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نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك على كل النعم ما  اعدد خلقك ورض احلمداللهم لك 

.ظهر منها وما بطن  

من �ٔراد ا�نیا فعلیه  " : نشكر هللا وحنمده على النعمة اليت قال يف حقها سيد اخللق دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

." عمل�لعمل ومن �ٔراد ا�ٓخرة فعلیه �لعمل ومن �ٔراد ا�نیا وا�ٓخرة فعلیه �ل  

 

، لعظيم فضله على إمتام  عوI يف اجناز هذا البحث كان يلالذي  والعرفان  إىل  اجلزيل  الشكر

رجو أن نو . هذا البحث  و إخراجه يف أحسن صورة، بتوجيهاته السديدة و نصائحه الثمينة 

.دمحم قويدري: األستاذ الدكتور ،على عملنا هذاه نكون قد استحقينا شرف إشراف  

جنة األفاضل، لقبوهلم مناقشة هذا العمل و حتملهم موصول إىل السادة أعضاء اللّ  و الشكر

  .عناء قراءته و مراجعته

  هذا البحث من قريب أو من بعيدإىل كل من ساهم يف إمتام  ....
                                                                        

 رشاف "راهميي                                                                                        

 



  ملخص األطروحة �للغة العربية
  

تسعى هذه الدراسة إىل التعرف على واقع تطبيق اإلدارة البيئية يف املشاريع الصناعية و الدور الذي   

يلعبه هذا  التبين يف الوصول إىل حتقيق معدالت مقبولة من الكفاءة، مشريين اىل حالة مؤسسة االمسنت      

  .حتقيق أهداف البحث، متت هيكلته من خالل خطة احتوت على شقني و ألجل. و مشتقاته <لشلف

، حيث متت إداري حديث كاجتاهواقع اإلدارة البيئية  مت التطرق يف الشق النظري اىل  مدخل لدراسة    

جوانب أساسية يف  ،ماهية اإلدارة  ، العالقة بني البيئة و التلوث إىل جدليةاإلشارة من خالل هذه النقطة 

متطلبات اإلنشاء و التطبيق الفعال دراسة مث مت االنتقال اىل . حمددات عمل اإلدارة البيئية، و  ة البيئيةاإلدار 

القياسية الدولية للجودة البيئة  تسلسلة املواصفا اىل، حيث مت التطرق لنظام اإلدارة البيئية يف املشروع الصناعي

14000ISO كما .يف املشروع الصناعي هآليات تطبيقدراسة و النظامهلذا املتطلبات األساسية عن  ليتم احلديث

يب و طرق ، من خالل معرفة  أسالكفاءة املشروع الصناعي نتيجة تطبيقه لإلدارة البيئية دراسةمت التطرق اىل 

 ،األخضر قالتسوي، ظفج اإلنتاج األنامبر  بواسطة )الكفاءة(هذه األخرية  أوجه حتقيق ، مث قياس الكفاءة

  .املعلومات البيئيةنظام و 

<لتطرق  ،اإلدارة البيئية و كفاءة املشروع الصناعي تبينخصص لبحث العالقة بني  فقد أما الشق التطبيقي

اإلشارة إىل و من مث  مناذج عملية ملسامهة تطبيق اإلدارة البيئية يف حتقيق كفاءة املشاريع الصناعيةأوال اىل 

أبعاد نظام  ،(ECDE)ؤسسة املتقدمي من خالل .)2013- 2000(<لشلفمشتقاته و  مؤسسة االمسنت

دراسة ، و أخريا يف مؤسسة اإلمسنت و مشتقاته من خالل مدخل تكنولوجيا اإلنتاج األنظف اإلدارة البيئية

اختبار  ، و عن طريق)2013- 2000( يف الفرتة حتليلية للكفاءة االقتصادية يف املؤسسة قيد الدراسة

يف  من خالل مدخل تكنولوجيا اإلنتاج األنظفالفرضيات و مناقشة النتائج حول مدى مسامهة اإلدارة البيئية 

الرفع من كفاءة مؤسسة االمسنت و مشتقاته <لشلف الحظنا املسامهة الكبرية لعنصر ترشيد استغالل املياه 

أخريا عنصر التقليل من االنبعا~ت اجلوية و  ،%27.9، و يليه عنصر الطاقة بشقيه بنسبة %45.6بنسبة 

  .%11.4عن طريق معاجلة اهلواء بنسبة 

متمثلة يف العناصر الثالث  من خالل مدخل تكنولوجيا اإلنتاج األنظف أما األثر الكلي لتبين اإلدارة البيئية

  .لكفاء�ااين الكلي من نسبة التغري يف التب% 47يساهم يف تفسري ما نسبته �نه جمتمعة، فتبني 

، 14001، شهادة االيزو14000ة، نظام اإلدارة البيئية، سلسلة االيزو ياإلدارة البيئ: الكلمات املفتاحية للبحث

مؤسسة االمسنت املشاريع الصناعية، اإلنتاج األنظف، التسويق األخضر، نظام املعلومات البيئية، الكفاءة،  

 .مشتقاتهو 



Abstract 

 

 This study aims to explore the fact of applying the environmental management in the 

industrial project, and its role to realize acceptable efficiency ratios, by referring to the Enterprise 

of Cement and its Derivatives of Chlef. To achieve this objective, the current study was 

structured into two main parts. 
 

 The first one is the conceptual framework, in which we shed the light on the 

environmental management as a new trend in the modern management, by elaborating the 

dialectic of environment-pollution relationship and the main concepts of environmental 

management and its practical framework, which allows us to determine the main requirements of 

designing and realizing an affective environmental management system in the industrial projects 

by shedding the light on the International Standardization Organization for the environmental 

quality ISO 14000 and its main requirements in the industrial project. Then we have studied the 

efficiency of industrial projects resulted from the application of this system, through the 

explanation of the methods and mechanism of measuring this efficiency, and how it can be 

achieved via the cleaner product programs, the green marketing and the environmental 

information system. 
 

 The second part was dedicated to the field study to explore the relationship between the 

environmental management dimensions and the industrial project efficiency, through reviewing a 

set of practical models of the contribution of the environmental management in the realization of 

industrial project efficiency as an introduction to the case study of the Enterprise of Cement and 

its derivatives of Chlef through the period (2000-2013), which was based on an analytical study 

of the economic efficiency in this enterprise in the pre. & post era of the environmental 

management system adoption through the period mentioned above, to test the study hypotheses. 
  

 The main results of this study showed that there is a significant contribution of the 

rational use of water as one of the environmental management dimensions by 45.6% in the 

efficiency of the studied enterprise, followed by the energy rational consumption by 27.9% for 

both of electrical and gaze components, and finally the component of reducing atmospheric 

emissions through the air treatment by 11.4% in the efficiency of the studied enterprise. While 

the total effect of the EMS adoption on the enterprise efficiency were 47%. 

 

Key Words: Environmental Management, Environmental Management System, ISO 

14000, ISO 14001, Industrial Projects, Cleaner Product, Green Marketing, Environmental 

Information System, Efficiency. 
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171ص   خالصة الفصل 
232ص- 173ص مناذج عملية ملسامهة تطبيق اإلدارة البيئية يف حتقيق كفاءة املشاريع : الرابعالفصل  

  )2013-2000(^لشلفECDEالصناعية مع اإلشارة إىل 
173ص   متهيد 
174ص ملشاريع صناعية حققت مكاسب من خالل تبين ية مناذج عمل :املبحث األول 

  اإلدارة البيئية
174ص   و اإلدارة البيئية) النموذج اليا�ين/ النموذج األملاين(الشركات الرائدة : املطلب األول 

174ص   النموذج األملاين و اإلدارة البيئية:أوال               
182ص   النموذج اليا�ين  :8نيا               
188ص   مناذج أخرى ملشاريع تبنت نظم اإلدارة البيئية: املطلب الثاين 
194ص أثر اإلدارة البيئية على كفاءة مؤسسة االمسنت و مشتقاته : الثايناملبحث  

   (ECDE)لشلف^
194ص   (ECDE)مؤسسة االمسنت و مشتقاته �لشلفتقدمي : املطلب األول 
194ص     اإلمسنت �جلزائر  صناعةقطاع واقع  :أوالً               

196ص    مبؤسسة اإلمسنت و مشتقاته �لشلفالتعريف : 8نياً               
197ص   تنظيم مؤسسة االمسنت و مشتقاته �لشلف: 8لثا             
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202ص   .و آ�رها على البيئة ) ECDE (ة مبؤسس اإلمسنتواقع صناعة : رابعا            
207ص   نظام اإلدارة البيئية يف مؤسسة اإلمسنت و مشتقاته أبعاد: املطلب الثاين 
207ص   آليات احلد من التلو�ت الصادرة عن املؤسسة: أوال             
212ص   نظم اإلدارة البيئية مبؤسسة اإلمسنت و مشتقاته �لشلف: 8نيا             
215ص       قبل قيد الدراسة دراسة حتليلية للكفاءة االقتصادية يف املؤسسة: الثالثاملطلب  

  .)2013-2000( و بعد تبين نظم اإلدارة البيئية
215ص  -  2000(حتليل التكاليف الكلية و اإليرادات يف الفرتة : أوالً                

2013(  
217ص   )2013- 2000(حتليل تطور مؤشر كفاءة املؤسسة يف الفرتة : 8نيا              
219ص ليل تكاليف أبعاد نظام اإلدارة البيئية مبؤسسة اإلمسنت        حت: 8لثا             

  و مشتقاته �لشلف
224ص   .نتائج الدراسة امليدانيةاختبار الفرضيات و مناقشة : املطلب الرابع 
224ص   اختبار الفرضيات: أوال            
230ص   مناقشة نتائج الدراسة امليدانية :8نيا           
234ص   الفصلخالصة  

240ص- 236ص   اخلامتة 
258ص- 242ص   املراجع 

  املالحق ---------- 
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  :قائمة اجلداول: أوال

  الصفحة  عنوان اجلدول  رقم اجلدول

  32ص  )2025 -1990(نصيب الفرد من املياه املتجددة يف اجلزائر   )1- 1(

  76ص  14000سلسلة مواصفات اإليزو   )1- 2(

  79ص  14000بعض االختصارات املستخدمة يف سلسلة معايري جمموعة اإليزو  )2- 2(

  80ص  جمموعاتتصنيف سلسلة اإليزو يف   )3- 2(

  90ص  .الفرق بني مصدر التأثري البيئي واألثر البيئي  )4- 2(

  93ص  التميز بني األهداف والغاGت البيئية  )5- 2(

  94ص  .عناصر برLمج اإلدارة البيئية  )6- 2(

  101ص  .منوذج لطلب إجراء تصحيحي أو وقائي  )7- 2(

  116ص  دورة حياة املنتجاملشاكل البيئية املتوقعة يف كل مرحلة من مراحل   )8- 2(

  168ص  .اخليارات اإلسرتاتيجية حسب املستوGت املختلفة لبيئة األعمال  )1- 3(

  197ص  (ECDE )بطاقة تعريفية عن مؤسسة صناعة اإلمسنت ومشتقات  )1- 4(

  202ص  املواد األساسية لصناعة اإلمسنت  )2- 4(

  205ص  ECDEأنواع املخلفات الغازية عرب مراحل اإلنتاج ملؤسسة   )3- 4(

  206ص  ECDEملؤسسة  املخلفات السائلة  )4- 4(

  207ص  ECDEاملخلفات الصلبة ملؤسسة   )5- 4(

- 2000(يف الفرتة  ECDEتطور التكاليف الكلية و اإليرادات بـــــ  )6- 4(

2013.(  

  216ص

- 2000(يف الفرتة  ECDEبـــــــ) الكفاءة(تطور اإلنتاجية اإلمجالية   )7- 4(

2013.(  

  218ص

تطور تكاليف عناصر نظام اإلدارة البيئية يف مؤسسة االمسنت و مشتقاته   )8- 4(

  nلشلف

  

  220ص
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للعالقة الكلية بني اإلدارة ملخص نتائج حتليل االحندار و حتليل التباين   )9- 4(

  ECDEالبيئية و كفاءة املشروع الصناعي 

  225ص

التباين الختبار الفرضية الفرعية  ملخص نتائج حتليل االحندار و حتليل  )10- 4(

  )اخلاصة مبعاجلة اهلواء(األوىل 

  227ص

ملخص نتائج حتليل االحندار و حتليل التباين الختبار الفرضية الفرعية   )11- 4(

  )اخلاصة برتشيد استهالك الطاقة(الثانية 

  228ص

رعية ملخص نتائج حتليل االحندار و حتليل التباين الختبار الفرضية الف  )12- 4(

  )اخلاصة برتشيد استهالك املياه(الثالثة 

  229ص
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  :قائمة األشكال: �نيا

  الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل

  22ص  توزيع املياه يف اجلزائر  )1- 1(

التفاعل بينها وبني النظام االيكولوجي واألنشطة (ضرورة وجود إدارة بيئية   )2- 1(

  ).البشرية

  37ص

  43ص  )منظور كلي و جزئي(البيئية املتكاملة اإلدارة   )3- 1(

  47ص  العالقة بني اإلدارة البيئية و دورة حياة املشروع  )4- 1(

  61ص  منوذج رد الفعل الختاذ قرار اإلسرتاتيجية البيئية  )5- 1(

  67ص  أبعاد اجلودة البيئية  )1- 2(

  72ص  ISO14000مكوLت املواصفة الدولية للبيئة   )2- 2(

  87ص  اإلدارة البيئية منظومة  )3- 2(

  104ص  فلسفة التحسني املستمر  )4- 2(

  104ص  التحسني املستمر يف األداء البيئي  )5- 2(

  105ص  البيئية ةدورة نظام اإلدار   )6- 2(

  106ص  DemingاملكوLت التفصيلية لدورة نظام األداء البيئية وفق مبادئ دورة   )7- 2(

  107ص  خريطة طريق نظام اإلدارة البيئية  )8- 2(

  114ص  مواصفات تقييم املشاريع  )9- 2(

  117ص  نظرة شاملة على تصنيف املشروعات ونظام القوائم  )10- 2(

  118ص  مواصفات تقييم املنتج  )11- 2(

  119ص  أدوات تنفيذ نظام اإلدارة البيئية  )12- 2(

  141ص  تكامل اإلنتاج األنظف مع نظام اإلدارة البيئية  )1- 3(

  142ص  اإلنتاج األنظف تكنولوجيات  )2- 3(

العالقة بني العبء البيئي والتكلفة املالية للمشروع يف حالة التكنولوجيا   )3- 3(

  .املنظفة

  147ص
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  147ص  .التكنولوجيا والتكنولوجيا املنظفة وعالقتها nلتكلفة املالية  )4- 3(

اختيار املشروع بني منع التلوث والتحكم فيه من خالل التكلفة احلدية   )5- 3(

  .تلالنبعا�

  148ص

  158ص  أهداف التسويق األخضر  )6- 3(

  159ص  .تنمية املنتجات اخلضراء  )7- 3(

  163ص  عناصر املزيج التسويقي يف ظل مفهوم التسويق األخضر  )8- 3(

  198ص  اهليكل التنظيمي العام ملؤسسة االمسنت و مشتقاته nلشلف  )1- 4(

للمصنع مبؤسسة االمسنت و مشتقاته اهليكل التنظيمي للمدرية العامة   )2- 4(

  nلشلف

  199ص

  217ص  )2013 - 2000(تطور التكاليف الكلية ملؤسسة االمسنت و مشتقاته   )3- 4(

  217ص  )2013 -  2000(تطور رقم أعمال مؤسسة االمسنت و مشتقاته   )4- 4(

  219ص  )2013 - 2000(تطور كفاءة مؤسسة االمسنت و مشتقاته   )5- 4(

  221ص  )2013 -  2000(تكاليف الطاقة يف مؤسسة االمسنت و مشتقاته تطور   )6- 4(

- 2000(تطور تكاليف املياه يف مؤسسة االمسنت و مشتقاته nلشلف   )7- 4(

2013(  

  222ص

تطور تكاليف معاجلة اهلواء يف مؤسسة االمسنت و مشتقاته nلشلف   )8- 4(

)2000-2013(  

  222ص

  223ص   منوذج الدراسة   )9- 4(
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أ 

إمهال االعتبارات البيئية و مت التغاضي عنها اعتقادا من القائمني يف  تسبب تعاظم النشاط الصناعي
و قد نتج عن هذا . ,ألعمال التنموية أن التصنيع هو الطريق الوحيد لضمان مستوى معيشي الئق ,إلنسان

املساس Lمكانية بقاء الكائن احلي، االجتاه مشاكل بيئية خطرية ال Cدد نوعية احلياة وحسب بل تتعداها إىل 
وعليه أصبح حتقيق التوازن البيئي بني معدالت التنمية املطردة و التأثري السليب على املوارد الطبيعية املطلب 
البسيط للدول من أجل محاية حقها يف االستمرار، و ميكن حتقيق احلد األدىن من هذا التوازن عن طريق إجراء 

  .سياسات البيئية للمشروعالدراسات واعتماد ال
و خالل العشر سنوات املاضية ارتقى الوعي البيئي يف الدول الصناعية املتقدمة صاحبه اهتمام عاملي موسع من 
اهليآت و املنظمات الدولية و احمللية ,لبيئة جتسد يف انعقاد العديد من املؤمترات و الربوتوكوالت حيث صدر يف 

لدراسات و األحباث املتخصصة يف كيفية التحكم يف التلوث الصادر عن الصناعة، تلك الفرتة كمًا كبريًا من ا
أدى ,لبحث على أداة يتم من خالهلا تسيري شؤون مما .ومت سن العديد من التشريعات و اللوائح حلماية البيئة

ة، اليت تعترب يدارة البيئاإل ساعد على التقليل من األyر اجلانبية للصناعات عليها، متثلت يفمبا ييف املشاريع البيئة 
امتداد حديث ملفهوم اإلدارة مبعناه العام و خاصة عند تطبيقه على مستوى وظائف اإلدارة و التحكم و ذلك 

