذاورات واسعة تذسل كل القصاعات وجسيع األشخاف السذاركة، 
 :(17 – 16، ص ص 2015)سامي زعباط، عبج الحسيج مخغيت، ساسية وىي مجاالت أ ةويخكد ىحا السخصط عمى أربع

يؤدؼ انتذار الشفايات الرمبة الحزخية وشخح حجع متدايج مغ السياه تحدين صحة السهاطن ونهعية معيذتو:  -
لسمػثات وا الرشاعي ةالسدتعسمة السمػثة دون معالجتيا، وتمػث اليػاء الشاجع عغ حخكة مخور الديارات وحخق الشفايات 

األخخػ، االنجخاف، الترحخ، القزاء عمى الغابات، نجرة السياه وتمػثيا والجفاف إلى تجىػر الرحة ونػعية  الرشاعي ة
لمعسل مغ أجل البيئة والتشسية  الػششي  السعيذة لمسػاشغ سػاء في السشاشق الحزخية أو الخيفية. وعميو فإن السخصط 

 الصػيل إلى تحديغ صحة السػاشغ ونػعية معيذتو عبخ تحقيق ما يمي : السدتجامة يخمي في األمجيغ الستػسط و 
 .تحديغ الحرػل عمى خجمات الساء والتصييخ  -
 .والكيساوؼ  الرشاعي  خفس السخاشخ ذات الرمة بالتمػث  -
 . الرشاعي ةتحديغ نػعية اليػاء في السجن الكبخػ وفي جػار السشاشق  -
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 .تكامل سػاء في السدتػػ السؤسداتي أو السالي خفس إنتاج الشفايات واعتساد تدييخىا الس -
 تحديغ األشخ القانػنية والسؤسداتية لتدييخ البيئة. -
وتحديغ إنتاجيتو  تيجف استخاتيجية الحفاظ عمى الخأسسال الصبيعي  الحفاظ عمى الرأسسال الظبيعي وتحدن إنتاجيتو:  -

القابل لبلستسخار  والحيػاني   اعي والشيػض باإلنتاج الدراعي  الحؼ يسذ األراضي والغابات والسخ  ،إلى مػاجية التجىػر الكبيخ
لمعسل مغ أجل البيئة  الػششي  ة األراضي والغصاء الشباتي، وفي ىحا الدياق يخمي السخصط الحؼ يدسح بالحفاظ عمى نػعي  
 والتشسية السدتجامة إلى ما يمي :

 . العقارؼ   تػضيح الػضع القانػني   -
 .مة ة واعتساد تقشيات إنتاج أكثخ مبلءرػرة رشيجة بالسائي  تخريز السػارد  -
 .واعتساد سياسة سقي مدتجيسة  التخمز مغ الشسػذج الدابق الخامي إلى تحقيق االكتفاء الغحائي   -
 .ة رفع الغصاء الغابي وعجد السشاشق السحسي   -
 .ة ق الداحمي  والسشاش ة مع العشاية عشاية خاصة بالتشػع البيػلػجي  اليذ   البيئي ةحساية السشطػمات  -
 .ل الصبيعي  وضع إشار قانػني لسذاركة الدكان السحمييغ والذخكاء اآلخخيغ في السذاريع السختبصة بالحفاظ عمى الخأسسا -
 والخيفية لخفع معجالت التذغيل والرادرات وضسان الحفاظ عمى السػارد. السحمي ةضسان التشسية  -
لؤلعسال مغ أجل البيئة والتشسية  الػششي  ييجف السخصط ة : وتحدين القدرة التشافديّ  ةاالقتراديّ خفض الخدائر  -

ة لمسؤسدات، وتحديغ القجرة التشافدي   ةاالقترادي  ة واضحة السعالع لخفس الخدائخ السدتجامة إلى وضع استخاتيجي  
السكمفة باالقتراد والسالية، ة بسذاركة الػزارات ات العسػمي  يغ ورفع فعالية نفقات السيداني  االقترادي  يغ و جتساعي  والستعامميغ اال

