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االقتصاد األخضر وحتقيق التنمية املستدامة. ألن املؤسسة الصناعية هلا عالقة االرتباط بني:ملخص
ملؤسسة نفايات ضارة جيب مراقبتها باستمرار، وهذا ما يقوم به املرصد الوطين للبيئة والتنمية املستدامة. حيث تبين املسؤولية البيئية يكسب ا

أثر نفايات النسيج الصناعي نهج الوصفي التحليلي والذي حياول وصف وتقييمأمهية كبرية وحيقق هلا التميز يف األداء. وقد استخدمنا امل
، وتوصلنا إىل النتائج بالواليةONEDDاملرصد الوطين للبيئة والتنمية املستدامة بوالية مستغامن على البيئة، وقمنا بدراسة ميدانية على 

التالية: 
املؤسسات الصناعية املتعاقدة مع املرصد حلد السا-
غري -

عقالين للموارد؛
يق بني اإلنفاق البيئي وحتقيق الرسالة؛ظهور مفهوم املسؤولية االجتماعية جتاه البيئة ساعد الكثري من املؤسسات يف التوف-

.: اإلنفاق البيئي، رسالة املؤسسة، املسؤولية االجتماعية، محاية البيئة، التنمية املستدامةالكلمات المفتاحية
Résumé : Cet article vise à mettre en évidence la relation entre l'économie verte et le développement
durable. Vu que l’entreprise industrielle dégage des déchets nocifs qui doivent être contrôlés en
permanence, dont le rôle est celui de l'observatoire national pour l'environnement et le développement
durable. Lorsque la responsabilité environnementale est engagée, l’entreprise acquit une grande
importance et atteint le degré de performance. On a utilisé l'approche analytique descriptive, qui tente
de décrire et d'évaluer l'impact des déchets de tissu industriel dans la wilaya de Mostaganem sur
l'environnement, et mener une étude de terrain sur l'Observatoire National pour l'Environnement et
le Développement Durable (ONEDD). Pour cela, on est parvenu aux conclusions suivantes:
- Les établissements industriels sous contrat avec l'observatoire sont actuellement concernés par la
responsabilité sociale;
- réaliser la mission de l’entreprise drainait beaucoup de ressources qui ont de nombreux effets
négatifs sur l'environnement et la société à travers l'exploitation de ressources d’une façon
irrationnelle;
- L'émergence du concept de responsabilité sociale vis-à-vis de l'environnement a aidé de nombreuses
entreprises à réconcilier les dépenses environnementales et la satisfaction des messages;
Mot clés : la dépense environnementale, la mission d'entreprise, la responsabilité sociale, la
protection de l'environnement, le développement durable.

، إال أن مفهوم االقتصاد األخضر ليس منتشرا اجلزائرإن محاية البيئة قد أضحت فرصة لتحقيق التنمية املستدامة يف : مقدمة
االقتصاد بوضع برامج تتبىن التفاعل بني البشر، بشكل كبري يف أوساط املؤسسات االقتصادية، هلذا أوصى اخلرباء يف
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بعد تفاقم املشكالت 

ة االجتماعية، االقتصادية والبيئية، واليت كانت املؤسسات االقتصادية السبب يف ظهور بعض منها، ظهرت ضغوطات كبري 
من هنا و 

وتعترب املسؤولية البيئية من املواضيع اهلامة 

.هذا النوع من املسؤوليات عن طريق تأثري أنشطتها على البيئة واملستهلكني 
ومن.ومن هذا املنطلق سوف تتجه دراساتنا حول حتمية التوجه حنو االقتصاد األخضر من أجل حتقيق تنمية مستدامة

اإلشكالية التالية:طرحميكنسبقماخالل
لتحقيق التنمية المستدامة؟ما هو واقع تطبيق المسؤولية البيئية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية 

لإلجابة عن هذه اإلشكالية نطرح الفرضية التالية:
حتقيق التنمية املستدامة تتوقف على تبين املسؤولية البيئية للمؤسسات االقتصادية ومطالب األطراف ذات -

املصلحة.

: خاتمة
االقتصادي النموالشغل ودعمفرصوخلقاملستدامةالتنميةأهدافلتنفيذوسيلةاألخضراالقتصاديفاجلزائرترى

االعتباربعنييأخذأخضراقتصادحنوتدرجييبانتقالالقيامالبلدويشجع.املضافة)القيمةمنوالرفعاإلنتاجتنويع(
للنمو اجلديداخلماسياملخططويعترب.قصوىأمهيةتكتسيإىل الطاقة البديلة اليتلالنتقالخاصة بالنسبةأولوياته،
لالقتصادرئيسيةقطاعاتباستثمارات يفالقياماملخططالتكنولوجي. ويشجعوالتقدمللتنميةرافعةاألخضراالقتصاد
مازالواملتوسطة. لكن الصغرىالشركاتوالصناعة والسياحة) وتطويرالنفايات،وتثمنيوتدويرواملاء،الفالحة،(األخضر
اإلنتاجإسرتاتيجياتيفالقضايا البيئيةإدماجيتطورإذاالستدامة،علىالربحمنطقالغالبيفيفضلاخلاصالقطاع
وتتبناهالشركة.وحجمالقطاعاتمتفاوتة حسبحمتشم وبطريقةبشكلللشركاتاالجتماعيةاملسؤوليةمقاربةوإرساء
االجتماعية املسؤوليةكعنصر لتعزيزاألخضرلالقتصادالشركاتهذهاليت تعتربه حتمية. وتنظرالكربىالشركاتعموما

العوائقاحملدود للتكنولوجيا،والولوجالكافيةغريواخلربةاالستثماروضعفالبيئيبالتشريعاحملدودةاملعرفة، وتشكل1هلا
%متثلالشركاتهذهأنعلمااملراعية للبيئة،املقاربةيفواملتوسطةالصغرىالشركاتالخنراطاألساسية النسيجمن95

عدداعتمادعلىمنتجات صديقة للبيئةالوطين للتنمية املستدامة، الشركات اليت تقوم بإنتاجاملرصدالصناعي. هلذا يشجع
.البيئيةمن التدابري

يبلغللنموسنويمعدلوحتقيقعيش املواطننيظروفوحتسنيالبطالةحجمتقليصإىلدوالر)مليار2015/2019 (262للنمواخلماسيةاخلطة
الوطين.االقتصادوتنويع%7

.23/02/2014-22،بوهران ،األخضرواالقتصادالصناعةحولالوطينالتقرير،الندوة اإلفريقية حول االقتصاد األخضر1
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تسعىكماحمدودة،اخلاصالقطاعمسامهةتبقىحنيالعمومي يفاالستثماردعممنالوطين جزئيااالقتصاديستفيد

االقتصاد حيتاجالتحديات،هذهكلاالقتصاد األخضر. وأمامظليفقدمموطئجاهدة إلجياداملؤسسات الصناعة
املستدامة التنميةيفويساهمالعملفرصمناملزيدخلقعلىتنافسية، قادروأكثرالبيئةحيرتمجديدصناعيمنوذجالوطين 
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