,إلضافة اىل هذا و لتنامي  .من خالل آليات خمتلفة  لتحقيق أهداف معينة و تقييم األداء ، مث تصحيح املسار
مام بوجود أنظمة بيئية Cتم بتوجيه املشاريع الصناعية حنو مراعاة البيئة يف كل الوعي البيئي، زاد مؤخرا االهت

و نتج عن كل هذا ظهور مفهوم التوحيد القياسي  .و نتيجة لذلك ظهر ما يسمى بنظام اجلودة البيئية. أعماهلا
  .ISO14001البيئي 

السياسات البيئية حىت �اية عقد مل يكن هناك تكامال بني السياسات التكنولوجية و و إضافة اىل ما سبق 
الثمانينات من القرن املاضي، حيث مل ينظر للتكنولوجيا على أ�ا وسيلة فعالة حلل املشكالت البيئية ومن جهة 

وتشجيع وإجياد تكنولوجيات جديدة، بل  لتحفيزأخرى ألن املناهج التنظيمية للمشاريع مل تكن موجهة 
اإلنتاجية املتاحة، إال أن هذا املوقف قد تغري خالل التسعينات، خاصة على استخدام أفضل الفنون اقتصرت 

مع التحول من ابتكارات احلد من التلوث عند �اية العملية اإلنتاجية إىل االبتكارات اخلاصة بكل مرحلة من 
 ظهر ، و مواكبة هلذا التغريمراحل دور حياة املنتج خلفض التلوث واملخالفات عند املصدر، وقبل أن حتدث

ووضع ضوابط حمددة  ،على االلتزام القوي ,ملسؤولية البيئية يف ممارسة األنشطة التسويقيةمفهوم جديد يرتكز 
لضمان احملافظة على البيئة وعدم إحلاق الضرر �ا، وإعطاء البعد البيئي األولوية املطلقة واألمهية البارزة يف 

التحدي املطلق ,ستخدام االهتمام ,لبيئة  مسريين م للفالتسويق األخضر يقد .اإلسرتاتيجيات التسويقية
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 ب  

فقدرة املشروع على إشباع حاجات ورغبات املستهلكني ال ميكن حتقيقها بدون  .كمصدر مليزة تنافسية هامة
  .احرتام البيئةمراعاة و 

هوم yلث ال ، هناك مف)التسويق األخضر/ تكنولوجيات اإلنتاج األنظف(و ,إلضافة اىل املفهومني السابقني 
إىل حتويل النظر حنو األخذ يف االعتبار املفاهيم السليمة جتاه االستخدام األمثل للموارد  يقل أمهية عنهما، أدى

استخالص جمموعة من  من خالله كفء وفعال ميكن  )نظام معلومات بيئي(من خالل  .والوسط احليوي
لقياس ورصد اآلyر البيئية الناجتة عن  واملعايري الالزمةوإعداد النشرات  ،اجلداول البيانية واإلحصائية املتنوعة

األنشطة الصناعية املختلفة مما يتيح فرصة معرفة النتائج املتوقع حدوثها والعمل على مواجهتها واالستعداد هلا 
ال مما و  .من خالل قاعدة بيا�ت بيئية واختاذ اإلجراءات واألساليب الكفيلة حلماية البيئة الداخلية واخلارجية

ة ساعد على حتسني األوضاع البيئية ,ملشروع حسب متطلبات نظم اإلدار هذه املفاهيم الثالثة تأن فيه شك 
  .مما يسهم يف ز�دة كفاءCا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة البيئية

للدول املتقدمة أو  اإلسرتاتيجية ,لنسبة من الصناعات  كمثال ,عتباره  اإلمسنت صناعة و إذا أخذ� قطاع
يف اجلزائر  املتزايدة ,ستمرار، و والتعمريمباشرة �عمال اإلنشاء بصفة رتبط ه يألنعلى حد سواء،  املتخلفة

أحد أكثر الصناعات  ذاته تعترب لوقتو يف اصناعة اإلمسنت من أكثر الصناعات جذ, لالستثمار،   تعترب
 اإلمسنت و ختتلف امللوyت الناجتة عن مصانع .مة، ومركبات معقدةا من خملفات ساتلويثا للبيئة، مبا يصدر عنه

 وإجراءات النظافة العامة املتبعة من حيث املكو�ت والكمية، تبعاً الختالف عمليات التشغيل من مصنع آلخر
د و على هذا ميكن االعتماد على مدخل اإلدارة البيئية كمنحى إداري حديث لرتشي .عواملغريها من ال ، وفيه

و من مث الرفع .الطاقة و اهلواءمتمثلة يف املياه و  هلذا القطاع استهالك املوارد االقتصادية يف املشروعات الصناعية
   .من معدالت الكفاءة �ا

  

  :مشكلة الدراسة

  :شكاليتنا كما يليار�ينا صياغة السؤال الرئيسي إل

املشاريع الصناعية؟ و ما أثر تطبيقها على كفاءة يف الرفع من كفاءة  ما مدى مسامهة اإلدارة البيئية

المسنت و مشتقاته 0لشلف؟   مؤسسة ا

و لإلحاطة ,خلطوط العريضة للسؤال الرئيسي، نطرح جمموعة من األسئلة الفرعية و اليت من خالهلا ميكن  
  :تشكيل احملاور األساسية للبحث
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  ماهو واقع اإلدارة البيئية كتوجه إداري حديث؟ - 1
  ماهي متطلبات التنفيذ الفعال لنظام اإلدارة البيئية يف املشروع الصناعي؟ - 2
  أوجه حتقيق كفاءة املشاريع الصناعية من خالل مدخل اإلدارة البيئية؟ما هي  - 3
  ؟اإلدارة البيئية على كفاءة مؤسسة االمسنت و مشتقاته ,لشلف قتطبي ما أثر -4
  

  :فرضيات الدراسة

ار�ينا  .على األسئلة الفرعية األولية وضع أرضية ملعاجلة اإلشكالية الرئيسية، و من أجل اإلجابة بغية  
  :ليتم اختبارها يف منت الدراسة، و جاءت على النحو التايل ،الفرضياتجمموعة من طرح 

الفعال لنظام  تطبيقات الأهم خمرج ISO14001البيئية شهادة املطابقة تعترب  :وىلألالفرضية الرئيسية ا - 
  .اإلدارة البيئية يف املشروع الصناعي

يساهم كل من اإلنتاج األنظف و التسويق األخضر و نظم املعلومات البيئية يف  :الفرضية الرئيسية الثانية - 
  .الرفع من كفاءة املشاريع الصناعية

من خالل  دارة البيئيةيساهم تطبيق مؤسسة اإلمسنت و مشتقاته ,لشلف لإل :الفرضية الرئيسية الثالثة - 
  .%5عند مستوى معنوية يساوي ، يف الرفع من كفاءCا مدخل تكنولوجيا اإلنتاج األنظف

  :قمنا ,شتقاق الفرضيات الفرعية التالية الثالثةالفرضية الرئيسية و انطالقا من 

النبعاBت اجلويةيساهم التقليل من  :وىلألالفرضية الفرعية ا*  الصادرة عن مؤسسة االمسنت ومشتقاته  ا
  .%5عند مستوى معنوية يساوي  كفاءCا،,لشلف يف الز�دة يف  

مشتقاته و استهالكها مبؤسسة االمسنت و  الطاقة يساهم الرتشيد يف استخدام :الفرضية الفرعية الثانية* 
  .%5عند مستوى معنوية يساوي  ,لشلف يف الز�دة يف كفاءCا،

و استهالكها مبؤسسة االمسنت و مشتقاته  املياهيساهم الرتشيد يف استخدام  :الفرعية الثالثةالفرضية * 
  .%5عند مستوى معنوية يساوي  كفاءCا،,لشلف يف الز�دة يف  
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  : أمهية الدراسة

  :اآليتتتمثل أمهية موضوع دراستنا املتمثلة يف أثر اإلدارة البيئية على كفاءة املشاريع الصناعية يف 
االجتاه حنو االهتمام ,لقضا� البيئية من طرف املؤسسات االقتصادية، و خباصة املشاريع الصناعية ملا هلا من  - 

  .آyر سلبية مباشرة على البيئة
ارتفاع الوعي البيئي و حتول املستهلكني العاديني إىل مستهلكني خضر يطالبون املؤسسات مبنتجات  - 

  .تستجيب للمعايري البيئية
,عتبارها �شرية مرور  ISO14001أمهية التسجيل للحصول على شهادة املطابقة اخلاصة ,جلودة البيئية  - 

  . للولوج إىل األسواق العاملية
إبراز أمهية البىن التحتية لإلدارة البيئية املتمثلة يف استخدام تكنولوجيات اإلنتاج األنظف، و تبين فلسفة  - 

  .اد على نظم املعلومات البيئية، و مسامهتها يف الرفع من الكفاءة التسويق البيئي، و االعتم
الوقوف على مدى مسامهة تفعيل نظم اإلدارة البيئية يف الز�دة من كفاءة املشاريع الصناعية الرائدة يف العامل   - 
  ).أملانيا، اليا,ن( 
دارة البيئية، و أثر هذا التطبيق على إبراز أمهية تطبيق مؤسسة االمسنت و مشتقاته ,لشلف لبعض جوانب اإل - 

  .ختفيض التكاليف و ,لتايل رفع الكفاءة على املدى الطويل
  

  :أهداف الدراسة

التعرف على الدور الذي يلعبه تبين اإلدارة : تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق هدف رئيسي يتمثل يف  
و للوصول إىل هذا اهلدف . اريع الصناعيةالبيئية يف الوصول إىل حتقيق معدالت مقبولة من الكفاءة يف املش

  : جيب املرور جبملة من األهداف ميكن إجياز أمهها فيما يلي
  .الكفاءة يف املشاريع الصناعية تتقدمي إطار نظري ملوضوع اإلدارة البيئية و عالقتها مبعدال - 
دمية و التوجه حنو األساليب تسليط الضوء على ضرورة ختلي املشاريع الصناعية على املمارسات اإلدارية الق - 

  . اجلديدة و اليت متثل اإلدارة البيئية أحد أهم أشكاهلا
  .الوقوف على أهم  العوائق اليت تقف أمام تفعيل أنظمة اإلدارة البيئية يف املؤسسات خاصة الصناعية منها - 
الكفاءة يف املشاريع  الوصول إىل نتائج من خالل هذه الدراسة ميكن االستفادة منها يف حتسني معدالت - 

  .الصناعية
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ص اإلنتاج األنظف،  -  تبيان واقع ممارسات اإلدارة البيئية يف مؤسسة االمسنت و مشتقاته ,لشلف فيما خي
  .األخضر، و نظم املعلومات التسويقية التسويق

الك الطاقة يف الوقوف على حتديد نسب مسامهة تقليل االنبعاyت اجلوية، ترشيد استغالل املاء، عقلنة استه - 
  ).  2013- 2000(الز�دة من كفاءة مؤسسة االمسنت و مشتقاته ,لشلف خالل الفرتة املمتدة من 

تقدمي جمموعة من التوصيات ميكن االستفادة منها و العمل �ا من طرف املشاريع الصناعية اجلزائرية اليت  - 
  .، و الرفع من معدالت الكفاءة �ا14001حتاول تطبيق اإلدارة البيئية بغية احلصول على شهادة االيزو

  

  : أسباب ومربرات اختيار املوضوع

  :موضوعية وأخرى ذاتية كانت الدافع الختيار املوضوع نذكر منها مربرات أو أسبابهناك   

ص، و كان من املمكن اختيارها، لكن  :األسباب املوضوعية- هناك العديد من املواضيع املتعلقة ,لتخص
  :دفعتنا جمموعة من األسباب املوضوعية لرتجيح كفة هذه الدراسة نذكر أمهها يف النقاط التالية

  .تزايد أمهية تبين اإلدارة البيئية كتوجه إداري حديث، و عدم جدوى األساليب اإلدارية الكالسيكية - 
ارتفاع الوعي البيئي لدى املؤسسات االقتصادية و خاصة منها الصناعية عامليا و حمليا، و ,لتايل حماولة  - 

البحث عن أثر هذا االهتمام على عملياCا التشغيلية مبا يتكامل مع أهداف النمو و االستمرارية بتحقيق 
  .الكفاءة

يف املشاريع الصناعية و ز�دة معدالت الكفاءة على األثر املباشر لنظام اإلدارة البيئية على ختفيض تكال - 
مؤسسة االمسنت و مشتقاته ,لشلف (و حماولة إبراز هذا األثر على املؤسسة حمل الدراسة . املدى البعيد

ECDE.(  

  :تتمثل األسباب الذاتية اليت كانت سبب اختيار� ملوضوع الدراسة يف اآليت: األسباب الذاتية - 
ص، ,عتبار موضوع الدراسة من أبرزها مواكبة ملتطلبات اهتمامنا ,ملوا -  ضيع احلديثة يف اإلدارة حبكم التخص

   .العصر
 .إشباع رغبة ذاتية يف التوسع أكثر يف املوضوع والتطرق إىل حيثياته -

  .يف فتح ا°ال لدراسة جوانب أخرى من املوضوع مستقبال املسامهة - 
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  : منهج الدراسة

من اجل الوصول اىل النتائج املرجوة من تناولنا هلذه الدراسة، املكونة من شقني أحدمها نظري و اآلخر تطبيقي، 

الستنباطيار�ينا اعتماد  ألنه املناسب ملعاجلة املعلومات النظرية املتعلقة  التحليلو  الوصف�سلوبيه  املنهج ا
، ,إلضافة اىل يف املشروع الصناعي هاالتطبيق الفعال لنظام متطلبات اإلنشاء و وواقع اإلدارة البيئية بدراسة 
و بغرض إعطاء مفاهيم حمددة .أوجه حتقيق كفاءة املشروع الصناعي من خالل مدخل اإلدارة البيئيةمعرفة 

   ).اإلدارة البيئية، كفاءة املشاريع الصناعية(ملتغريي الدراسة 
على العالقة بني املتغري املستقل املتمثل يف تطبيق منهج اإلدارة ، فمن أجل البحث أما ,لنسبة للجانب التطبيقي

االمسنت و مشتقاته   مؤسسة(البيئية، و املتغري التابع املتمثل يف كفاءة املشاريع الصناعية، و حتديدا 

الستقرائيمت االعتماد على ).,لشلف - 2000(تحليل تطور مؤشر كفاءة املؤسسة يف الفرتة ل املنهج ا
نتائج الدراسة مناقشة  من أجل (SPSS),ستخدام بر�مج احلزمة اإلحصائية  ختبار الفرضياتاو  )2013
  .امليدانية

  

  :حدود الدراسة
لتتم املعاجلة الصحيحة و الشاملة ملوضوع دراستنا املتمثل يف أثر اإلدارة البيئية على كفاءة املشاريع   

  :ميكن تقسيمها إىل، كان البد من إبراز حدودها اليت (ECDE)الصناعية 

حلدود املفاهيمية  -  املفهوم، (بتناولنا ألغلب املفاهيم املرتبطة مبوضوع اإلدارة البيئية من جهة  ):املوضوعية(ا
، و موضوع الكفاءة من ..)اخل..األمهية و األهداف،املبادئ، املزا� و العوائق، حمدداCا، متطلبات تطبيقها،

ليتم يف ...)اخل...،أساليب و طرق قياس الكفاءة، العوامل احملددة هلاو  اهأنواع، ماهية الكفاءة(جهة أخرى 
  .األخري إجياد عالقة الربط بني املتغريين

حلدود الزمنية -  واليت تعترب من جهة،  ECDEميكن تقسيمها اىل فرتة جتميع البيا�ت من مؤسسة الدراسة  :ا
فاملؤسسة مل ترد اإلفصاح عن األرقام احلقيقية لنفقاCا .التكاليفطويلة نوعا ما ألن هذه البيا�ت متعلقة بعنصر 

سنة  ,عتبارها  14املتعلق ,لدراسة و املقدر بــــــ) 2013- 2000(و من جهة أخرى ا°ال الزمين . و إيراداCا
  .روعمن الدراسات الطولية و اليت حتتاج إىل فرتة زمنية طويلة ، للوقوف على تطور مؤشر الكفاءة ,ملش

حلدود املكانية -  اعتمدت الدراسة النظرية على مجع املعلومات بشكل رئيسي من خمتلف املكتبات          :ا
  .و اجلامعات من خارج الوطن و من داخله
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ص الشق التطبيقي فقد متت الدراسة بني مركز املديرية العامة ملؤسسة االمسنت و مشتقاته لوالية  أما فيما خي
، و ذلك بغرض الوصول اىل البيا�ت لى مستوى املقر االجتماعي بشارع احلمادية ,لشلفتواجدة عالشلف امل

املالية املسامهة يف حساب الكفاءة من مديرية املالية و احملاسبة، و بعض املعلومات التنظيمية من مديرية املوارد 
     كون من دائرة األمن الصناعي يف حني جند مديرية املصنع و اليت تت. البشرية و مديرية التنظيم و التخطيط

 دائرة واد سلي،ل ملنطقة الصناعيةتواجدة ,امل و قسم احملاجر و األمن الداخلي، قسم اإلنتاج و قسم الصيانة،
  .، بغية الوقوف على مدى تطبيق اإلجراءات البيئية على أرض الواقعشلفالوالية 

  

  :الدراسات السابقة

الفعالة ملوضوع دراستنا، و لنتمكن من ضبط اإلشكالية املطروحة و التوصل اىل بقصد املعاجلة املوضوعية و 
قمنا ,الطالع على بعض .نتائج جديدة، و تقدمي توصيات و اقرتاحات،مبا يقدم قيمة مضافة يف جمال ختصصنا

  :الدراسات على املستوى احمللي و الدويل، و فيما يلي البعض منها

يف تسيري املؤسسات  14001مكانة نظام اإلدارة البيئية اإليزو "حتت عنوان ، شتوح وليددراسة   - 

  :2014، 2،العدد7مقال منشور يف جملة الواحات للبحوث و الدراسات، جملد".اجلزائرية
تطرق الباحث يف هذه الدراسة اىل مدى مسامهة نظم اإلدارة البيئية يف تسيري املؤسسات، و كانت عينة الدراسة 