 ويكػن ذلظ مغ خبلل العسل عمى تحقيق ما يمي:
 .ة ومػارد الصاقة والسػارد األولية في الرشاعة السائي  تخشيج استعسال السػارد  -
 .ة الذجيجة التمػث تحػيخ أو إغبلق السؤسدات العسػمي   -
 ة.رفع قجرات رسكمة الشفايات واستخجاع السػاد األولي   -
ة حساية البيئة الذاممة في األمجيغ الستػسط والصػيل حدب السخصط الدابق تيجف استخاتيجي  يئة الذامل : حساية الب -

 إلى  :
 .زيادة الغصاء الغابي وكثافتو وتشػعو البيػلػجي  -
 .ة والسشاشق الخشبة ومشاشق التشسية السدتجيسة مزاعفة الفزاءات السحسي   -
 .ؼ واستبعاد السػاد السؤذية لصبقة األوزون خفس انبعاث الغازات ذات االحتباس الحخار  -
 التكفل بالسذاكل الكامشة ذات الرمة بالسمػثات العزػية السدتسخة. -

ة دون اجتساعي  ة و اقترادي  ة لمدياسة التشسػية، فبل وجػد لتشسي   ا  أساسي   الحساية البيئة تعج مصمبا   وبشاء عمى ما تقجم فإن  
ة بيغ البيئة واالقتراد، حيث يقتزي لمعبلقة التجاخمي   ندان نطخا  الحؼ يعير فيو اإل ،البيئي  ة لمػسط وجػد حساية حقيقي  

والسؤسدات وغيخىا مع السحافطة عمى  الصبيعي ةندان والسػارد تكثيف متصمباتيا بسا فييا اإل ةاالقترادي  الجخػل في التشسية 
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وعػاقب  ةاالقترادي  و  الصبيعي ةمح واستشداف السػارد ة وضبط التعسيخ الجاي  لسختمف السػارد الصبيع االستغبلل العقبلني  
 .ةاالقترادي  الترشيع غيخ الستحكع فيو بسا يشعكذ عمى استجامة التشسية 

 الرشاعي ةفي السؤسدة  البيئي ة السدؤولي ةيسكغ حرخ عشاصخ : الرشاعّيةفي السؤسدة  البيئّية السدؤولّيةعشاصر  -0
 : (7- 6، ص ص 2013)ساسي سفيان،  فيسا يمي

  تكػن السؤسدة ذات مدؤولية بيئية إذا حققت ما يمي: :البيئّيةالتعيدات 
 . البيئي ةي رؤية مؤسدية شاممة بيجف دعع الحساية تبش    -
 .اتخاذ حساية البيئة والسحافطة عمييا كاستخاتيجية ذات أولػية   -
 .ي مبادغ التجابيخ الػقائية تبش    -
 . البيئي  تكػن محجودة بالشطام  ةاالقترادي  العسل عمى أساس أن العسميات   -
 .ة عشج اتخاذ قخاراتيا ة ومخاعاة ىحه الخاصي  اجتساعي  معخفة إذا ما كانت مشتجاتيا ليا قيسة بيئية و   -
ة التي تدسح بتجعيع القيع ة، وتذجيع الثقافة السؤسدي  العسل عمى جعل قخاراتيا متكاممة ومتشاسقة مع اإلجخاءات الحكػمي    -

 .البيئي ة
  وفي ىحا اإلشار يسكغ ذكخ الشقاط التالية: ة السهارد والظاقة:إدار 
 .بكفاءة  الصبيعي ةاستغبلل السػارد   -
 .إنتاج واستعسال السػارد الستججدة بكفاءة   -
 .اعتساد وتصبيق أنطسة اإلنتاج الرحيحة   -
 ة.اإلجسالي   البيئي ةإعجاد تقييع لؤلداء مغ أجل تحقيق استسخارية الشسػ، ودمج التكاليف والفػائج  -
  ّإذا حققت ما يمي: ا  وىشا تكػن السؤسدة مدؤولة بيئي   ة ألصحاب السرالح:السراعاة الفعمي 
 . السحمي ةلمدمصات والسشطسات  االلتدام بسبادغ أولػية اإلفراح واإلعبلم السجاني    -
 .ة لحاضخة والسدتقبمي  الساضية، ا البيئي ةقبػل محاسبة السشطسات وغيخىا مغ أصحا  السرالح عمى مدؤولياتيا   -
 ة.الحقيقي   البيئي ةة اإلفراح عغ تأثيخاتيا االلتدام بذفافي    -

