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 اإلشكالية: 

 والهيكليةاالجتماعية  االقتصادية،في ظل التغيرات التكنولوجية، السياسية،          

جين في مالمستدامة أصبحا مند والتنميةمفهوم التسويق األخضر  ، فانوالبيئية

 فيها.على اختالف القطاعات التي تنشط  وهذااستراتيجيات المؤسسات االقتصادية 

 ،وأوليكهدف هام  وإرضائهااألفراد  ورغباتضوء االعتماد على احتياجات  وعلى

حقة الال الجماعية لألجيالمع مراعاة المصلحة  ،إليهتسعى المؤسسات إلى الوصول 

 البيئة.مع احترام قواعد  وكذا

ويقي تصبوا المؤسسات االقتصادية إلى تبني فلسفة االندماج في التوجه التس

 ومهما االجتماعي،لتوجه البيئي أو الجديد أو أو كما يسميه البعض ا ،خضراأل

 والقيام ،للمؤسسات اختلفت التسميات فالهدف هو تبني المسؤولية االجتماعية

 ،بالمحيط والوعيترشيد الموارد  ،االلتزام البيئي ،بممارسات ترتكز على الشفافية

تكون  وخدماتتجات من إنتاجعن طريق  ،سةالنابع من قناعات المسيرين في المؤس

 .لألفرادالمصلحة الجماعية  وتحترم للبيئةمصاحبة 

جدية لعاداتهم  ومعرفةإن مثل هذا التوجه يتطلب وعيا بمتطلبات األفراد 

التركيز على درجة الوعي بتأثيرهم على  وكذاالشرائية  ودوافعهماالستهالكية 

 المحيط.

على الجانب  إلى التركيزيسعى التسويق األخضر  ،المستدامةالتنمية  ولتحقيق

 مضافة اجتماعياقيمة  خدمة، تحملأو تقديم  ،منتوج إنتاجاألخالقي في تبني فلسفة 

في السوق عن طريق مختلف اآلليات  ودعمهاثم العمل على التسويق لها  ،وبيئيا

 األخضر. التي يعتمدها التسويق واألدوات والوسائل والركائز

يهدف هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على أحد أهم المواضيع  ،من أجل كل ما سبق

الحديثة في هذه اآلونة وهو كيفية تحقيق التنمية المستدامة انطالقا من مبدأ التسويق 

التي بدأت  ،كفلسفة من طرف المؤسسات االقتصادية الجزائرية وتبنيه ،األخضر

 الجديد.التوجه  هذا بإدماجعلى حلها  وتعمل ،تعي هذه اإلشكالية جيدا
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