و مدى انعكاس ذلك على التميز اقتصاد�            ).املؤسسات اجلزائرية، املغربية، التونسية(ن تشمل كل م
كما حاول من خالل ذلك معرفة أهم الفروقات يف االهتمام بتطبيق نظم اإلدارة البيئية بني الدول .و جتار�
ائرية بنظم اإلدارة البيئية، و عدم وتوصل الباحث اىل نتيجة مفادها عدم اهتمام معظم املؤسسات اجلز .الثالثة

  .التزامها البيئي اجلاد، مما أدى �ا اىل فقدان الكثري من املكاسب االقتصادية و التجارية

تطبيق تكنولوجيا اإلنتاج األنظف يف العمليات التكنولوجية "، بعنوان إيناس دمحم نبوي إمساعيلدراسة  - 

قة حبثية منشورة يف جملة البحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة ور ".لصناعة النسيج يف مجهورية مصر العربية
  :2005، العدد األول، يناير 27الزقازيق، ا°لد

تطرقت صاحبة املقال اىل معاجلة جمموعة من العناصر متحورت حول اإلنتاج األنظف، من مفهوم واإلسرتاتيجية 
كما مت تناول .تطبيق تكنولوجيات اإلنتاج األنظف األساسية لإلنتاج األنظف يف املنشآت الصناعية، و مزا�

. الصناعات النسيج املصرية كمثال من خالل املشروعات اإلرشادية و املراجعات الصناعية لإلنتاج األنظف �ا
و متثلت عينة الدراسة يف جمموعة من مصانع النسيج، و مت اختبار �ثريات اإلنتاج األنظف على عنصر 
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باحثة يف األخري اىل نتيجة مفادها ضرورة تبين تكنولوجيات اإلنتاج األنظف ملا هلا من أثر لتتوصل ال.اإلنتاجية
  .مباشر على ز�دة معدالت اإلنتاجية على املدى البعيد ملصانع النسيج مبصر

 :Environmental Merketing"بعنوان ،Morgan P.Milles and Jeffrey G.Covinدراسة  - 

A Sourse of Reputational, Competitive, and financial advantage" 

، ا°لد (Journal of Business Ethics)دراسة يف شكل مقال منشور يف جملة  و هي عبارة عن
  :2000، 03،العدد23

مسعة املؤسسة، تنافسية (حاول الباحثان من خالل الدراسة حتليل العالقة بني التسويق البيئي من جهة و بني 
من جهة أخرى، و استنتج الباحثان أن كل مؤسسة �خذ بعني االعتبار ) التميز املايل للمؤسسة/املؤسسة، امليزة 

هذا سيؤثر مباشرة . تطوير عناصر مزجيها التسويقياجلانب البيئي يف أعماهلا و تلتزم به و خصوصا عند بناء و 
على حتسني مسعتها، مما يكسبها مزا� تنافسية عديدة �بعة من مصداقيتها، وإعتماديتها، ومسؤوليتها 
االجتماعية و ,لتايل حتسني مركزها املايل كنتيجة الرتفاع القيمة السوقية ألوراقها املالية مما جيعل األعوان 

  .يقبلون على شرائها و التعامل معهااالقتصاديون 

تبين مفهوم التسويق األخضر كمدخل لتطبيق نظم اجلودة "بعنوان عمرو أبو اليمني عبد الغين، دراسة  - 

مقال منشور يف ا°لة العلمية لالقتصاد و التجارة، جامعة عني . "يف املنشآت الفندقية ISO14001البيئية 
  :2008، يناير1ددمشس، القاهرة، اجلزء الثاين، الع

احتوت هذه الدراسة على شقني، أحدمها نظري تطرق يف الباحث إىل احلديث عن االهتمام ,لوعي البيئي، 
أما الشق .14001تعريف التسويق األخضر، و متطلبات تبين املنظمة للتسويق األخضر، و مكو�ت االيزو

هات و االهتمامات البيئية، التسويق األخضر، اإلدارة االجتا(الثاين، فكان عبارة عن جمموعة دراسات خاصة بــــــ 
و كعينة دراسة استعان صاحب املقال مبجموعة من الفنادق املصرية، أين حاول استنتاج ). البيئية يف الفنادق

  .العالقة السببية املوجودة و القائمة بني التسويق األخضر و نظم اجلودة البيئية

نظام اإلدارة البيئية كمدخل لتحقيق التميز التنافسي يف "، بعنوان دمحم رزقون و بوحفص روايندراسة  - 

القتصادية ةاملؤسس مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الوطين الثاين حول تسيري املؤسسات، املؤسسة اجلزائرية   . "ا
  :2007نوفمرب  27- 26و التميز،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة قاملة، 

املتدخالن ضمن الورقة البحثية ثالث حماور أساسية، تضمن احملور األول مفاهيم عامة حول اإلدارة البيئية  تناول
أما احملور الثاين فكان .و أهدافها، و أسباب تبنيها من طرف املؤسسات، و متطلبات نظام إدارة اجلودة للبيئة

اإلنتاجية، : التنافسي نظر� ومن عدة زوا� نذكر منها احلديث Lجياز عن دور نظام اإلدارة البيئة يف حتقيق التميز
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أما احملور األخري فتضمن نظام اإلدارة البيئية و التنمية .التسويقية، املالية، اإلدارية، القانونية و االجتماعية
  .املستدامة

ورقة . "ستدامةدور اإلدارة البيئية يف حتقيق التنمية امل"بعنوان جنوى عبد الصمد و إهلام حيياوي دراسة  - 
حبثية مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الوطين اخلامس حول اقتصاد البيئة و أثره على التنمية املستدامة، كلية العلوم 

  :2008نوفمرب 12- 11االقتصادية و علوم التسيري، جامعة سكيكدة، يومي
بيئية، نشأCا و تطورها،       تناولت الباحثتان ضمن العمل املقدم جمموعة من العناصر حول مفهوم اإلدارة ال

السياسة البيئية، التخطيط، التنفيذ      (متمثلة يف  ISO14000و متطلبات اإلدارة البيئية حبسب املواصفات 
ص و التصحيح، مراجعة اإلدارة مث مت التطرق اىل أثر تطبيق اإلدارة البيئية على ). و التشغيل، إجراءات الفح

ور حول ثالث عناصر أساسية متثلت يف حتقيق وفورات يف التكاليف، و ز�دة يف التنمية املستدامة الذي متح
  .اإليرادات، ,إلضافة اىل جمموعة من املنافع االجتماعية و البيئية

برzمج لتطبيق نظم اإلدارة البيئية يف الصناعات الكبرية "بعنوان yال دمحم فتحي الشحات درغام، دراسة  - 

أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلدارية، معهد الدراسات و البحوث البيئية، جامعة . "مةلتحقيق التنمية املستدا
  :عني مشس، مصر، دس

تطرقت الباحثة يف الشق األول من الدراسة اىل تعريف اإلدارة البيئية، و املقارنة بني اإلدارة البيئية على مستوى 
 اإلقالل من الفاقد يف عمليات اإلنتاج، و التدوير املؤسسة و على مستوى الدولة، و منه اىل مهامها متمثلة يف

أما الشق الثاين من الدراسة . و ترشيد استخدام املدخالت و املراجعة البيئية، مث أهداف و مبادئ اإلدارة البيئة
من خالل مكو�ت و تكاليف النظام و اخلطوات اليت تؤخذ  EMSفتم من خالله تناول نظم اإلدارة البيئية 

ليختتم العمل بدراسة نظرية حتليلية لعينة . 14001ق نظم اإلدارة البيئية للحصول على شهادة االيزوعند تطبي
من الصناعات الكبرية يف مصر، لتقرتح الباحثة يف األخري بر�جما لتطبيق نظم اإلدارة البيئية يف هذا ا°ال 

  . االسرتاتيجي

المسن" ، بعنواناملختار.0دة، م.خليفة، س.ردراسة كل من  -  دراسة حالة مصنع  -و البيئة تمصانع ا

المسنت بعني التوتة دراسة ,للغة الفرنسية يف إطار امللتقى الدويل األول لبناء املنشات البيئية املستدامة يف ."ا
    :2009الدول النامية، جامعة وهران، أكتوبر

تطرق أصحاب الورقة البحثية اىل تعريف صناعة االمسنت و اآلyر البيئية اليت تنتج عن أنشطتها اليومية من 
خالل خطر التلوث البيئي الذي تسببه مثل هذه املصانع، و الذي يؤثر بصفة كبرية على الوسط االيكولوجي ، 
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ليت تسببها مثل هذه الصناعات و اليت متس ,إلضافة اىل األمراض ا. من خالل تلوث املاء و اهلواء و الرتبة
بطريقة مباشرة صحة اإلنسان سواء كان عامال يف مصانع االمسنت من خالل املخاطر املهنية اليت من املمكن 

أو سواء كان من املواطنني الذين يعيشون ,لقرب .أن يواجهها متمثلة يف األمراض املهنية و احلوادث الصناعية
و يف األخري تطرقت الدراسة إىل واقع صناعة االمسنت يف منطقة عني التوتة و كذا .اعيةمن هذه املناطق الصن

خاصة بعد حصوهلا على  CO2اجلهود املتخذة من طرف مصنع االمسنت �ا للحد من اإلنبعاyت الغازية مثل 
  .ISO14001شهادة املطابقة البيئية 

 L'impact économique et l'efficacité environnemental"دراسة ,للغة الفرنسية بعنوان  - 

de la Certification ISO14001/EMAS des entreprises industrielles, Cabinet Paul 

de Baker, Service économie, ADEME Juillet 1999". 

هذه الدراسة مقدمة من طرف مكتب دراسات خاص ,لدراسات البيئية، حيث تضمنت جانبني أساسني، 
ري تضمن احلديث عن أهداف نظام اإلدارة البيئية، و تكاليف اعتماد و تشغيل مثل هذا النظام يف أحدمها نظ

و منه انتقل احلديث اىل الكفاءة البيئية لنظام اإلدارة البيئية .املؤسسات الصناعية، و الفوائد الناجتة عن تطبيقه
SME الناجتة عن عدم االهتمام بتبين االجتاه البيئي ، و متت اإلشارة أيضا اىل اخلسارة االقتصادية و التسويقية

أما ,لنسبة للجانب التطبيقي، فكان عبارة عن دراسة مقارنة لكل . يف اإلنتاج من طرف املؤسسات الصناعية
فرنسا، بلجيكا، النرويج، السويد، سويسرا، كدول أوروبية تسعى اىل انتهاج اإلدارة البيئية من خالل : من الدول

، ملا حتققه من وفورات مالية و فوائد تسويقية على 14001ناعية بغية احلصول على شهادة االيزوأنشطتها الص
  .املدى الطويل و بصورة مستمرة

القتصادي املتواصل"، بعنوان نشوى مصطفى علي دمحمدراسة  -  البتكارات البيئية و األداء ا أطروحة . "ا
  :2005ال، جامعة حلوان، مصر، دكتوراه يف االقتصاد، كلية التجارة و إدارة األعم

األطروحة عبارة عن حتليل نظري للعالقة بني االبتكارات البيئية و األداء االقتصادي املستدام، و من خالهلا 
األول عبارة عن مدخل لدراسة األداء البيئي، و مفهوم . تعرضت صاحبة العمل اىل ثالث حماور أساسية

، إدارة املخلفات، اإلطار الفكري للعالقة بني البيئة       )نظفة و النظيفةالتكنولوجيات امل(البيئية  تاالبتكارا
ص لعرض العوامل احملددة لالبتكارا. و االبتكارات التكنولوجية البيئية، و اليت انقسمت  تأما احملور الثاين فخص

أما احملور .جيا البيئيةاىل عوامل العرض الداخلية و اخلارجية، و عوامل الطلب عليها،  مث منافذ نشر التكنولو 
  . الثالث و األخري، فكان عبارة عن دراسة ألثر السياسة البيئية و تقييم فعالية أدواCا يف حتفيز االبتكارات البيئية
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مت االعتماد على هذه الدراسات كأرضية للخوض و التوسع و اإلتيان ,جلديد يف موضوع البحث،      
دراستنا و القيمة املضافة املقدمة و مميزات اختالفها عن الدراسات  و ميكن مما سبق حتديد موقع و أمهية

  :السابقة يف النقاط التالية
صناعة (متيزت أغلب الدراسات السابقة بعمومية املعاجلة، فكان معظمها يتحدث عن قطاع نشاط كامل  - 

ص و حتديد حالة دون خت) النسيج، املنشآت الفندقية، الصناعات الكبرية، دول عربية و أخرى أجنبية صي
  .مشروع  واحد

التنمية ( ، و مت األخذ مبتغريات هذا املستوى(MACRO)عاجلت معظم الدراسات أعاله اجلانب الكلي  - 
  .يف حماولة الستنتاج العالقة بينها و بني اجلوانب البيئية) املستدامة، التلوث البيئي، األداء االقتصادي املتواصل

ص عالقة اإلدارة البيئية  مل حيدد بعض الباحثون يف -  بعض الدراسات السابقة طبيعة النماذج اليت تلخ
  . مسعة املؤسسة، التميز املايل و غريها امليزة التنافسية،: ,ملتغريات التابعة مثل

اإلنتاج األنظف، (يف بعض الدراسات السابقة مت معاجلة عنصر أو بعد واحد من أبعاد اإلدارة البيئية  - 
، لكن من خالل دراستنا قمنا �خذ ,لعنصرين السابقني و متت إضافة عنصر yلث متثل يف )رالتسويق األخض

  .نظام املعلومات البيئية، و قمنا بدراسة أثر كل منهم على كفاءة املشاريع
ق تقريبا كل الدراسات اليت اعتمد� عليها لبناء عملنا البحثي مل تتطرق اىل متغري الكفاءة كمتغري ¿بع لتطبي - 

  .اإلدارة البيئية يف املشاريع الصناعية، مما جيعل من نتائج الدراسة ذات قيمة مضافة
من خالل ) اإلدارة البيئية، كفاءة املشروع الصناعي(التزمنا يف حبثنا ,ستخراج العالقة بني متغريي الدراسة - 

  . (ECDE)دراسة مؤسسة هلا وزن و مكانة إسرتاتيجية يف السوق اجلزائري 
  

  :صعو0ت الدراسة

  :واجهتنا بعض الصعو,ت أثناء إعداد هذه األطروحة، سنحاول إجيازها فيما يلي
و التغيري املتكرر ملسؤويل . املشاكل اإلدارية اليت تعرضت هلا مؤسسة االمسنت و مشتقاته يف السنوات األخرية - 

  . اإلدارة العليا
ملقابلة اجلهات املسؤولة عن تقدمي البيا�ت، حبجة االنشغال صعوبة إجراءات الدخول اىل املديرية العامة  - 

  .لذا مت االعتماد على العالقات الشخصية.الدائم
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صعوبة كبرية يف احلصول على البيا�ت األساسية إلعداد الدراسة و عدم دقتها، و املتمثلة يف البيا�ت املالية  - 
ملؤسسة و خمرجاCا من أجل حساب الكفاءة خالل الفرتة املتعلقة بعناصر التكلفة و العائد، ملعرفة مدخالت ا

  .الزمنية املدروسة
  .موقع املصنع و حساسية نشاطه و �ثريه املباشر على البيئة و الصحة - 
  

  :هيكل الدراسة

دراسة حالة مؤسسة االمسنت و مشتقاته - أثر اإلدارة البيئية على كفاءة املشاريع الصناعية "تطلب موضوع 
  :كلة حبثنا يف خطة احتوت على أربع فصول، هي",لشلف

، حيث تطرقنا من خالل إداري حديث كاجتاهواقع اإلدارة البيئية  اعترب�ه كمدخل لدراسة  :الفصل األول - 
التلوث (ماهية املشكلة البيئية من خالل التطرق اىل  العالقة بني البيئة و التلوث إىل جدلية ملبحث األولا

ماهية اإلدارة  تناولنا املبحث الثاينأما يف . و اجلهود الدولية و احمللية اخلاصة ,لبيئةاالهتمامات ، و )البيئي
ويف . و مميزاCا هاخصائص، مفهوم اإلدارة البيئية ،لتطور التارخيي لإلدارة البيئية, بواسطة العناصر اخلاصة البيئية

،  أمهية و أهداف اإلدارة البيئية ل احلديث عنمن خال جوانب أساسية يف اإلدارة البيئية تناولنا املبحث الثالث
و يف آخر الفصل .مزا� اإلدارة البيئية و عوائقها، و و دوافع تبنيها من طرف املشاريع الصناعية مبادئها و

األطراف املعنية ,إلدارة من خالل التطرق اىل  حمددات عمل اإلدارة البيئية ع للحديث عناملبحث الرابخصصنا 
  .يف املشاريع الصناعية هامهامهلا، و لوظائف اإلدارية ا ،البيئية

ص لدراسة  :الفصل الثاين-  ، متطلبات اإلنشاء و التطبيق الفعال لنظام اإلدارة البيئية يف املشروع الصناعيخص
، من 14000ISOالقياسية الدولية للجودة البيئة  تسلسلة املواصفا اىل املبحث األولحيث مت التطرق يف 

يف املشروع  ISO14000مزا� وانتقادات تبين الـــــــــــ  ،14000ماهية سلسلة اإليزو  :التالية رالعناصخالل 
لنتكلم ملبحث الثاين و منه انتقلنا اىل ا.وهيكل السلسلة اخلاصة �ا ISO 14000املواصفات البيئية ، الصناعي

اإليزو "مقياس مطابقة اجلودة البيئية معرفة  خاللمن ISO14001املتطلبات األساسية لنظام اإلدارة البيئية عن 
كيفية التسجيل   ، مثمنظومة اإلدارة البيئية و متطلباCا العامةو  ،و دواعي تبنيه يف املشاريع الصناعية"14001

آليات تطبيق نظام اإلدارة البيئية يف املشروع لدراسة  املبحث الثالثو خصصنا . ISO14001على املواصفة 
اخلاصة بتقييم  EMSأدوات تنفيذ  و اخلاصة بتقييم املشاريع EMSأدوات تنفيذ  يت تنقسم اىل ال الصناعي

  .املنتج



 .ة                                                                                                   ـــــــــــــــــــاملقدم

 