 في الججول التالي: الرشاعي ةفي السؤسدات  البيئي ة السدؤولي ةويسكغ تػضيح 
 

 الرشاعّيةفي السؤسدة  البيئّية(: تهزيع السدؤوليات 25جدول رقم )
 البيئّيةليات عيشة من السدؤو  طبيعة األشخاص السدؤولين 

 البيئي ةوضع الدياسة  السدؤول التشفيحؼ
 البيئي ةوضع األغخاض واألىجاف والبخامج  السجيخون السعشيػن 

 التأكج مغ السصابقة الستػاصمة )خارجي( كبيخ مجيخؼ التذغيل
 ضسان التحديغ الستػاصل السجيخون ونػابيع

 تحجيج تػقعات العسبلء مػضفػ البيع والتدػيق
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 تحجيج تػقعات السػرديغ ئعػن، السذتخون البا
 وضع وصيانة إجخاءات السحاسبات مجيخو السالية والحدابات

 االلتدام باألساليب السحجدة كل العامميغ
ندان، العجد ، مجمة جيل حقػق اإل-خ حالة الجدائ -الرشاعي ةفي السؤسدة  البيئي ة السدؤولي ةساسي سفيان، السردر: 

 .7، ص2013الثاني، ديدسبخ، 
 البيئّية السدؤولّيةي نحه تبشّ  الجزائرّية الرشاعّيةالسؤسدات  إنجازاتسادسا : 

 نحكخ : البيئي ة السدؤولي ةنحػ تبشي  الجدائخي ة نجازاتمغ أىع اإل
 : (14 – 13، ص ص 2016)دحجوح نجيب،  اإلسسشتلرشاعة التي قامت بيا مؤسدة الفراج حسام الزمعة  نجازاتاإل 

لئلسسشت"  الجدائخي ةة مؤسدة الفخاج إلى مجسػعة "أوراسكػم" السرخية، حيث كانت تدسى "السؤسدة ممكي  يعػد أصل 
كأول مؤسدة مسمػكة بالكامل لمقصاع الخاص في الجدائخ، ومشح سشة  2009غاية ول 2003مارس  03بتجاء مغ تاريخ ا

مغ مؤسدة "أوراسكػم" لسػاد  %100ل حرة أصبحت مسمػكة لسجسػعة "الفخاج" الفخندية لئلسسشت حيث تع نق 2009
 مميػن دوالر. 12إلى مؤسدة الفخاج الفخندية عسا يديج عغ  اإلسسشتالبشاء القابزة لسجسػعة أصػل 

ة في إشار لسؤسدة الفخاج حسام الزمعة إلى إدخال أساليب حساية البيئة في العسميات اإلنتاجي   البيئي ة السدؤولي ةوتطيخ 
ع في الفاقج والتحػل إلى ة ليا، وذلظ مغ خبلل تصػيخ عسميات اإلنتاج والتحك  نة السعجات اإلنتاجي  بخامج تحجيث وصيا

ة إلعادة استخجام السخمفات وعػادم اإلنتاج، وقج تع اقترادي  لمبيئة مع استخجام أساليب  ا  ة ال تدبب تمػثاستخجام مػاد أولي  
، مغ خبلل تبشييا لمسحاور العخيزة لمشطام البيئي ةة لتصبيق نطام اإلدارة ة إلرساء السبلمح األساسي  ة بيئي  إعجاد استخاتيجي  