م 

 ، وكمبحث أولكفاءة املشروع الصناعي نتيجة تطبيقه لإلدارة البيئية دراسة متحور حول: الفصل الثالث- 
العوامل احملددة و ها أنواع ،الكفاءةماهية من خالل  دراسة الكفاءة يف املؤسسات االقتصاديةتناولنا مدخل ل

 معيار ،التشغيل كفاءة معايري، معايري اإلنتاجية، معايري الرحبية(من خالل أساليب و طرق قياس الكفاءة  ،هلا

مدخل اإلدارة تبين أوجه حتقيق كفاءة املشروع الصناعي من خالل  تطرقنا اىل مبحث yينك و .)املضافة القيمة
، كمدخل للوصول إىل الكفاءة  مع نظام اإلدارة البيئية ظفتكامل بر�مج اإلنتاج األن :,لتطرق اىل البيئية

نظام املعلومات البيئية   ،لتحقيق الكفاءة التسويق البيئي األخضر كفلسفة متكاملة مع ممارسات اإلدارة البيئية
  .و ز�دة الكفاءة كدعامة ألنشطة اإلدارة البيئية

ص لبحث العالقة بني أبعاد اإلدارة البيئية و كفاءة املشروع الصناعي: الرابعالفصل  -  ,لتطرق أوال اىل  ،خص
اإلشارة إىل و من مث  مناذج عملية ملسامهة تطبيق اإلدارة البيئية يف حتقيق كفاءة املشاريع الصناعية

ECDEاقتصاد�ت منوذجية  حول املبحث األولمن خالل مبحثني أساسني، .)2013- 2000(,لشلف
        أثر اإلدارة البيئية على كفاءة مؤسسة االمسنت  فكان حول املبحث الثاينأما . تبنت نظم اإلدارة البيئية

أبعاد  ،(ECDE)مؤسسة االمسنت و مشتقاته ,لشلفتقدمي   :,لتطرق اىل العناصر التالية ،لشلف,و مشتقاته 
دراسة حتليلية للكفاءة االقتصادية يف املؤسسة قيد ، و أخريا نظام اإلدارة البيئية يف مؤسسة اإلمسنت و مشتقاته

  .نتائج الدراسة امليدانيةاختبار الفرضيات و مناقشة ، و )2013- 2000( خالل الفرتة املمتدة من  الدراسة
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  متهيد
إن اخلسائر النامجة عن التلوث متثل عبئا ثقيال على الدول بفقدا�ا ملصادرها الطبيعية نتيجة إ�اكها عن   

طريق االستغالل املفرط هلا، كما أن تكلفة حماربة التلوث و الوقاية منه تزيد من هذه األعباء و نتيجة ذلك تنامى 
سها تتحمل مسؤوليات عما تسببه للبيئة اخلارجية من أضرار، االهتمام Kألمور البيئية و وجدت املشاريع نف

   . وأصبحت تعمل ختضع لعدد متزايد من القوانني املنظمة للتعامل مع البيئة تستهدف إجياد بيئة خالية من التلوث
إطار سياساcا و قد دفع ذلك اإلدارة العليا لعدد من املشاريع إىل إدراك أمهية تبين اإلدارة البيئية و ممارستها يف 

  .واسرتاتيجياcا
إن األخذ بنظم اإلدارة البيئية املتكاملة على املستويني الكلي و اجلزئي يساهم يف حتقيق أهداف التنمية   

املستدامة على اعتبار أن هذه النظم تعد مبثابة حلقة الربط بني التشريعات البيئية و آليات السوق، كما تعد من أهم 
املشاريع على حتديد األولوrت و زrدة كفاءة االستخدام و تقليل التكاليف، مما يؤدي يف املداخل اليت تساعد 

  .األخري إىل ترشيد القرار من خالل توفري املعلومات املناسبة و تدعيم نظم االتصال ضمن املشروع
  :املباحث التاليةبناءاً على ما سبق يتضمن هذا الفصل   

ية حركة التصنيع و التلوث، مبا فيها من مفهوم التلوث و أنواعه ، و طرق التحكم جدلتناولنا فيه : املبحث األول - 
  .فيه وواقع ذلك يف اجلزائر و منه انتقلنا اىل االهتمامات و اجلهود الدولية و احمللية اخلاصة Kلبيئة

  .يزاهاتطرقنا اىل مفهوم اإلدارة البيئية و تطورها التارخيي، و منه اىل أهم مم: املبحث الثاين - 
تكلمنا من خالله على أمهية وأهداف اإلدارة البيئية، و مبادئها و أسباب تبنيها من طرف :املبحث الثالث - 

  .املشاريع الصناعية، و مزاrها و عوائقها
لنختم .، و أسس و إسرتاتيجية اإلدارة البيئيةاألطراف املعنية Kإلدارة البيئيةكان احلديث فيه عن : املبحث الرابع - 

  .ع الصناعيةير امهام اإلدارة البيئية يف املشفصلنا Kحلديث عن 
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  )جدلية حركة التصنيع و التلوث(العالقة بني البيئة و التلوث : األولملبحث ا

ن الدمار قد Kت خطرا يهدد مجيع أجزاء البيئة الطبيعية على  لقد أثبتت الدراسات العلمية احلديثة �
ستقبال علي سري وتطور احلياة وهو ما يعرف Kلتلوث الطبيعي لكن الطبيعة كوكب األرض بشكل سيؤثر م

سرعان ما كانت تستعيد استقرارها البيئي بعد فرتة وجيزة السيما إذا كان التغري حمدودا و موضعياً  إال أن تطور 
خلفات الصناعية األنشطة البشرية الصناعية قد أفرزت نوعا جديدا من التأثريات البيئية تتمثل يف تصريف امل

الّسامة أو �طالق الغازات أو العناصر ذات النشاط اإلشعاعي املدمر وهذا ما يعرف Kلتلوث البشري املنشأ 
و من مث التطرق إىل االهتمامات و اجلهود  من هذا املنطلق سيتناول املبحث احلايل ماهية املشكلة البيئية،

  .الدولية و احمللية اخلاصة Kلبيئة
  

  )التلوث البيئي(ماهية املشكلة البيئية : األول املطلب
حدث حتول جذري يف اإلدراك العام العاملي واالهتمام Kلتغريات البيئية احمللية منها والعاملية، فقد رافق  

وعليه وجب . التطور العديد من املشاكل البيئية اخلطرية اليت انعكست على صحة اإلنسان والنظم االيكولوجية
  . التلوث مع اإلشارة إىل أنواعه املختلفة توضيح مفهوم

  :مفهوم التلوث :أوال

التلطيخ والتكدير مبعىن تغيري احلالة الطبيعية لألشياء خبلطها مبا ليس من : "يعرف التلوث لغة على أنه
  1.أي بعناصر غريبة عنها فيغريها ويعوقها على أداء وظيفتها أو مهمتها املعدة هلا". ماهيتها

هو كل تغيري مباشر أو غري مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل حيدث أو قد حيدث : "ريع اجلزائريأما يف التش
وضعية مضرة بصحة وسالمة اإلنسان و النبات واحليوان و اهلواء واجلو و املاء واألرض واملمتلكات اجلماعية 

  2.والفردية
الستشارية للعلوم Kلوالrت املتحدة األمريكية قدمت اهليئة املعنية بتلوث البيئة التابعة للجنة ا 1965يف عام 

إن تلوث البيئة هو التغيري غري املستحب يف حميطنا كليا وعلى أوسع نطاق فهو �تج : "التعريف التايل للتلوث
  .3"عرضي عن الفعاليات اإلنسانية من خالل التأثري املباشر وغري املباشر لتغريات الطاقة يف مناذجها

                                                 
1
  .44ص.2004االجتاهات احلديثة يف إدارة املخلفات امللوثة للبيئة، مصر، : لإلدارة البيئيةعمار خليل الرتكاوي، القوانني والتشريعات املنظمة لإلدارة البيئية، املؤمتر العريب الثالث  - 

2
  .2003، املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، يوليو 10 -03اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، قانون رقم  - 

3
 -Andraws William A.,Moore Donnak & Leroy Alex C., Environmental pollution, INC, Tokyo, 1972, p4. 
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نعين Kلتلوث : "التعريف التايل 1996ث والسيطرة عليه وضعت املشروع األوروبية يف عام و لغرض منع التلو 
ذلك التصريف املباشر أو غري املباشر نتيجة النشاط اإلنساين املتمثل Kملواد واألخبرة واحلرارة والضوضاء الصادرة 

واليت تؤدي Kلنتيجة إىل دمار وتلف إىل اجلو واملاء واألرض اليت قد تكون مضرة بصحة اإلنسان وجودة البيئة 
  .1املمتلكات املادية والتأثري والتدخل Kالستخدامات الشرعية للبيئة

التغريات الفيزrئية والكيميائية اليت حتدث يف العناصر الطبيعية : "�نه Porter & Vanderكما عرفه كل من * 
  2".وتغري من خصائصها

ع الضائعات االقتصادية من خالل طرح املخلفات واملواد التالفة أو الضارة فهما ينظران إيل التلوث كنوع من أنوا 
  .فهي اإلشارة إيل االستخدام اجلزئي غري الكفء للموارد الطبيعية. Kلبيئة

كل ما يؤدي نتيجة التكنولوجيا املستخدمة إيل إضافة مادة غريبة إىل املاء أو :"نه ى أويعرفه البنك الدويل عل* 
غالف األرضي يف شكل كمي تؤدي إىل آ�ر ضارة على نوعية املوارد، وعدم مالءمتها وفقدان اهلواء أو ال

  3".خواصها أو تؤثر على استقرار استخدام تلك املواد
التلوث هو النشاطات اإلنسانية :" 1974وحسب القانون الدويل للتلوث الصادر عن األمم املتحدة سنة * 

فة مواد أو طاقة جديدة إىل البيئة مبا يؤدي إىل تعريض حياة اإلنسان أو اليت تؤدي Kلضرورة لزrدة أو إضا
  4".صحته أو رفاهيته أو مصادر الطبيعة للخطر سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غري مباشر

أي تغري فيزrئي أو كيميائي أو بيولوجي مميز، و يؤدي إىل : "التلوث البيئي �نه Odumويعرف العامل البيئي *
ار على اهلواء، أو املاء أو األرض و يضر بصحة اإلنسان والكائنات احلية األخرى، و كذلك يؤدي إىل  ثري ض

  5".اإلضرار Kلعملية اإلنتاجية كنتيجة للتأثري على حالة املوارد املتجددة
يام اإلنسان فهو ق: "و يعترب تعريف منظمة التعاون والتنمية األوروبية من أهم التعريفات وأمشلها لظاهرة التلوث

  6".بطريق مباشر وغري مباشر Kإلضرار Kلبيئة الطبيعية والكائنات احلية
نستنتج من التعاريف الواردة آنفًا أن التلوث هو عبارة عن خمرجات أي نشاط ديناميكي حي أو غري حي 

ردية بني زrدة مقصود أو غري مقصود تعجز معه األنظمة البيئية عن املعاجلة مما يؤدي إىل استحداث عالقة ط
كما أنه ما يرتتب عليه إتالف كفاءة وفاعلية املوارد الطبيعية واملادية مما يؤدي . هذه املخرجات وتدهور البيئة

                                                 
1
 - Former M, Managing Environmental pollution, St . California, USA, 1999, p54. 

2
 - Porter M. & Lind Claas Vaner, “Green and Competitive Ending the Stalemate, Harvard Business Review, Sep-

Oct, 1995, p120. 
3
  .48، ص 1993مىن قاسم ، التلوث البيئي والتنمية االقتصادية ، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة  - 

4
  .82، ص2001صاحل وهيب، قضاr عاملية معاصرة، دار الفكر، دمشق،  - 

5
  .36-35، ص ص1،2000مىن قاسم، التلوث البيئي والتنمية االقتصادية، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ط - 

6
  .4ص ،.2007-  2006، صفية عالوي، تقييم تكاليف التدهور البيئي كأداة للحفاظ على البيئة، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرKح، ورقلة - 
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كما يعترب مقدمة وبداية غري . إىل حدوث أضرار حمققة هلا و لكل من يرتبط ¨ا من كائنات حية وغري حية
إزالته منعًا ملا حيدثه من أضرار تقع على البيئة وتؤثر على حركة مرغوب فيها تسعى أغلب املشاريع إىل حماولة 

  .التنمية االقتصادية
  : أنواع التلوث :>نيا

  :للتلوث أنواع صنفت وفق معايري متعددة، نذكر منها
  :1التلوث وفقا ملصدره - 1

  .  هو تلوث ذو منشأ طبيعي وال عالقة له Kإلنسان: تلوث طبيعي -1- 1
.                    سببه النشاط الصناعي لإلنسان ومن أهم مصادره املخلفات الصناعية :صناعي تلوث -2- 1
خارج هذا اإلطار  ينقسم إىل تلوث حملي ينحصر يف مكان معني وال متتد أ�ره: 2وفقا لنطاقه اجلغرايف - 2

املكاين، واىل تلوث بعيد املدى مصدره عضوي موجود كليا أو جزئياً يف منطقة ختضع لالختصاص الوطين لدولة 
  .أخرى

ينقسم إىل تلوث بيولوجي يعرب عن اختالط للكائنات املسببة لألمراض Kملاء واهلواء، واىل  :3وفقا لطبيعته - 3
أسبابه حوادث املفاعالت النووية، Kإلضافة إىل التلوث الكيميائي الذي تلوث إشعاعي وهو أخطر األنواع ومن 

  .قد يصل عن طريق استخدام مواد كيميائية حافظة يف التعليب والصناعات الغذائية
ينقسم إىل تلوث مقبول و هو املوجود يف كل مناطق الكرة األرضية، و إىل تلوث : 4وفقا لدرجة خطورته - 4

  .الصناعي، و يليه التلوث املدمر الذي ميثل املرحلة اليت ينهار فيها النظام االيكولوجي خطر الناتج عن النشاط
ينقسم إىل تلوث هوائي حيدث عندما تتواجد جزيئات أو جسيمات  :5وفقا لنوع البيئة اليت حيدث فيها - 5

ري مباشرة متمثلة يف التأثري يف اهلواء هلا  ثري مباشر على صحة اإلنسان واخنفاض كفاءته اإلنتاجية، و  ثريات غ
 CO2على النظام املناخي العاملي حيث أن زrدة تركيز، بعض الغازات مثال ذلك عاز �ين أكسيد الكربون 

  .الذي يؤدي إىل احتباس حراري يزيد من حرارة الكرة األرضية

                                                 
1
، مذكرة ماجستري يف علو م التسيري، جامعة دمحم خيضر، ENICAB BISKRAدراسة حالة مؤسسة -دور اإلدارة البيئية يف حتقيق مزاr تنافسية للمؤسسة الصناعية لطيفة برين،  - 

  .21، ص2007- 2006بسكرة، 
2
  .47، صسبق ذكرهعمار خليل الرتكاوي، مرجع  - 

3
  .13، صسبق ذكرهلطيفة برين، مرجع  - 
 

  .14_03_2007:®ريخ االطالع، nline.comwww.greeالتلوث البيئي مفهومه، مصادره، درجاته و أشكاله،  -4
5
 - Patrick Nollet, Problèmes d’environnement dires d’expert, Entreprise pour l’environnement, Paris, 1996, pp. 13-

14. 
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الصناعية مبختلف أنواعها يف Kإلضافة إىل التلوث املائي ذا اآل�ر الضارة حبياة اإلنسان ويتمثل يف املنظفات 
  1.املوانئ و �قالت البرتول

كما ال ننس تلوث الرتبة الذي يرجع بطريقة غري مباشرة إىل التلوث اهلوائي والتلوث املائي كما يرجع بدرجة  
كبرية إىل استعمال املخصبات الكيميائية وبعض املبيدات السامة، فضًال عن دفن املخلفات الزراعية يف 

 .ودفن املخلفات النووية يف الرتبةاألراضي 

  :التحكم يف مشكلة التلوث واالجتاهات املختلفة هلا :>لثا

إن مشكلة التلوث ال ميكن القضاء عليها مرة واحدة فهي �مجة كما سبق القول عن التقدم   
إن طرق . بيةاالقتصادي والصناعي السريع، وبقدر ما كان هلذا التقدم من آ�ر اجيابية كانت له آ�ره السل

  2:التحكم أو السيطرة على التلوث ميكن أن تكون اجتاها عاما حمصورة يف ثالث حاالت هي
  التعقيم املباشر بعد أي نشاط خيفف التلوث؛ - 
  تكون أقل إحدا� للتلوث؛) التكنولوجيا النظيفة(تغيري وسائل اإلنتاج �دخال طرق تكنولوجية جديدة  - 
  .وثمنع األنشطة املسببة للتل - 

و يعد تبين أحد هذه احللول Kلنسبة للمشروع تكلفة إضافية، لذلك ظهرت اجتاهات أخرى للتحكم يف هذه 
  :املشكلة نذكر منها

  :أسلوب املعاجلة  - 1

  3:ميكن التمييز بني أسلوبني  
و هي تلك املعدات اليت تركب يف �اية  Addetonاألول هو أسلوب املعاجلة الذي يطلق عليه   
أما األسلوب الثاين فإنه يتمثل يف . اإلنتاجية ¨دف الوصول بنوعية املخلفات إىل االشرتاطات القانونيةالعملية 

والذي يتمثل يف إدخال بعض التطويرات والتعديالت يف مراحل العملية  Build in Solutionأسلوب 
  .ود تلوث فيهااإلنتاجية أو يعاد تصميم العملية اإلنتاجية بشكل جديد وهذا يؤدي إىل عدم وج

  : التضحية االختيارية من جانب ممارسي النشاط املسبب للتلوث - 2

ص من  يتطلب مستوى عال من الوعي واإلحساس Kملسؤولية         من طرف أصحاب املشاريع، Kلتقلي
ية حنو البيئة Kإلضافة إىل حمافظة أفراد ا·تمع وإحساسهم مبسؤوليتهم االجتماع .أرKحه و نتيجة معاجلة نفاcrم

عن طريق اإلمساك عن اإللقاء العشوائي للقاذورات وحتملهم االختياري لضرائب إضافية متكن من إنشاء مرفق 
                                                 

1
  .18، ص1993عامر حممود طراف، أخطار البيئة والنظام الدويل، املشروع اجلماعية للدراسات والنشر، بريوت، دط،  - 

2
  .66ص، 1976، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية، العدد األول، "اقتصادrت تلوث البيئة مع اإلشارة إىل الدول النامية"نعمة هللا جنيب إبراهيم،  - 

3
  .202، ص1998ية للنشر و التوزيع، املشكلة و أسبا¨ا وطرق مواجهتها، الدار العرب. حسن أمحد شحاتة، التلوث البيئي فريوس العصر - 
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ص منها Kلطرق الصحية بل و االستفادة منها كما حدث يف الياKن، و  قادر على مجع تلك املخلفات والتخل
ثل  هذه احلاالت ال مفر من وجود معيار قانوين يلزم �تباع يعترب هذا االجتاه صعبا نوعا ما و Kلتايل فإنه يف م

  1.قواعد معينة لألنشطة البشرية املسببة للتلوث
  :مطالبة ضحا\ التلوث  حبقوقهم يف بيئة نظيفة - 3

: يقوم هذا االجتاه على مبادرة الذين أصا¨م الضرر بسبب التلوث، و ميكننا هنا أن منيز بني حالتني  
اr التلوث خبلق احلافز املادي لدى املسبب له للتقليل منه، أو أن يقوموا مبحاولة إثبات حقهم إما أن يقوم ضح

ويبقى املشكل مطروح يف هذا اجلانب هو عدم وضوح أحكام املسؤولية عن . القانوين يف بيئة أكثر نظافة
   2.األضرار البيئية

  : التدخل احلكومي املباشر - 4

و احلد من التلوث الناجم عن العمليات الصناعية أو املخلفات البيئة  جل محايةمن أالدولة تتدخل   
يكون هذا التدخل من خالل اختاذ قرارات قانونية تصحيحية، Kإلضافة إىل وضع و .اليت يقذف ¨ا اإلنسان

و حتديد الطريقة أو النسب اليت تستخدم  ¨ا  مواصفات خاصة للمدخالت املستعملة يف العملية اإلنتاجية، 
اجلباية البيئية أو اجلباية (Kإلضافة إىل فرض ضريبة على التلوث و املمكن تسميتها  3.لك املدخالتت

ه األخرية عبارة عن ضرائب تقتطع من امللوثني و تعد أداة هامة لتسيري و محاية البيئة و من ذ، ه)اخلضراء
جار، رسوم الرعي، تكاليف إعادة أمثلتها  ضرائب التلوث، رسوم التكديس، الرسم على التعدين و قطع األش

   4.اخل...املعاجلة 
و هي عبارة عن قروض للمشاريع  االعتماداتكما جند شكال �لثا لتدخل احلكومة متمثال يف منح 

االستثمارات احملافظة على البيئة ، Kإلضافة  حفزأيضا  ،التحفيز بدل احلظر صديقة البيئة و ميكن حصرها يف
  5. )التكنولوجيا النظيفة(التفصيلية السترياد املعدات اليت تعمل على إزالة التلوث إىل امليزات اجلمركية 

ص أو  ، و املقصود هنا شراء حق استخدام جزء من البيئة  تصاريح بيئيةو ميكن أن تقوم احلكومة مبنح تراخي
  6.)شراء حق استخدام البيئة(كمستودع للمخلفات 

  
                                                 

1
  .67، صسبق ذكرهنعمة هللا جنيب إبراهيم، مرجع  - 

2
  .48، صمرجع سبق ذكرهلطيفة برين،  - 

3
  .30، ص1995أمحد دمحم مندور، أمحد رمضان نعمة، املشكالت االقتصادية للموارد و البيئة، مشروع شباب اجلامعة، اإلسكندرية،  - 

4
  .133ص  ،1995الدول العربية ،القاهرة  ية، منظمة العمل الدولية، البيئية و التشغيل و التنمية ،مطابع جامعةمنظمة العمل العرب - 

5
 - Sylvie Faucheux Jean Français Noël , op-cit, p173. 

6
 - A-P .Lerner," The 1971 Report of the presidents Council of economic advisers: priorities and efficiency", 

American Economic Review, September 1971. 
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  : العمل مع القطاع اخلاص - 5
مثال ذلك ما  ومة مع رواد القطاع الصناعي املهتم Kلبيئة على تشجيع التحسينات البيئيةتعمل احلك

املشاريع املالية الدولية التابعة ·موعة البنك الدويل صندوقا رأمساليا ملخاطر التنوع اإلحيائي و قد مت قامت به 
r1ت و حتسني كفاءة الطاقة و غريهاتوجيه التمويل اخلاص حنو أنشطة حتسني البيئة كاملرافق معاجلة النفا ...  

  : تنمية الوعي البيئي لدى أفراد اdتمع - 6

ينتج اخللل البيئي عن احتكاك اإلنسان Kلطبيعية و Kلتايل من أهم الوسائل اليت حتد من نسبة التلوث 
   .هو توقف األفراد عن اإللقاء مبخلفاcم و هو ما يتطلب وعيا و إحساسا Kلضمري االجتماعي

  :مظاهر التلوث البيئي يف اجلزائر :رابعا

إن وضعية البيئة يف اجلزائر ال ختتلف عما هي عليه يف Kقي دول العامل، فإىل جانب املشاكل البيئية 
تعاين من مشكالت ذات طابع إقليمي طغى  - كظاهرة االحتباس احلراري- ذات الطابع العاملي اليت cددها 
على املستوى  )التلوث(ن يف هذا إبراز بعض املظاهر اخلاصة مبشكلة البيئة عليها التلوث الصناعي، و ميك

  : الوطين يف النقاط التالية
  :استنزاف األراضي و تدهورها - 1

االستقالل أراد مقررو السياسة الزراعية يف اجلزائر حتديث القطاع الزراعي كوضع خطط زراعية،  ذمن  
، 1962إىل سياسات اإلصالح الزراعي اليت اتبعتها اجلزائر مند  Kإلضافةار، ذسياسة األمسدة و سياسة الب

إال أن هذا اإلنفاق مل يعد   .2واليت مكنت املزارع من االستفادة من براجمها الزراعية السنوية و حقه يف اإلنفاق
تها و Kلتايل كافيا ملواجهة التدهور الذي تعانيه األراضي الزراعية يف اجلزائر و سوء إدارcا مما تسبب يف تعري

كل هدا أصبح يهدد اخلصوصية املناخية و اجليولوجية . خسائر يف الرتبة و امللوحة و التحول احلضري
  3.)والصحراوية ، السهبية  املناطق التلية،(والتضاريسية للمجموعات اجلغرافية الكربى الثالث 

ي حتدثه السيول ذف املائي و هو الاالجنرا: إن تدهور  األراضي يف اجلزائر كان نتاجًا للصور التالية  
، و االجنراف )% 26، املنطقة الشرقية %27، املنطقة الوسطى  %47املنطقة الغربية  ( %83بنسبة 

                                                 
1
  .100، ص  2005هربي نصرية، التطوير الصناعي يف اجلزائر و أثره على البيئة، مذكرة ماجستري، جامعة سعد دحلب، البليدة ،  - 

2
 - Michel Benat-Gattin , Michel Criffon et Patrick Guillaumont, Economique des politiques agricoles les pays en 

voie de développement, Les fondements microéconomique, Paris-AUPLEF AREG, 1994, P66 
3
 - François lery, L’Agriculture au Maghreb ou pour une agronomie méditerranée, G-P- Maisonneur et la rose, paris, 

1982, p155. 
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المیاه السطحیة, 

64%

المیاه الجوفیة 

(جنوب), %26

المیاه الجوفیة 

(شمال), %10

 7ألف هكتار من األراضي السهبية و أكثر من  500اهلوائي الناتج عن الرrح و حيتمل أن تتصحر حوايل 
   1.ماليني هكتار مهددة بنفس الظاهرة

إىل ظاهرة التملح و هو التناسب العكسي بني درجة اخلصوبة و درجة التملح و Kلتايل فإن ارتفاع  Kإلضافة
 .زrدة يف درجة ملوحة األرض همنسوب املياه اجلوفية كنتيجة للري الدائم أو سوء الصرف تصاحب

  :حمدودية املياه العذبة - 2

غري متساوية التوزيع حيث ترتكز أساسا و بنسبة تتمثل املوارد املائية يف اجلزائر يف املياه السطحية    
يف املنطقة التلية أما الباقي فيتوزع بني األحواض املنحدرة يف اهلضاب العليا و املناطق الصحراوية   90%

وتقدر الدراسات احلديثة يف اجلزائر أن احلجم اإلمجايل املمكن تعبئته من املياه السطحية .2بكميات ضئيلة جدا
جاهزة ) تقنيا و ماليا(ليار مرت مكعب يف الوقت الذي تكون فيه كل السدود اليت ميكن إجنازها م 4,7يقدر ب

  .من احلجم السنوي اإلمجايل للمياه السطحية% 38وال ميثل هذا احلجم سوى 
خر كما يتمثل العنصر الثاين يف املوارد املائية يف اجلزائر يف املياه اجلوفية حيث تعرف هذه األخرية توزيعا آ

حيث تسمح احتياطات املياه اجلوفية يف اجلنوب Kستغالل حجم . Kملقارنة مع التوزيع الذي مييز املياه السطحية
مرت مكعب من احلقول الباطنية  1,8ماليري مرت مكعب يف حني ال ميكن استغالل سوى 5سنوي يقدر ب  

  ).1- 1(كما هو موضح يف الشكل رقم.الشمالية 
  يع املياه يف اجلزائرتوز ): 1-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  .2003من إعداد الطالبة Kالعتماد على إحصائيات بر�مج األمم املتحدة،: املصدر
إن اجلزائر و حماولة منها لتغطية الندرة يف املياه العذبة الصاحلة للشرب شرعت يف حتلية مياه البحر عن 

األمن البيئي مبعىن االعتماد على التكنولوجيا طريق استعمال الطاقة النووية و لكن املشكل الذي تعانيه هو 
كما ميكن اإلشارة إىل أن نصيب الفرد من املياه . اليت تولد نفاrت أقل) التكنولوجيا احملبة للبيئة(النظيفة 

                                                 
1
  .27- 26م ، ص ص 2001قليم و البيئة، تقرير حول حالة و مستقبل البيئة يف اجلزائر، الديوان األملاين للتعاون التقين، حيدرة، اجلزائر، ماي وزارة cيئة اإل - 

2
  .2003م ريسوس، رئيس صندوق النقد الدويل السابق، ، إعداد ركا"جل الناس ، املاء من أجل احلياةأاملاء من "بر�مج األمم املتحدة، تقرير األمم املتحدة حول نسبل املياه يف العامل  - 
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و ميكن توضيح ذلك يف اجلدول  2025املتجددة سيعرف اخنفاضا ملحوظا خالل الفرتة املمتدة إىل غاية 
  :التايل

  )2025 - 1990(نصيب الفرد من املياه املتجددة يف اجلزائر ): 1-1( اجلدول رقم

  2025  2000  1990  السنة
  332  576  689  )السنة/3م(نصيب الفرد 

الندوة الربملانية العربية "دور التكامل العريب املشرتك يف احلفاظ على احلقوق املائية العربية،  ،جان خوري:املصدر
  .1998، دمشق ،"اخلامسة حول املياه العربية

كما أن تلوث مياه السواحل يعترب من أخطر أنواع التلوث يف بعض املناطق اجلزائرية ، ضف إىل ذلك تلوث 
، يف حني أن النسبة 3مرت/ملغ  1حيث ورد يف أحد التقارير ارتفاع نسبة الزئبق يف املاء إىل ، السواحل الشرقية

  .1أثر على الثروة السمكية يف هذا الشريطمما  3مرت/ ملغ 0.001املسموح ¨ا دوليا تقدر ب 
و ميكن لظاهرة تلوث املياه أن ينجر عنها جمموعة من األمراض مصدرها جرثومي طفيلي أو فريوسي تنقلها 

و خالل السنوات األخرية مت تسجيل تفاقم هلذه األمراض و منها التيفويد، الكولريا، . املياه جلسم اإلنسان
إن األضرار الناجتة عن قلة التطهري و تلوث املياه و  ثريها على . 2محى األمعاءالتهاب الكبد الفريوسي و 

و عدم االهتمام بتحسني تسيري التطهري يزيد من   PIBمن الناتج الداخلي اخلام  %0.61الصحة متثل نسبة 
3 .حدة هدا التأثري

  

  :الثقل املفرط للسكان - 3
لبيئي يف حد ذاته ألنه منبعه األصلي، إذ أنه يساهم يف حيث يعترب التزايد السكاين أخطر من التلوث ا

تدهور اخلدمات و املرافق األساسية و له  ثري كبري علي املوارد الطبيعية احملدودة من خالل املخلفات وتلوث 
من إمجايل  2/3إعمار معظمه ساحلي بنسبة : ومن مظاهر الثقل السكاين اليت تعيشها اجلزائر .4املياه

K ،إلضافة إىل أن تزايد السكان  .5إلضافة إىل التوسع على حساب املساحات اخلضراء و تدهورهاالسكانK

                                                 
1
  .197م، ص 2005/2006ساملي رشيد، أثر تلوث البيئة يف التنمية االقتصادية يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر،  - 

2
  .144، ص 2003، فتحي دردار، البيئة يف مواجهة التلوث، دار األمل، تيزي وزو، اجلزائر - 

3
 - Ministère de l’aménagement  du territoire et de  l’environnement, Rapport Sur l état et l’avenir de 

l’environnement, (RNE) 2003, p 231. 
4
  .167، ص2002اخلويل و أسامة أمني، البيئة وقضاr التنمية  والتصنيع، عامل املعرفة، الكويت،  - 

5
  .2002مارس  22-21املكسيك،  -املؤمتر الدويل املعين بتمويل التنمية، توافق اآلراء يف مونرتrل، الدورة الرابعة، مونرتrل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، - 



 .                                                          واقع اإلدارة البيئية كمنحى إداري حديث: الفصل األول

 24

يتسبب يف تلويث اهلواء �خطر الغازات نتيجة حركة املرور الكثيفة كإنبعا�ت أكسيد األزوت و�ين أكسيد 
   1.الكربيت و الرصاص

  :انتشار النفا\ت الصلبة - 4

 08املؤرخ يف  03- 83ة النظر البيئية، فحسب القانون رقمللنفاية تعريف قانوين من وجه
النفاية هي كل ما ختلفه عملية اإلنتاج أو التحويل أو االستعمال وكل : "و املتعلق حبماية البيئة 1983فيفري

  2".مادة أو منتوج أو بصفة عامة كل شيء منقول يهمل أو يتخلى عنه صاحبه
% 1,2نفاrت سامة، % 4,8نفاrت معدية، % 24ت عادية، نفاr%70يف اجلزائر ب النفاrت وقدرت 

و النمط    ع يلقد صاحب التطور يف ميدان التصنو  .3طن سنوr 125000نفاrت خاصة، مبجموع يقدر بـ 
املعيشي و االستهالك، التزايد يف إنتاج النفاrت من حيث الكم والنوع، فمن �حية النوع إذا أخذ� كاملثال 

املنزلية فهي تسبب أ�رًا جانبية على حاسة الشم مبرور الزمن أما من �حية الكم فإن حجم  السابق القمامة
ص النفاrت الصناعية اخلطرية فإن عددا كبريا من  .4النفاrت يزداد مع ازدrد عدد السكان أما فيما خي

ص منها، و Kلتايل احتمال حدوث تلوث بيولوجي Kنتشار اجلراثيم  الوحدات يعاين من مشكلة كيفية التخل
  5.املسببة للمرض نتيجة حتلل النفاrت، وتلوث كيميائي آ�ره بعيدة املدى

  :oكل التنوع البيولوجي - ـ5

تعترب مشكلة Èكل التنوع البيولوجي  كمثيالcا من املشاكل اليت تعاين منها اجلزائر و ذلك راجع لعدة 
  6.وجي �نه التباين الكلي للحياه على سطح الكرة األرضيةو تعرف االتفاقيات الدولية التنوع البيول. أسباب

 ةو يف اجلزائر أحدث توسع التنمية االقتصادية إىل العديد من املشاكل البيولوجية كاختفاء بعض احليوا�ت الثديي
و األمساك و الطيور Kإلضافة إىل بعض أصناف النبا®ت و Kلتايل مت تسجيل هذا التدهور ضمن القائمة 

 .مراء للمنظمة الدولية للمحافظة على الطبيعةاحل

  

                                                 
1
 - Michlel Morlot, Aspect  analytique du plombs dans l’environnement, Londres- TEC et doc Lavoisier Paris- cedex 

08, Paris, 1996, p03. 
2
، "البيئة_اجلزائر"، جملة احلدث، 2000مارس5/6/7العمومية و cيئة اإلقليم و البيئة و العمران، امللتقى الدويل حول التسيري التكاملي للنفاrت الصلبة،  األشغالوزارة  - 

  .20، ص2000، اجلزائر، 03/2000العدد
3
  .39، ص2003ة النفاrت احلضرية الصلبة، التعاون التقين األملاين، اجلزائر، أفريلوزارة cيئة اإلقليم والبيئة، الدليل اإلعالمي حول تسيري ومعاجل - 

4
 - Martin, P. Laffort, L’odeurs et desoridation dans L’environnement, TEC et doc Lavoisier, Paris, 1991, p203. 

5
 - Alain Demien. Guide du traitement  des déchets, Dunod, France, 3 eme Ed, 2004. p08. 