 ، التشفيح والتذغيل، التجقيق والسخاجعة.البيئي  ، التخصيط البيئي ةوالستسثمة في الدياسة 
، وتحخص 2015ة بعشػان "مذخوع السدتقبل"، والحؼ تبشتو لدشة كسا تعسل مؤسدة الفخاج عمى انتياج سياسة بيئي  

لسبادغ التشسية  ووفقا   ،مؤسدة الفخاج حسام الزمعة كسؤسدة مػاششة عمى العسل في كشف احتخام القػانيغ الستعمقة بالبيئة
أمخان  الرشاعي  واألداء  البيئي  ، فاألداء 2020ت السدتجامة السعتسجة مغ شخف مجسػعة الفخاج السؤكجة في شسػحا

وأن تدخخ كل الػسائل ، ضسغ تدييخ حخيز عمى التشسية السدتجامة متبلزمان وتصسح السؤسدة في أن تدجل أنذصتيا
ة لمحياة، وجاءت الدياسة والسحافطة عمى التخاث الصبيعي والحساية الشػعي   الرشاعي  الزخورية لزسان ديسػمة نذاشيا 

 معمشة وممرقة ومشذػرة بكامل األماكغ في اإلدارة والتي تسحػرت حػل الصسػحات التالية : البيئي ة
لمتحديغ السدتسخ لتدييخ األمػر الستعمقة  تكػن إشارا   البيئي  : وضع مشطػمة لمتدييخ البيئي ةنطام اإلدارة  يخز  فيسا  -

 .بالبيئة والتشسية السدتجامة 
ة والتقميز في استيبلك السياه الدصحي   الرشاعي ةاستيبلك الساء : تذجيع إعادة معالجة السياه في السػاقع  يخز  فيسا  -

 .ة ي  والجػف
 واالىتدازؼ   لمشذاشات عمى السػاقع واالنبعاث واإلزعاج )الرػتي   البيئي  ة : التقميل مغ األثخ خات السشاخي  التغي   يخز  فيسا  -

 .واألثخ عمى الخؤية( 
 .استخجام الصاقة : تصػيخ استخجام مرادر الصاقة الستججدة كمسا أمكغ ذلظ  يخز  فيسا  -
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ة ووقػد بجيل حيث بسػاد أولي  تعػيزيا ستججدة و الغيخ : التقميل مغ استعسال السػارد  ةاستعسال السػاد األولي   يخز  فيسا  -
 .ما كان ذلظ مسكغ وآمغ 

ة في إشار : ضخورة التػافق مع القػانيغ واألنطسة الستعمقة بالبيئة والتي تذكل السخجعي   البيئي ةالتذخيعات  يخز  فيسا  -
 .نذاشات السؤسدة 

 . البيئي  خ يخ مشتجات مبتكخة صجيقة لمبيئة قرج تقميز األثخ عمى التغي  السشتػج : تصػ  يخز  فيسا  -
الخسكمة : مػاصمة التدييخ الذامل لمشفايات، التقميل مغ تكػيشيا ودراسة إمكانية التجويخ والتخمز مغ البقايا  يخز  فيسا  -

 .بأساليب آمشة 
السحاجخ مع العسل عمى الحفاظ عمى التشػع : وضع خصط إلعادة تييئة  السحاجخ والتشػع البيػلػجي   يخز  فيسا  -

 . البيئي ةة وفق السعاييخ وما تربػ إليو األشخاف السعشي   البيئي   البيػلػجي  
 الستعاونيغ : تػعية ومخاقبة السسػنيغ بخرػص احتخام البيئة. يخز  فيسا  -

جسع شاقػؼ مغ السشطػر م لقج تػالت التصػرات التي مخت بيا سػناشخاك حتى أصبحت شخكة بالسشطػر القانػني  
مؤسدة عمى  105والجولي ) الػششي  ة عمى السدتػييغ مؤسدة فخعي   154ذات محفطة أنذصة متشػعة تزع  االقترادؼ  