6
  )164- 163(،ص ص2000، 1دمحم دمحم الشاذيل، علي علي املرسي، علم البيئة العام والتنوع البيولوجي، دار الفكر العريب، القاهرة، ط - 
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  االهتمامات و اجلهود الدولية و احمللية اخلاصة qلبيئة: الثاين املطلب

مرجع للتعامل مع البيئة من خالل كالفكر اإلسالمي  أوال عن  التحدث املطلبسوف حناول يف هذا 
نلقي الضوء  ، و يف األخرياملعاهدات البيئية،  اهتمامات النظام العاملي لوضع مث نتطرق إىل احملافظة عليها، 

املواثيق والتشريعات الوطنية  أن على ظهور القوانني اجلزائرية املصاحبة هلذه االتفاقيات، دون أن ننس اإلشارة إىل
اليت ما هي إال استجابة للمواثيق الدولية،  هذا من �حية ومن �حية أخرى ألن املشاكل البيئية ال ميكن 

  .تها إال إذا قام على مبدأ التعاون ألن الصاحل عام و مشرتكمعاجل
  :املنظور اإلسالمي للتعامل مع البيئة :أوال

إذا كان اهتمام الدول املتقدمة Kملسؤولية االجتماعية و محاية البيئة مل يبدأ إال منذ زمن قصري �صدار         
كر اإلسالمي قد تناول القضية منذ أربعة عشر قر�، القوانني و التشريعات اخلاصة مبكافحة التلوث فإن الف

  .وقبل أن يصبح حجم اخلطر فيها كما هو موجود اآلن
بسبب قدم و طول املدة املطلب و جاء احلديث عن مسؤولية  اإلسالم  يف احلفاظ على البيئة، متقدما يف هذا 

  .و ليس يف املعلومات) ®رخيي(ا زمين الزمنية اليت يرجع إليها ®ريخ تناول هذه القضية أي أن الرتتيب هن
فقال . فهناك أوالً اآلrت القرآنية الكرمية  اليت تنهى عن قتل اإلنسان نفسه و عن اإلفساد بوجه عام          


ۡ�ۚ إِن� ":تعاىلُ�َُ�
َ
َ ٱَوَ� َ�ۡ�ُ��ُٓ�اْ أ �� ��   ).29سورة النساء، اآلية (." َ#َن "ُِ
ۡ� رَِ �ٗ

تعدي على البيئة اليت خلقها هللا و هيأها حلياة اإلنسان، و غريه يقود يف النهاية إىل جعلها غري فال شك أن ال
الذي يعد أخطر أنواع التعدي على البيئة فهو أحد : ا%��ثخذ مثال . صاحلة لتلك احلياة و هذا هو قتل النفس

بغية حتقيق الرفاهية االقتصادية الكثري  مصادر القتل اخلفية، و ذلك أن اإلنسان أدخل يف بيئته دون أن يدري و
   ....).سيارات،مصانع(من امللو�ت 

و اهتمام اإلسالم و حثه على احلفاظ على البيئة و صيانتها و محاية ما حتتويه من أوساط حيوية أو          

وََ)َ'ۡ�&َ�  ": وجلو يف هذا الصدد يقول عز ) مائية ،أرضية و هوائية(نظم ايكولوجية مشل التصنيف النوعي هلا 

�ٓءِ ٱِ*َ( �0ََ/ .ُۡ-ِ*ُ&�نَ  ,َۡ
َ
ۚ أ ٍء 3ٍَّ � ِ*َ( ": و يقول أيضاً  ).35سورة األنبياء، اآلية .(" �5ُ 4ََۡ6ۡ7َ�

َ
�ٓءِ ٱَوأ�َ �ٗٓء  ,��*َ

ْ ِ;  : "وقال تعاىل  ).48سورة الفرقان، اآلية .("َ:�9ُٗر8 <ِض ٱَوَ� َ�ۡ'>َۡ�ا
َ
?ۡ  َ).@ِ�ِة هودن سور .( " ُ*ۡ

  ).85اآلية
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�Aُ ّ*َِ( :" إن دعوة القرآن صرحية لتعمري األرض ال لتخريب مكو�cا، قال تعاىل   
َ
BCَD

َ
<ِض ٱEَُ� أ

َ
?ۡ 

��FُGَۡ ٱوَ َ'َۡ�Hۡ  َ0 �9َ�ِIJ ُوهGُِLۡ�َHۡ  ٞN�ِ
OP NٞQِGَR ِSّإِن� َر TِUۡVَِٓ�اْ إWُ�ُX ��Yُ") 61سورة هود، اآلية.(  

صلى (قواعد حمددة حلماية البيئة الطبيعية، فقد روي عنه ) صلى هللا عليه و سلم(ول هللا كما وضع رس
ال یغرس مسمل غرسا و ال �زرع زر�ا ف��ٔلك م�ه ٕا�سان و ال دابة و ال يشء ٕاال اكن � :"أنه قال ) هللا عليه و سلم

  .1)رواه مسلم" (صدقة
       اءات للحد من األضرار البيئية ميكن تلخيصها و لقد توصلت الدراسات اإلسالمية إىل عدد من اإلجر 

  :2 يفيما يل
  ضرورة إقامة الصناعات و األنشطة يف أماكن ال يصل ضررها للناس و ال ملمتلكاcم؛ - 
  اختاذ كافة اإلجراءات الوقائية لضمان سالمة البيئة عند ممارسة النشاط؛ - 
ص من املخلفات بطريقة سليمةضرورة مراعاة العوامل البيئية داخل املنظمات و  -  ويف  .عند التصميم و التخل

حالة عدم مراعاة العوامل سابقة الذكر جيب منع النشاط كلية ألن القاعدة الشرعية تقول �ن درء املفاسد أوىل 
. من جلب املصاحل، كاحلصول على اإلنتاج من املصانع دون إحداث أضرار Kلبيئة بواسطة التجهيزات الالزمة

  .كانت املفسدة أعظم من املصلحة درأ� املفسدة بفوات املصلحة و إذا  
  :املالمح العامة ألهم اتفاقات محاية البيئة: >نيا

شهد النظام العاملي على مدى القرن العشرين جمموعة من املعاهدات و الربوتوكوالت املعنية Kلبيئة 
لكن املالحظ هو تضارب وجهات . لسلبية املكتسبةوكيفية احملافظة عليها كخطوة وقائية وكذا مواجهة املظاهر ا

ص االهتمامات الواردة ضمن املعاهدات اليت سوف Ëيت على ذكرها . نظر الدول املتقدمة و النامية فيما خي
حيث اهتمت الصناعية منها Kلتلوث الصناعي و صيانة املوارد الوراثية و الطبيعية، كما اهتمت بنتائج الضغط 

الدول النامية  ميف حني انصب اهتما. إمدادات الطاقة النامجة عن زrدة عدد سكان العامل على املوارد وعلى
    اتعاهدالعديد من املو يف هذا اإلطار متت صياغة . مراض البيئيةألمبشاكل البيئة املرتبطة Kلفقر والتغذية و ا

  :صر، و فيما يلي عرض ألمهها على سبيل املثال ال على سبيل احلاتتفاقياالو 
  
 

                                                 
 

دمحم  ننظر ب: ، حتقيق2006-1427ة العربية السعودية،،دار طيبة للنشر و التوزيع، اململك01، الطبعة02مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري، صحيح مسلم، ا·لد -1
   .الفارrيب أبو قتيبة

2
، ديسمرب 19البنات، العدد  مسامهة النظم احملاسبية يف التقرير و اإلفصاح عن األداء البيئي ملنظمات األعمال، ا·لة العلمية لكلية التجارة، جامعة األزهر، فرع"�دية عبد احلليم راضي،  - 

  .429-428ص ص ، 2001
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هو أول مؤمتر بيئي واسع أعدت له األمم املتحدة، عقد يف ستوكهومل عاصمة السويد يف : مؤمتر ستوكهومل - 1
توصية تدعو احلكومات و وكاالت األمم املتحدة  109بعد أربع سنوات حتضريية، تضّمن  1972جوان  05

كما مت إنشاء بر�مج . املشكالت البيئية و املنظمات الدولية إىل التعاون يف اختاذ التدابري من أجل مواجهة
  :1األمم املتحدة للبيئة تكون مهمته العناية Kلبيئة، و مت إدراج جمموعة من التوصيات

  وقف إلقاء املواد السامة، وعدم إطالق احلرارة بكثافة تتجاوز قدرة البيئة؛ –
  اإلبقاء على قدرة األرض على إنتاج املوارد احليوية و املتجددة؛ –
  التعجيل Kلتنمية بنقل املساعدات املالية و التكنولوجية للبلدان النامية؛ - 
تطبيق العلم و التكنولوجيا إلدارة و مراقبة املوارد البيئية و تشجيع البحث العلمي البيئي و نشر الوعي بني  - 

  .األجيال
طبقة األزون، و هي تتشكل يف إن من أهم املشاكل اليت تتعرض هلا البيئة هي Èكل  :بروتوكول مونرت\ل - 2

كلم من سطح األرض، و تلعب دور مصفاة لإلشعاعات الكهرومغناطيسية اآلتية   15- 10طبقة السرتاتوسفري 
  2).ذات طول موجة متوسطة أو فوق البنفسجية(من الشمس 

اليت  سيؤدي إىل زrدة األشعة فوق البنفسجية%1وحسب األحباث العلمية فإن اخنفاض مسك طبقة األزون ب
) بروتوكول(ماله من أثر على كل عناصر البيئة و هو ما أدى إىل توقيع اتفاقية % 3,2تصل إىل األرض مبقدار 

ص  20ويتضمن هذا الربوتوكول 1987.3مونرتrل حتت إشراف األمم املتحدة عام  مادة كلها cدف إىل التخل
سنوات إضافية 10اته يف وضع مدة مساح التدرجيي من بعض هذه املركبات ذات األثر الضار و تتمثل توصي

، مركبات CFCsغاز الفريون املستخدم يف أجهزة التربيد (على املواعيد احملددة ملنع إنتاج و استهالك املركبات 
  . 4 )الكلوروفور كربونية، اهلالو�ت اليت تستخدم يف طفاrت احلرائق

يف ) ريودجيانريو(عقد يف عاصمة الربازيل  ):األوىل رضقمة األ(مؤمتر األمم املتحدة الثاين للبيئة والتنمية  - 3
آالف 10زعيم،  118دولة،  185(أكرب جتمع دويل  هذه القمة ، حيث مثلت1992جوان  14- 13

 :5و توصلت إىل ).أخصائي يف علم البيئة والتنمية

                                                 
1
  .170، صذكره فتحي دردار، مرجع سبق - 

2
  .  268ص ،2000دمحم عبد الكرمي عبد ربه، دمحم عزت دمحم إبراهيم غزالن، اقتصادrت املوارد و البيئة، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  - 

3
  .31، ص2000جلزائر، عبد القادر رزيق املخادمي، التلوث البيئي، ديوان املطبوعات اجلامعية، ا - 

4
 - OECD, trade and the environment, Paris, 1994, pp 126-127. 

5
 - United Nations, Report of the United nations conference on environment and development, Vol. II, New York, 

pp17-18. 
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و احلفاظ على طبقة األوزون  التوقيع على اتفاقية التنوع البيئي و اتفاقية محاية األرض من التقلبات احملتملة، - 
  و احلول دون ظاهرة االحتباس احلراري العاملي وتقلبات دورة الرrح؛

  ؛)دولة130(من قبل كل الدول األطراف  21التوقيع على جدول أعمال القرن  - 
  1.تقدمي مساعدات للدول النامية للمسامهة يف محاية بيئتها - 
  :2مفاده مايلي 1998كيوتو الياKنية عام   انعقد هذا املؤمتر يف :بروتوكول كيوتو - 4
دعوة االحتاد األورويب إىل بروتوكول ملزم قانوين يتضمن إجراءات و سياسات عامة لكافة الدول، مع وضع  - 

  ؛)2020-2010-2000(أهداف حمددة متجانسة زمنيا 
  جزء من املليون و أقل؛ 550تثبيت غاز �ين أكسيد الكربون كحد على  - 
 2012- 2008الدول الصناعية منفردة أو جمتمعة  بتخفيض انبعا�ت الغازات الدفيئة يف الفرتة  أن تتكفل - 

  .1990من انبعا�ت  % 5,2بنسبة 
يف ) 04/09/2002إىل غاية  26/08(عقد هذا املؤمتر خالل الفرتة  :2002قمة جوهانسبورغ  - ـ5

  :3ملتحدة، و مت الرتكيز فيه على النقاط التاليةمدينة جوهانسبورغ جبنوب إفريقيا حتت رعاية و إشراف األمم ا
  إعادة نظر الدول يف أمناط استهالكها و إنتاجها و أن تلتزم Kلنمو االقتصادي املسؤول والسليم بيئيا؛ - 
إىل أعمال و القيام بتقييم العقبات اليت عرقلت عملية ) 21جدول أعمال القرن (الرتكيز على ترمجة اخلطط  - 

  ريو؛) األرض (ائج اليت مت اجنازها منذ مؤمتر التقدم و النت
ص الف -    .جوة بني دول الشمال و دول اجلنوبالدعوة إىل تقلي
يهتم .اىل غاية اآلن1971يتم عقده كل ثالث سنوات ابتداء من عام  :4)2008(مؤمتر راماسار zيران  - 6

الطيور الساحبة و بعض األمساك،  مبوضوع األراضي الرطبة كالربك و املستنقعات Kعتبارها موطن عيش بعض
  .Kإلضافة ملا هلا من  ثري مباشر على ترطيب اجلو

7 - z دولة صناعية بتقليل  36إلزام  :5)2009(ندونيسيا مؤمتر األمم املتحدة حول التغري املناخي
للتغري  و التكيف مع األ�ر السلبية). K)2008 -2012ملائة خالل الفرتة  5االنبعاث اىل أقل أو يساوي 

  .املناخي، و ضرورة تطبيق تكنولوجيات اإلنتاج األنظف

                                                 
1
  .194، ص2002، 2، مركز القرار لالستشارات، طبعة )و االرهاب الدويل خماطر العوملة(السيد عليوة، إدارة األزمات و الكوارث  - 

2
  .420، صذكره خالد مصطفى قاسم، مرجع سبق - 
 

  )29/05/2006 :شوهد بتاريخ(  www.greenline.com.kwإميان املطريي، مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسبوغ،   -3
4
 -http://www.koreana.or.kr/months/news_view.asp?b_idx=99&lang=ar&page_type=list.vue le 05/12/2014 à21.00h 

5
  .نفسه -  
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تعقد هذه القمة مرة كل سنة منذ انعقاد قمة : 1)2013بولندا /وارسو للمناخ(اتفاقية املناخ اجلديدة  - 8
و cدف اىل تطبيق التكنولوجيات البيئية، و ترشيد استخدام الطاقة   . األرض األوىل، لدراسة الغازات الدفيئة

  .و إدخال الطاقة البديلة
زrدة االهتمامات ثر إعلى  :2)2014مصر (املؤمتر الدويل السابع للتنمية و البيئة يف الوطن العريب  - 9

تطوره  يفالعاملية Kملشاكل البيئية وطرق حلها تزيد من مسئوليات العلماء العرب مجيعاً جتاه بيئتهم ليواكبوا العامل 
حياول رسم خريطة عربية بيئية موحدة، ويعمل  عريب دويلعقد مؤمتر  يفاالستمرار  وتقدمه، من هنا كانت أمهية

   .على وضع أسس علمية للتنمية واحملافظة على البيئة واستمرارها

وقد قّررت فرنسا أن تنتهج يف هذا املؤمتر سلوكا منوذجيا من حيث : 3)2015(اتفاقية املناخ بباريس  - 10
ص التأثري الناجم عن استهالك املوارد الطبيعية بر� و قامت بتنفيذالبيئة،  املاء والنفاrت (مج عمل يتيح تقلي
ص )والطاقة   .غازات الدفيئة إىل أدىن حدال انبعاث، و تقلي

كون ستقمة هذه ال :4 )2016نوفمرب  18-7(مبراكش يف الفرتة ما بني) 22كوب(اتفاقية املناخ  - 11
 املوقعة على اتفاق املناخ بباريس ، Kلتزاماcا اجتاه التغريات املناخية،  موعدا للوقوف على مدى التزام األطراف

  ".تطوير اآلليات العملية من أجل تنزيل بنود اتفاق Kريس "حول و سيتمحور موضوع القمة األساسي 

ا وعلى الصعيد العملي و رغم عدم وصول الدول إىل النسب املطلوبة منها يف جمال محاية البيئة، إال أ�
  :حققت بعض النجاحات يف ختفيض انبعا�ت غاز �ين أكسيد الكربون و من أمثلة ذلك

و وضع تشريعات بينية  1996كانت يف طليعة الدول اليت بدأت Kنتهاج سياسة طاقة جديدة، منذ : أملانيا* 
دمة املشاريع العاملية اليت و تعترب مشاريع الطاقة األملانية يف مق،و اقتصادية تشجع التوجه حنو التنمية املستدامة 

    إ�اء خدمات املفاعالت النووية  2025متكنت من تطوير تقنيات الطاقة املتجددة، وقررت أملانيا يف عام 
  ).الرrح، الشمس، الكتلة احلية(و تعويضها مبصادر الطاقة املتجددة 

يا الذي يتحول إىل الطاقة رغم صغر مساحتها إال أ�ا تطمح �ن تصبح البلد األول عامل :سلنداأي* 
، و تركز هذه الدولة على خالr الوقود 2030اهليدروجينية مقابل استغنائها عن الفحم و النفط عام 

   5.من الطاقة فيها% 20اهليدروجيين، وتتم التدفئة فيها Kلطاقة اجليوحرارية، و توفر الكهرKء املائية 

                                                 
1
  نفسه -  

2
 - http://www.aun.edu.eg/conferences/7enviroment/.vue le 14/04/2016 à00.45h. 

3
 -http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-et-gouvernance-

democratique/climat-et-environnement/article/cope-21. vue le 14/04/2016 à 00.10h.لتصرفK 
4
- http://www.mamlakapress.com. vue le 14/04/2016. à 00.25h.لتصرفK 

5
  .232، ص2003و مستقبل األرض، األهلية، عمان، األردن، الطبعة األوىل، Kتر دمحم على وردم، العوملة  - 
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سنوات و ذلك لرتكيزها  10خالل % 10سيد الكربون بنسبة استطاعت ختفيض انبعا�ت �ين أك :الربازيل* 
  .على تطوير الكتلة احليوية، و تنويع مصادر الطاقة و حتسني الكفاءة يف استخدامها 

ص انبعا�ت الكربون مبعدل  :الصني*  طن سنوr و هذا نتيجة لالخنفاض السكاين والتحول  250مت ¨ا تقلي
  .التدرجيي من الفحم إىل الغاز

مليون طن سنوr وبتكلفة  125ساهم حتوهلا حنو الطاقة املتجددة يف اخنفاض انبعا�ت الكربون مبعدل  :هلندا* 
  .دوالر للطن الواحد 15قدرها 

مليون طن سنوr  15أي حوايل % 5استطاعت أن ختفض انبعاث �ين أكسيد الكربون بنسبة  :املكسيك* 
  .الطاقة ة، تقليل نسب إزالة الغاKت و رفع كفاءة استخدامنتيجة شروعها يف التحول إىل الطاقة املتجدد

من خالل تقليصها لدعم احلكومة لقطاع الطاقة % 5تقلصت انبعا�ت الكربون بنسبة  :جنوب إفريقيا* 
  .والفحم الذي ساهم يف ترشيد استهالكها

 ختفيض نسب الكربون تعترب من أكثر أسواق الطاقة منوا، سامهت فيها سياسات حتديث الطاقة يف: تركيا* 
  %.10ب

، تقوم العديد من )نسبة ختفيضات الكربون(طن  288إىل جانب هذه اجلهود الدولية اليت بلغت يف جمملها 
  :1املشاريع الكربى �حباث علمية لتحقيق نفس اهلدف و من ذلك

يف جتويفات واسعة  الذي يعتمد على التخزين الدائم لغاز الكربون سواء حببسه" علم هندسة املناخ"ظهور  - 
يف النرويج أو حببسه يف أعماق احمليطات أو يف  ةالبرتولي Norsk Idor شركةعتمده تحتت األرض و هو ما 

آKر (األشجار كما فعلت مشروع بيجو اليت تستثمر يف األمازون �عادة إحياء الغاKت وتطلق على ذلك 
  ).الكربون

كرب أبتطوير أحباث قصد التوصل إىل أشجار مطورة جينيا هلا قدرة الياKنية للسيارات " تويو®"شركة قوم ت - 
  .على امتصاص غاز �ين أكسيد الكربون

ص املاء حتضريا لتخضري ) رييت( شركة تقوم -  Kلبحث عن نبا®ت تتحمل درجات احلرارة املرتفعة ونق
  الصحاري؛

ات صلبة أو سائلة تعرف Kلرذاذ يف هناك تقنية المتصاص أشعة الشمس و تربيد األرض من خالل نثر حبيب - 
و ميكن اعتبار هذه التقنيات و اجلهود بعض الصور لإلنتاج األنظف . الطبقة العليا للجو بواسطة الطائرات

                                                 
1
  .74، ص2001كلورفوسلر و بيرت جيمس، إدارة البيئة من أجل جودة احلياة، ترمجة عالء أمحد صالح، مركز اخلربات املهنية لإلدارة، القاهرة،   - 
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�نه التطبيق املتواصل إلسرتاتيجية بيئية وقائية متكاملة على العمليات واملنتجات من "الذي تعرفه األمم املتحدة 
  1.ملتصلة Kإلنسان والبيئةخاطر ااجل تقليل امل

  
  

  :اجلهود احمللية اجلزائرية حلماية البيئة :>لثا

  تعاين اجلزائر كدولة من بني كل الدول من مشاكل بيئية عديدة كتلوث اهلواء، املاء، التوسع العمراين 
منها ما يتعلق  و هذا راجع لعدة أسباب منها ما تعلق Kإلقليم واملناخ أو Kلنمو الدميغرايف، و ،و التصحر

اخل لذلك أولت احلكومة اجلزائرية ...بسياسات التعمري أو كيفية استهالك املواد، الفقر و عدم وجود األمن
اهتماما كبريا Kلبيئة من خالل سن جمموعة من القوانني يف إطار محاية البيئة Kإلضافة إىل اإلجراءات االقتصادية 

أن ننس املشاريع و اهليئات البيئية العاملة على حتسني الوضعية البيئية  املعتمدة و املطبقة من طرف الدولة دون
  .يف اجلزائر

  :التشريعات البيئية يف إطار محاية البيئة - 1

  : هناك جمموعة من القوانني اخلاصة حبماية اإلطار االيكولوجي و البيئي يف اجلزائر نذكر منها
، 2003و لقد متت املصادقة عليه يف جويلية  :2لتنمية املستدامةالقانون املتعلق حبماية البيئة يف إطار ا -1- 1

و من ) 1992(  وحيث تبىن املشروع اجلزائري فيه اخلطوط العريضة ملبادئ التنمية املستدامة لقمة ريودجيانري 
ص عليه حتديد الرقابة ملختلف مركبات البيئة من خالل وضع حدود على شكل عتبات حرجة  أهم ما ن

إجبارية تعيني املستغل املمثل للبيئة، مع ، و "اهلواء، املاء، األرض، Kطن األرض"ة املوارد الطبيعية وأهداف جلود
سن إجراءات البيئة ضمن كافة مستوrت التعليم، تعميم إدماج اف الذايت، احلرص على تطبيق الرقابة و اإلشر 

ص جلب املعدات املستخ   .دمة يف احلد من التلوثحتفيزية يف اجلانب اجلبائي اجلمركي فيما خي
    ، 2001ولقد متت املصادقة عليه يف ديسمرب  :3القانون املتعلق بتسيري النفاrت و مراقبتها و إزالتها -2- 1

ص هذا القانون على حتمية إنتاج النفاrت و الوقاية منها، و تثمني هذه النفاrت �عادة استخدامها أو  و قد ن
  .عادة استخدامها على شكل طاقة أو موادرسكلتها، أو �ي طريقة تضمن إ

حول ثالث معامل رئيسية تتمثل يف  يتمحور هذا القانون :القانون املتعلق جبودة اهلواء و محاية اجلو -3- 1
  ترتيب إجراءات تقنية، جباية، مالية، رقابية وعقابية؛ف اإلعالم، إعداد أدوات التخطيط، الوقاية و اإلشرا

                                                 
1
  .79ن ص2006، 1، القاهرة، طدمحم عبد البديع، االقتصاد البيئي و التنمية، دار األمني - 

2
  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، القانون رقم   - 

3
  .2001ديسمرب 15املتعلق بتسيري النفاrت و مراقبتها و إزالتها، املؤرخ يف  19-01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،القانون رقم  - 
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ص على حتمية قيام السلطات العمومية Kلرقابة على جودة اهلواء على مستوى التجمعات الكربى  حيث ين
خمطط  ،املخطط اجلهوي جلودة اهلواء: ، اعتمادا على األدوات التخطيطية التالية)ألف ساكن 50أكثر منم (

  .خمطط التنقل احلضري ،محاية اجلو
  
  .اإلجراءات االقتصادية حلماية البيئة يف اجلزائر - 2

دوات من األاتيجية املتبناة يف اجلزائر يف إطار محاية البيئة ارتكزت أساسًا على جمموعة إن اإلسرت 
  .االقتصادية متمثلة يف اجلباية البيئية، اإلنفاق احلكومي و سياسة ختفيض الدعم

تلويث اجلباية البيئية هي اقتطاع نقدي جربي تفرضه الدولة على املنتج كعقوبة له على : اجلباية البيئية -1- 2
هذه اإليرادات .البيئة، و Kلتايل سيكون هذا حافزا لعدم التلويث أو أن يبحث عن تكنولوجيا نظيفة بيئيا
أما اجلزء % 75املتحصل عليها من إدارة الضرائب تذهب إىل الصندوق الوطين للبيئة و إزالة التلوث بنسبة 

  %.15ية و امليزانية العموم% 10املتبقي فيذهب إىل ميزانية البلدية 
  :ذكر جمموعة من الرسوم البيئية اجلزائرية نو يف هذا الصدد ميك

    ؛اخلطرةو الرسم املتعلق Kلنشاطات امللوثة  - ؛                     الرسوم اخلاصة Kلنفاrت الصلبة - 
  ).2003(الرسم على االنبعا�ت الصناعية السائلة  -     ؛)2002(الرسوم اخلاصة على االنبعا�ت اجلوية  - 
و هي تلك املوارد املالية املخصصة أساسًا لتدابري مكافحة التلوث و محاية املوارد : اإلنفاق احلكومي -2- 2

بر�مج جتديد  ،وبرامج اجناز شبكات التطهري وحمطات التنقية: الطبيعية و هي متأتية من الدول و تشمل
لتجهيزات املضادة للتلوث K اخلاص رب�مجال ، والغاKت و إصالح األراضي و االستصالح املتكامل للسهوب

مع النفاrت الصناعة، و النفقات املتعلقة جب اليت تقتنيها املشاريع العمومية الكربى يف قطاعات الطاقة و
  .نفقات تسيري الوكاالت الرئيسيةو  املتعلقة Kلبيئة و وطرحها يف املفارغ

احلث على االقتصاد يف املوارد الطبيعية و ذلك  إن اعتماد هذه السياسة هو: سياسة خفض الدعم -3- 2
من خالل االقرتاب من السعر احلقيقي للمورد، فتكون بذلك السياسة مكيفة لألسعار فإذا ما احتدت هذه 

التحكم يف ، و السياسة مع السياسة القطاعية ميكن ترشيد استهالك الطاقة و احلد من االنبعا�ت امللوثة للجو
  .ألمسدة و املبيدات يف الزراعةاستهالك املاء و ا

  :اإلطار االسرتاتيجي العشري) / 2011-2001 (اإلسرتاتيجية البيئية يف اجلزائر  -4- 2

إن حتليل اخلطوات املعدة يف إطار املخطط الوطين لألفعال البيئية و التنمية املستدامة أظهرت أن املشاكل 
الجتماعية للبلد و Kلتايل قررت اجلزائر أن تستثمر يف التنمية اإليكولوجية كانت مرتبطة Kلتنمية االقتصادية و ا
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على  وركزت 2011إىل  2001من  اليت امتدتهذا القرار يعترب املبدأ األساسي إلسرتاتيجية البيئة . املستدامة
  :1األهداف اإلسرتاتيجية التالية  و حققتاملخطط السابق 

ص مبالغ :يف جمال التصحر * ص  قامت اجلزائر بتخصي  800معتربة للحد من رقعة التصحر حيث مت ختصي
ماليني هكتار   7ماليني هكتار ضمن  3مليون دوالر سنوr لتنفيذ هذا املشروع، و مت اسرتجاع ما يقارب 

كما عقدت عدة . بفضل محالت معاجلة األراضي القاحلة عن طريق التشجري 1996كانت مهددة منذ 
كما عقدت القمة العاملية الكبرية Kجلزائر حول . أن هذه الظاهرةمؤمترات واتفاقيات و ورشا ت عمل بش

  .التصحر ومت اعتماد الظاهرة إشكاال عامليا من قبل صندوق النقد الدويل للبيئة
ص من أخطار التلوث اجلوي منها: يف جمال التلوث اجلوي*   :اختذت اجلزائر عدة إجراءات للتقلي
، حيث اقبة نوعية اهلواء على مستوى العديد من نقاط القطر اجلزائريمتويل عدة مشاريع للتزويد مبحطات مر  - 

مليون دوالر أمريكي للتقليل من تلوث الغازات احملروقة و الحرتام التزاماcا السيما  272 كاستثمرت سو�طرا
ملواد املضعفة لطبقة املتعلقة K" مونرتrل"الناجتة عن معاهدة األمم املتحدة، املتعلقة Kلتغريات املناخية وKتفاقية 

بر�مج وطين حلماية طبقة األزون و تشجيع (كما تنفذ اجلزائر بر�جما واسعا خمصصا حلماية اجلو . األزون
  ؛)االقتصاد يف الطاقة

الكهرKء، الطاقة الشمسية، (اختيار أنواع من الوقود خالية من امللو�ت و التحول إىل مصادر الطاقة النظيفة  - 
  ).ملميع كغاز وقودي، البنزين اخلايل من الرصاصغاز البرتول ا

تبنت الدولة سياسة غلق املصانع املسببة للتلوث و الضارة بصحة اإلنسان كغلق وحدة زهانة مبعسكر يف  - - 
، حيث تبني أن هذه املادة تتسبب يف "مفتاح Kلبليدة "املفرزة لألميانت بعد غلق وحدة  2008أوت 

  .السرطان
Kدرت اجلزائر �عداد خطة للتهيئة الشاطئية، إضافة إىل : املياه والبحر و املناطق الشاطئيةيف جمال تلوث  *

ويقدر . ذلك الشراكة مع الدول األوروبية لتحسني تسيري املوارد املائية، و  سيس ضرائب خاصة بنوعية املاء
توسيع منشآت التموين Kملاء مببلغ  الرب�مج الذي شرعت يف تنفيذه وزارة املوارد املائية و املتعلق بتجديد و

  %.70مليون دينار جزائري أجنزت منه نسبة  170
ص من النفاrت اخلطرية أصبحت  اعتمدت: يف جمال النفا\ت احلضرية و الصناعية * اجلزائر خطة للتخل

ص  2001قانو� عام  ص حجم املخزو�ت و خطر املنتجات السامة، و فرض غرامات على منين  على تقلي
ستوجب احماولة إزالة كمية النفاrت اليت تفرزها كالزئبق و الزنك و بقاr النفط، و و . قومون بتلويث البيئيةي

                                                 
1
  .2008، اجلزائر ،السنة الرابعة، جملة العلوم اإلنسانية، "ةجتربة اجلزائر يف محاية البيئ"سهام بلقرمي،  - 



 .                                                          واقع اإلدارة البيئية كمنحى إداري حديث: الفصل األول

 34

عقدا خاصا Kلبيئية و األداء  60وقد مت إبرام حوايل .ذلك استخدام تكنولوجيا حديثة تتوافق مع املقاييس البيئية
ص النفاrت .عاملة يف جمال الغذاء و الصناعةبني وزارة البيئة واملشاريع ال 2005االقتصادي سنة  و فيما خي

مليون دوالر أمريكي مت منحه  26احلضرية مت اختاذ إجراءات حملاولة التقليل من أضرارها و ذلك بقرض قيمته 
  .من طرف البنك اإلسالمي لوالية اجلزائر

ت اجلزائر من الدعم التقين و املايل من يف إطار بر�مج األمم املتحدة للتنمية استفاد: يف جمال التنوع البيئي *
طرف الصندوق العاملي للبيئة، و جتسد ذلك يف وضع خمطط لتسيري منطقة سهل قرKس بسكيكدة من أجل 
االستعمال العقالين ملوارد املنطقة احمليطة و اهلدف من هذا املشروع هو احملافظة على التنوع البيئي املوجود يف 

إدراج ثقافة التنوع  cدف إىلتوقيع اتفاقية للتحسيس حول التنوع البيئي  2008 و مت يف سنة. حالة اخلطر
  .البيئي داخل املشاريع و ا·تمع ككل

إن الوعي بثقافة بيئية �بع من السياسة البيئية الناجحة، حيث مت ربط النظام : يف جمال الرتبية البيئية* 
   رجت اجلزائر دروس حول البيئة يف الطور التعليمي األول و يف هذا الصدد أد. االيكولوجي Kلنظام التعليمي

كما أسست برامج إذاعية و تلفزيونية حول البيئة . و طبع كتاب مدرسي ملقياس الرتبية البيئية للطور الثاين
  .تشاركها الصحافة
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  :ماهية اإلدارة البيئية: الثايناملبحث 

من طرف املشاريع االقتصادية و اجلهات احلكومية نظرا ملا حتققه من  تزايد االهتمام Kإلدارة البيئية
تطوير و حتسني يف نظام محاية البيئة،و ألن البيئة تعترب أحد ا·االت Kلغة األمهية لقطاعات األعمال علي 

لبيئية يف مستوى العامل، و يتمثل هذا االهتمام يف اجتاه الكثري من املشاريع الصناعية �دراج االعتبارات ا
لذلك جيب أن تتوفر على إدارة . اسرتاجتيات أعماهلا و خططها و تطبيق املواصفات البيئية أثناء ممارسة نشاطها

  .بيئية ذات مستوى متميز و فعال مبا يضمن بقاءها يف السوق و تنافسها مع املشاريع األخرى
    مفهوم اإلدارة البيئية على الصعيدين اجلزئي وسوف نتناول يف هذا املبحث التطور التارخيي لإلدارة البيئية و 

ص و مميزات اإلدارة البيئية   .و الكلي Kإلضافة إىل خصائ
  

  .التطور التارخيي لإلدارة البيئية: األول املطلب

تعترب إدارة البيئة ا·ال األسرع تطورا مقارنة K·االت اإلدارية األخرى حيث ترجع بداrت هذه اإلدارة 
  السبعينات و هي الفرتة اليت أخذت فيها القضاr البيئية و خماطر التلوث البيئي تظهر على السطح  إىل أوائل

و خالل هذه املرحلة مل يتخط مفهوم اإلدارة البيئية حدود اإلجراءات العالجية، . و تنذر مبخاطر دولية و بيئية
            اسية على التشريعات والقوانني و اعتمد هذا األسلوب على الطرق و املناهج التقليدية و بدرجة أس

و االتفاقيات اخلاصة حبماية البيئة السابقة الذكر و اليت مل cتم Kلبحث عن جوهر املشكالت و أسبا¨ا، كما 
  1.افتقرت إىل القدر الكايف من املهنيني املختصني يف البيئة فضال عن ضعف اإلمكا�ت املادية

يف مؤمتر األمم املتحدة  1972ني األعمال و البيئة على املستوى العاملي يف عام وقد بدأ االرتباط احلقيقي ب
و يف منتصف الثمانيات، أسهمت تكاليف تطبيق احلماية البيئية املرتفعة يف دفع .الذي عقد يف مدينة ستوكهومل

عل املهتمني املشاريع لتقوم بعمليات االستثمار يف ختفيض التلوث و ليس التحكم به فحسب، و هذا ما ج
و اليت نشرت تقريرها  Kملشاكل البيئية، يعملون على إجياد مفوضية مستقلة للبيئة اللجنة العاملية للبيئة و التنمية

الذي حث  " التنمية املستدامة"و قد قدم هذا التقرير مصطلح " 1987مستقبلنا املشرتك عام "بعنوان 
�عطاء أمهية، خاصة لالعتبارات البيئية أثناء إدارة األنشطة الصناعة على تطوير إدارة بيئية سليمة و فعالة 

                                                 
1
  .53، ص1999، العدد األول، 15، جملة اجلمعية اإلحصائية املصرية، ا·لد"االجتاهات املعاصرة إلدارة جودة البيئة"عالء سرحان،  - 
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اإلنتاجية و على ضرورة إنشاء دائرة تشكل جزء من التنظيم العام للمشروع خمتصة بتتبع اآل�ر البيئية للمشروع 
  1.و معاجلتها

مية املستدامة الذي تضمن ن تطلق ميثاق العمل للتنولقد كان هذا التقرير مبثابة احلافز لغرفة التجارة الدولية أل
مبدأ  يعىن �دارة البيئة  و تعزيز التنمية املستدامة كما اشتمل امليثاق على بعض العناصر  الرئيسية ألنظمة  16

و مع �اية الثمانينيات أدركت الصناعة أن نشاطاcا التصنيعية و اإلنتاجية هي العامل األساسي  .2اإلدارة البيئية
و بدأت  خذ موضوع اإلدارة البيئية بدرجة تطوعية Kعتبارها سبيال هاما لتحسني صورة  يف املشاكل البيئية،

و من نتائج هذه . الصناعة بيئيا و لزrدة الربح و املنافسة مع الصناعات اليت ال  خذ اإلدارة البيئية يف االعتبار
  .الفرتة صنع منتجات مالئمة بيئيا و هي املنتجات اخلضراء

عام ) ريو دجيانريو(صورة ارتباط  البيئة Kألنشطة اإلدارية و االستغاللية للمشروع الصناعي يف قمة و مت  كيد  
، إذ اعتربت أن العمليات اإلنتاجية غري خمطط بيئيا و االستخدام  غري الرشيد للموارد الطبيعية هي 1992

  .السبب الرئيسي لتدهور البيئة
من أهم السياسات اليت انبثقت عن ) الطبيعية ، البشرية، االقتصادية (وارد و كانت اإلدارة البيئية العقالنية للم

مفهوم التنمية املستدامة، لدرء املخاطر البيئية و العمل Kملفاهيم احلديثة املرتبطة Kإلنتاج و Kلتايل  زrدة أرKح 
ذه القمة كنقطة حتول كما عدت ه.3املشروع الصناعي من جهة و احملافظة على جودة البيئة من جهة  أخرى

مهمة يف االهتمام الدويل Kلبيئة لبناء نظام دويل خاص Kإلدارة البيئية على مستوى العامل، حيث مت على إثره 
)�صدار سلسلة املواصفات الدولية اخلاصة Kلبيئة  للتقييس قيام املنظمة العامليةISO140001996عام  ( .  