يصاليا، يج مغ الجول، مغ أىسيا: البيخو، إنكمتخا، إسبانيا، إعمى السدتػػ الجولي( حاضخة في العج 49و الػششي  السدتػػ 
 .(Sonatrach, 2013, P.08) مالي، الشيجخ، مرخ وليبيا

 -165، ص ص 2007، خامخة الصاىخ)التي قام بيا مجسع سهناطراك بالجزائر والستسثمة في  نجازاتاإل ومن أبرز 
169): 

يتسثل السمػث الخئيدي لميػاء في مؤسدة سػناشخاك في حخق الغاز، والحؼ يتبخ شخيقة آمشة  في مجال تمهث اليهاء: -
ات السراحبة إلنتاج البتخول بحخقيا في اليػاء الصمق، شخعت سػناشخاك في بخنامج بيجف ومبلئسة لمتخمز مغ الغاز 

 32غ ىحا البخنامج ة وتشسيتيا، وذلظ بتخفيس غازات السذاعل، يتزس  ة الغازي  الػششي  ضسان السحافطة عمى السػارد 
السسيع  ، ووحجات الغاز الصبيعي  ة، حقػل الغاز الصبيعي  عمى )الحقػل البتخولي   1973مذخوع شخع في تشفيحىا مشح 

GNL وقج تع إنجاز 2005سشة  %7إلى  1970سشة  %80(، وقج انخفس حجع الغاز السذتعل بالشدبة لئلنتاج مغ .
مميار دوالر إلنجاز ىحا  220حيث رصجت لو مبمغ إجسالي قجره  ،شة األمػال الخاصة لمسؤسدةاسىحا البخنامج بػ 

 التالية : نجازاتوتتسثل ىحه السذاريع في اإل 2007 – 2003ػسط السجػ البخنامج في إشار السخصط الست
 .مغ الغاز السراحب  GPLبشاء وحجات الستخجاع السكثفات و  -
 .ة نجاز وحجات إلعادة حقغ الغاز في الحقػل البتخولي  إ -
 .بشاء وحجات ذات ضغط مشخفس الستخجاع الغاز السراحب  -
 . GPL بشاء وحجات ضغط لتغحية وحجات استخجاع -
 .تحجيج وإعادة تييئة شبكة السذاعل ألسبا  تتعمق باألمغ وحساية البيئة  -
 .فرل الدػائل السحتػاة في الغازات السذتعمة  -
 .تحديغ عسمية االحتخاق مغ أجل تخفيس اآلثار عمى البيئة  -
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 .تػسيع قجرة الفرل غاز/البتخول  -
 .ة تثسيغ شبكة جسع السحخوقات عمى مدتػػ الحقػل البتخولي   -
 .AMONTتججيج تجييدات أنذصة السشبع  -

السحجد لقػاعج الحفاظ عمى حقػل السحخوقات وحساية الصبقات  43/94وقج تع تجعيع ىحا السذخوع برجور السخسػم 
صخة مغ ية السراحبة ليا، ىحه الجيػد لتخفيس غازات السذاعل ستدتسخ بيجف الػصػل إلى تحقيق الغاية السدالسائي  

 نيائيا عمى غازات السذاعل. شخف القصاع لمقزاء
تبحل سػناشخاك جيػد كبيخة مغ أجل التدييخ السدتجام لمسياه  في مجال السياه )معالجة الشفايات الدائمة( واألوحال : -

الشاتجة عغ أنذصتيا ومعالجة الشفايات  الرشاعي ةر إضافة إلى معالجة السياه ستخجام الخشيج ليحا السػرد الشادوذلظ عبخ اال
مغ استخجاع كسيات ىامة مغ البتخول الخام، وسيتع تحديغ قجرات غ ىحا حيث مك   ،ة عبخ مختمف الػحجاتالدائم

وإعادة تأىيل الػحجات الحالية، وتججر اإلشارة  الرشاعي ةاالستخجاع مغ خبلل إنذاء محصات ججيجة في إشار معالجة السياه 
 شت مغ تحقيق بعس األىجاف مشيا :يث مك  ىامة ح ارات السحققة إلى غاية اآلن تعج  إلى أن االستثس

 .حساية التخبة مغ خبلل معالجة الشفايات الدائمة وتصييخ مػاقع التخديغ  -
 .ة عبخ إعادة حقغ السياه التي تست معالجتيا مغ أجل استخجاع البتخول السائي  تثسيغ استخجام السػارد  -
 .السخررة لمخؼ مغ استخجاع السحخوقات  تخفيس الشفايات الشاتجة عغ دفع رسػم استخجام مياه الذخ  أو -
 شت مغ تحقيق عػائج مالية كبيخة.استخجاع كسيات ىامة مغ البتخول مك   -
ة يكػلػجي  مغ الشاحية اإل يسثل الغاز الصبيعي في الػقت الحالي أفزل خيار شاقػؼ   ترقية الظاقات الشظيفة : -
ة لدبائشيا األجانب. ة وااللتدامات الجولي  الػششي  تياجات لبلح ، سػناشخاك كخست مػارد ىامة مغ أجل االستجابةةاالقترادي  و 

ونسػ األنذصة  االقترادؼ  نتيجة اإلنعاش  كبيخا   ة الستعمقة بالصمب عمى الغاز عخفت نسػا  الػششي  بالشدبة لبلحتياجات 
صمب الستبقي عمى الغاز يتع ل ندبة معتبخة في حيغ الفخبط شبكة تػزيع الغاز تذك  ، وزيادة االستيبلك السشدلي   الرشاعي ة

ة تغصيتو بغاز البتخول السسيع لبلحتياجات السشدلية واحتياجات السؤسدات الرغيخة والستػسصة. أما بالشدبة لبللتدامات الجولي  
ة في ة السػارد الغازي  يتع تمبيتيا عغ شخيق صادرات الغاز الصبيعي السسيع وأنبػبيغ لتدويج جشػ  أوربا. وفي إشار تشسي  

لجدائخ قخرت كل مغ الجدائخ ونيجيخيا إنذاء أنبػ  الغاز العابخ لمرحخاء الحؼ يخبط نيجيخيا بأوربا عبخ الجدائخ وإنجاز ا
 ىحا السذخوع سيكػن لو آثار عمى التشسية السدتجامة مغ خبلل :

 .استخجاع وتثسيغ غازات السذاعل  -
 . بعاثات غازات االحتباس الحخارؼ  نتخفيس التمػث الجػؼ وا -
 .تػصيل الصاقة إلى مجتسعات شسال نيجيخيا والشيجخ  -
عبخىا األنبػ  وتخفيس الزغط عمى  ألنذصة ججيجة عمى مدتػػ السشاشق التي يسخ   ةاالقترادي  ة جتساعي  التشسية اال -

 .ة مػاردىا الغابي  
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تذجيخ مغ أجل تحديغ ة لمالػششي  في إشار التداماتيا الستعمقة بالجيػد  ة لمتذجير :الهطشيّ السداىسة في الجيهد  -
سػناشخاك مجسػعة مغ حسبلت التذجيخ السشطسة عمى مدتػػ وحجاتيا لعساليا وحساية البيئة بخمجت  اإلشار السعيذي  

 شجيخة متشػعة عمى مدتػػ مختمف وحجاتيا. 253218غخس أزيج مغ  حيث تع  
، إال االقترادؼ  ور الخيادؼ في تحقيق الشسػ الج الرشاعي ةلمسؤسدات  مغ خبلل ىحه الجراسة نخمز إلى أنو فعبل  خاتسة : 

 أنو ال يسكغ تجاىل األضخار الكبيخة التي تشجع عشيا. وبسا أنو ال يسكغ االستغشاء عغ ىحا القصاع اليام، والحؼ يعج محخكا  
اتخاذ مجسػعة مغ خبلل  البيئي ة، لحا وجب عمى ىحه السؤسدات ضخورة تحسل مدؤوليتيا االقترادؼ  لمجورة والشذاط  ا  أساسي  

 ة وحساية لمبيئة. مغ التجابيخ، والتي تعج إجخاءات وقائي  
 االقترادؼ  د نذاشيا مع تخك   خرػصا   البيئي  في سياساتيا الخامية لبلىتسام بالبعج  الجدائخي ةوىحا ما ركدت عميو الجولة 

و مجسع  اإلسسشتلزمعة لرشاعة مؤسدة الفراج حسام ا، وقج تع أخح نسػذجيغ ىسا  الرشاعي  بذكل كبيخ عمى الشذاط 
لكػن ىحيغ الشػعيغ مغ الشذاط ليسا مداىسة كبيخة في إحجاث أضخار  نطخا  ىحا ال الحرخ، و عمى سبيل الحكخ سهناطراك 

ومخاشخ كبيخة تيجد البيئة والرحة عمى حج سػاء، ما تصمب األمخ ضخورة تكثيف الجيػد لمحج أو عمى األقل التقميل مغ 
 . ىحه السخاشخ

جخاءات والتجابيخ لكبل الشسػذجيغ مغ خبلل اإل البيئي ة السدؤولي ةمبلمح  اتزحتة مغ خبلل الجراسة التحميمي   عبل  وف
السؤسدات  ىحا ال يشفي أن   رسع معالع تشسية مدتجامة بالجدائخ تدتحق التذجيع. غيخ أن  في ساىست  والتي فعبل   ،الستخحة

وضع التختيبات البلزمة لتحجيج وضبط كيفية استخجام السػارد بسا يتػافق مع حساية  ال تدال بحاجة إلى الجدائخي ة الرشاعي ة
 البيئة.

لئلجخاءات واألساليب التي تتبعيا  عمى الجور الشدبي   في ضػء الشتائج التي أسفخت عشيا الجراسة، وتأكيجا  اقتراحات الدراسة: 
لسا تداىع بو  البيئي ةي بذكل ججؼ مفيػم الحػكسة ورة تبش  ضخ ، نؤكج عمى ألجل الحفاظ عمى البيئة الرشاعي ةالسؤسدات 

ة استخجام السػارد والبيئة مغ حيث كيفية تقجيخ وتحميل د كيفي  والتي عمى ضػئيا يتحج   رسسي ة،وغيخ  رسسي ةمغ تختيبات 
سؤثخ في نسػذج استعسال ، وما ىي القػانيغ والعقػبات السصبقة عمى الأو مخفػضا   مقبػال   يعج  السذاكل، وما الدمػك الحؼ 

 السػارد والبيئة. 
ىػ  البيئي  ة عمى اعتبار أن البعج ة تكػن في إشار حػكسة بيئي  ن تحقيق التشسية السدتجامة يدتػجب وضع استخاتيجي  إذ إ

تجامة ىػ الخكيدة األساسية لتحقيق تشسية مد البيئي  والتشسية السدتجامة. فالبعج  البيئي ةركغ أساسي في كل مغ الحػكسة 
ىػ ضخورة ال بج مشيا لتحقيق تشسية مدتجامة  البيئي ةوتفعيل الحػكسة  الصبيعي ةباعتبار البيئة ىي مرجر مختمف الثخوات 

 في تحقيق تشسية مدتجامة. البيئي ةإلى مقاربة الجور الحؼ تداىع بو الحػكسة  وىحا استشادا  
 اليهامش والسراجع:

حالة  –في تحقيق التشسية السدتجامة  ةاالقترادي  ة مجخل لسداىسة السؤسدة جتساعي  واال البيئي ة السدؤولي ةخامخة الصاىخ،  -
، تخرز اقتراد ةاالقترادي  ، قدع العمػم ةاالقترادي  ، محكخة ماجدتيخ، كمية الحقػق والعمػم -سػناشخاك 

 .2007وتدييخ البيئة، جامعة قاصجؼ مخباح ورقمة، الجدائخ، 
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