تساعد وانني و تليب املتطلبات الرقابية، و الصناعية التعامل مع الق Kإلضافة إىل أ�ا تسهل على املشاريع
حتقق وفرة يف التكاليف من خالل ختفيض شاكل قبل ظهورها، املسؤولني يف هذه املشاريع على حتديد مواقع امل

  4.الطاقة و املواد األولية الداخلة يف اإلنتاج و يف أحيان أخرى تتجنب التكاليف
من املواصفات أن اختاذ القرارات البيئية سيصبح  (ISO14000)ه السلسلة ومن أهم مميزات هذ  

امتدادا ملهمة اإلدارة يف أي مشروع، كما ستوفر له قيمة جتارية و دورا رrدr يف جمال محاية البيئة Kإلضافة إىل 
و إدارcا اهتماما متزايدا ملي مبشكلة البيئة اوقد واكب االهتمام الع. 5تقوية موقعه التجاري يف األسواق العاملية

                                                 
1
 - World commission on environment and development WCED, “Our common future”, Oxford University Press, 

Oxford, 1989, p43. 
2
  .219، ص 2002، 1،دار وائل للنشر،عمان،ط، ISO14000و  ISO9000دمحم عبد الوهاب العزاوي، أنظمة إدارة اجلودة و البيئة  - 

3
 - Henning Daniel, Managing the environment crisis, Duc university press, London, 1989, p1. 

4
 - Wiling John T., Environmental TQM, Excutive enterprises publications, CO INC, New York, 1994, p9. 

5
، 08العدد  ،02، جملة البيئة و التنمية، ا·لد"14000محاية من التلوث البيئي و تطبيق مواصفات إيزو . اهليئة العربية السعودية للمواصفات و املقاييس"خالد بن يوسف اخللف،  - 

  .56، ص1997
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Kحلاجة إىل محاية البيئة يف الوطن العريب يف إطار ترشيد استخدام املوارد و تعزيز األوضاع و قد جتسد هذا 
عن جملس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة من خالل دورcا الثامنة ) 80(االهتمام بصدور القرار رقم 
املتعلق بسلسلة املواصفات نظم اإلدارة البيئية، و قد أكد القرار على أمهية  1996اليت عقدت Kلقاهرة عام 

التنسيق بني اجلهات الوطنية املعنية ¨ذه النظم يف كل دولة عربية و احليلولة قدر اإلمكان دون استخدام 
  1.املواضيع البيئية ذريعة للحد من التطور و النمو االقتصادي

  :لبيئية و األنظمة األخرى من خالل الشكل التايلو يظهر التفاعل بني اإلدارة ا
  ).التفاعل بينها وبني النظام االيكولوجي واألنشطة البشرية(ضرورة وجود إدارة بيئية ):2- 1(شكل رقم

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Crissman David R. & Zehedi Keveh, Capacity building for integrated:املصدر

environmental assessment and reporting, UNEP, 1997, p7..  

  

  Environmental Management مفهوم اإلدارة البيئية: الثايناملطلب 

ميكن التطرق ملفهوم اإلدارة البيئية من عدة زواr و جوانب، نبدأ أوال �دراج مفهومها الذي يعترب 
إدارة األعمال، و منه نتطرق  امتدادا ملفهوم اإلدارة و Kلتايل يظهر لنا موضعها ضمن علمي اإلدارة العامة و

                                                 
1
  .1997، وزارة الدولة لشؤون البيئة، القاهرة،)1996(أعمال الدورة الثامنة ·لس وزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة  - 

  الظروف البیئیة

ھواء، ماء، أرض 
 و موارد طبیعیة

  :النشاط البشري

، تجارة، استھالك،
طاقة، نقل، 

 ...صناعة، زراعة 

  :المسؤولیة الفردیة و الجماعیة

تكنولوجیا (التشریع، تقنیات حدیثة 
  )نظیفة

     اإلدارة البیئیة (وسائل إداریة 

  )14000إلیزو و ا

 ضغط

 موارد

 معلومات

اتخاذ القرارات      
التحسین (و تنفیذھا 

 )المستمر

اتخاذ القرارات      
الضغط (و تنفیذھا 

 )اإلیجابي
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إىل املستوى ) الدولة(بشيء من التحليل إىل بعض املفاهيم اليت ختتلف حسب زاوية التعرف من املستوى الكلي 
ص و املهام املنوطة ¨ا). املشروع أو املشروع(اجلزائي    .و من خالل ذلك ميكنا استنتاج بعض اخلصائ

  :العالقة بني اإلدارة و البيئة :أوال

ص اإلدارة العامة بتنفيذ السياسة العامة للدولة بواسطة األجهزة احلكومية املختلفة حيث تتوىل    ختت
التخطيط والتنظيم و التوجيه و الرقابة على جهد العاملني و هم بصدد التصرف Kملوارد و تتمثل أجهزcا يف 

ص إدارة األعمال �دارة .لدولةالوزارات و املشاريع العامة و اإلدارات املركزية و األجهزة األخرى ل يف حني ختت
النشاط الذي تؤديه املشروعات ذات الطابع االقتصادي و اليت تعمل على إشباع حاجات مالية ومعنوية 

            1.للمجتمع كافة أو قطاعات دون سواها قصد حتقيق أرKح
ة و إدارة األعمال خبصوص اإلدارة ال تتعارض ا·االت و االختصاصات املذكورة يف كل من اإلدارة العامو 

على توظيف إدارات اخلدمة املدنية ) اإلدارة العامة(البيئية، حيث تعمل هذه األخرية ضمن ا·ال األول 
يف حني تنسجم اإلدارة البيئية يف ا·ال . للحفاظ على األنظمة البيئية يف الدولة منتجة و سليمة يف آن واحد

تسعى إىل حتقيق رحبية املنظمة مع عدم تدهور و تلوث النظم البيئية ذات العالقة  حيث) إدارة األعمال(الثاين 
  .¨ا مبنع أو التقليل من اآل�ر السلبية لألنشطة اإلنسانية عليها

  :مفاهيم عامة حول اإلدارة البيئية: >نيا

ع يف األذهان لتحديد و ضبط مفهوم دقيق لإلدارة البيئية، ميكن أن منيز بني مستويني هلا و أن نض
  :بينهما و مها  دوما العالقة

  ):الدولة(اإلدارة البيئية على املستوى القومي - 1

جزء من النشاط اإلداري العام اهلادف و الواعي الرمسي وغري :"تعرف اإلدارة البيئية على مستوى الدول ��ا* 
ة و اليت تلحق ضررا Kلبيئة واملوارد البيئية املعىن �دارة تلك األنشطة البشرية احملضر ) احلكومي و الشعيب(الرمسي 

هدفها توفري و  مني احلاجات البشرية من تلك املوارد املتوفرة يف النظم البيئية بعيدا عن اإلهدار و االستغالل 
  2".دون احلاجة، و مبا حيقق أهداف التنمية املستدامة

و تكون احلالة . يع املوارد الطبيعية ألغراض �ائيةكما تعرف أيضا ��ا الطريق اليت يتم ¨ا صون و تنظيم توز *
املثلى لإلدارة البيئية حينها يتحقق استخدام تلك املوارد بفعالية  و بكفاءة قصوى و تكون غري كفؤة عند 
استخدام املوارد الطبيعية بصورة غري مناسبة بطريقة تتطلب مدخالت كثرية إلنتاج املخرجات، أو االستغالل 
                                                 

1
، 2005لة ماجستري يف العلوم البيئية، جامعة عني مشس، ، رسا)دراسة مقارنة(أسامة ابراهيم أبواحلسن أمحد، أثر تطبيق اإلدارة البيئية على وحدات اإلنتاج بقطاع البرتول املصري  - 

  .157مصر، ص
2
  .66، ص1998، 13منوذج اليمن، جملة حبوث اقتصادية عربية، القاهرة، العدد: فؤاد راشد عبده، اإلدارة البيئية أمهيتها يف احلفاظ على املوارد و أثرها على التنمية - 
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ارد أو االستغالل مبستوى يقل عن احلد األقصى املستمر الذي ميكن حتقيقه، أو لعدم إعطاء العناية اجلائر للمو 
  1.الالزمة للوظائف االيكولوجية للموارد و Kلتايل cديد وجودها و استنزافها

اليت يتم فيها هي اإلسرتاتيجية :"قد عرفها دليل بر�مج األمم املتحدة لإلدارة البيئية و التنمية املستدامة و *
تنظيم األنشطة اإلنسانية اليت تؤثر يف البيئة  ¨دف زrدة الرخاء االجتماعي إىل احلد األقصى و منع  املشاكل 

  2".احملتملة أو ختفيضها مبعاجلة أسبا¨ا اجلذرية
  .دافاإلدارة البيئية دون عرض األدوات و األه يعتمد هذا التعريف على املزج بني مفهوم اإلسرتاتيجية و

هي جمموعة ) الدولة(وKلتايل ميكننا القول حسب التعاريف السابقة أن اإلدارة البيئية على املستوى القومي 
النظم و اإلجراءات اليت تعمل من خالهلا اإلدارة العامة لتطبيق اخلطط و الربامج البيئية Kستخدام آليات تطبيق 

 بيئية القومية، كما أ�ا اآللية اليت ميكن من خالهلا حتقيق الرقابة اإلدارة البيئية لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية ال
   و الرصد و الكشف عن املخالفات و الوقوف على حقيقة الوضع البيئي و من مث تنفيذ اإلجراءات العملية 

ل و القانونية لوقف و ردع حاالت العبث Kألنظمة البيئية و جتنب وقوع اخلطر البيئي، و هي Kلتايل تشك
  .العمود الفقري يف عملية محاية البيئة على املستوى الوطين

يعترب مصطلح اإلدارة البيئية ضمن نطاق املشروع الصناعي أو  :اإلدارة البيئية على مستوى املشروع - 2
كرب قدر ممكن من التعريفات اليت أاخلدمي مصطلحا جديدا، و مهما و سيكون من املفيد االطالع على 

  :صطلح لتسليط الضوء عليه و كشف كل غموض  حييط بهتناولت هذا امل
هي اهليكل الوظيفي و التنظيمي للمشروع و التخطيط و املسؤوليات و املمارسات : "ميكن تعريفها كما يلي*

العلمية و اإلجراءات و العمليات و إمكانيات التطوير و تنفيذ و اجناز و مراجعة و متابعة السياسة البيئية 
اء املشروع و خفض آ�رها البيئية السابقة و حماولة حتجيم أو تقليل تلك اآل�ر متاما كهدف ¨دف حتسني أد

  3".رئيسي
اجلهود املنظمة اليت تقوم املنظمات ¨ا لالقرتاب من حتقيق األغراض البيئية Kعتبارها جزءا أساسيا : "وهي أيضاً *

املنشآت و املنظمات املختلفة، حبيث يكون  من سياستها، و هي تعىن Kلتعديالت املطلوبة يف نظم إدارة
    االهتمام Kلبيئة جماًال مؤثرًا وفعاًال فيها و ذلك بتحديد املسؤوليات و املهام و تنفيذ و اجناز نظم التخطيط 

  4".و املراجعة البيئية و السياسات املالئمة ¨دف حتسني أداء املشروع و خفض أو منع آ�رها البيئية
                                                 

1
  .49،ص 1999البيئية يف اجلمهورية اليمنية و متطلبات تطويرها وتعزيزها، ماجستري، كلية االقتصاد و اإلدارة، جامعة عدن، اليمن، عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، اإلدارة - 

2
 - Handbook and Guidelines for Environmental management, p10. 

3
على صناعة الزيوت الغذائية يف مصر، أطروحة دكتوراه يف العلوم البيئية، جامعة عني ) 14000اإليزو (ية ممدوح أبو الفتوح جعفر، دراسة اقتصادية لتطبيق بعض معايري اإلدارة البيئ - 

  .80، ص2003مشس، مصر، 
4
  .Kلتصرف/ 100- 99 ص ص ،2005 ،1دمحم عبد الغين حسن هالل، إدارة و محاية البيئة، مركز تطوير األداء و التنمية، مصر اجلديدة، ط - 
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    جزء من نظام اإلدارة الكلي الذي يتضمن اهليكل التنظيمي، نشاطات التخطيط : "أ�ا كما عرفت على*
و املسؤوليات و وضع السياسات و اإلجراءات و العمليات و املوارد لتطوير و تنفيذ و مراجعة و احملافظة على 

   1".البيا�ت البيئية و االستمرارية يف تطبيق السياسة البيئية
تشمل املراحل اإلنتاجية كافة انطالقا من احلصول على : "مم املتحدة حول الربامج البيئيةة األأما تقرير منظم*

املواد األولية و وصوال إىل املنتج النهائي و اجلوانب البيئية املتعلقة به، و تقوم أيضا على تنفيذ أكفء 
ذه اإلجراءات، إضافة إىل كيفية و األثر البيئي هل االجراءات الرقابية، مع األخذ Kحلسبان جانب التكاليف

  2".استخدام املوارد و االستخدام الرشيد هلا
اهليكل الوظيفي للمنشآت، تساعد على االقرتاب بطريقة مباشرة من حتقيق : "و تعرف أيضا على أ�ا*

       يعات التشر : األغراض البيئية Kعتبارها جزءا أساسيا من سياستها و ذلك بتطبيق األدوات الرئيسية التالية
و تتطلب اإلدارة 3".و التطبيق اجلربي هلا، جمموعات الضغط، الوعي و الصورة و السمعة، املنافسة و التمويل

البيئية على املستوى املؤسسي توافر إسرتاتيجية حتقق الكفاءة االقتصادية للمشروع و تتطلب  كيد االستغالل 
  4.اإلنتاجيةاألمثل للموارد و تعظيم املنافع و جتنب تقليل 

يف اإلدارة البيئية و البعض اآلخر يهتم الجتاه العالجي هناك تعاريفا لإلدارة البيئية تركز بعضها على ا أن كما*
هلا، فهذين االجتاهني يعتربان من مداخل دراسة إدارة البيئة، فاملدخل الوقائي يتمثل يف عملية  qالجتاه الوقائي

ة، إذ حياول أن يتعامل مع األسباب اليت تؤدي إىل أضرار بيئية بدال من جمرد االستخدام الرشيد للموارد الطبيعي
  5".معاجلة هذه األضرار

أما املدخل العالجي فيتمثل يف التصدي ألشكال التلوث املختلفة و حماولة عالج املشاكل البيئية و يسهم 
مثال ذلك . 6على وجه اخلصوصبذلك يف ختفيف حدة املشاكل البيئية عموما و مشاكل احملميات الطبيعية 

Mark Yaxon & Christopher Sheldonتعريف 
إدارة أنشطة املنظمات : "القائل �ن اإلدارة البيئية هي 7

                                                 
1
  .190، ص2002، 1وهاب العزاوي، أنظمة إدارة اجلودة و البيئة، دار وائل للنشر، عمان، طدمحم عبد ال - 

2
 - United Nations, Technical report, The environment management in the pulpe paper industry, UNDP, N34, Paris, 

1996, p177. 
3
  .62، ص1997، دار الكتب العاملية للنشر و التوزيع، )14000ايزو(واصفات القياسية العاملية دمحم صالح الدين عباس، نظم اإلدارة البيئية و امل - 

4
 - Environmental guidelines for settlements planning and management, Vol.11, Environmental considerations in 

Metropolitan, UNDP, p2. 
5
، 1995، سلسلة حماورات التنمية، كلية االقتصاد و العلوم السياسية، مركز حبوث و دراسات الدول النامية، جامعة القاهرة، العدد األول، جوان"ةالتنمية و البيئ"مصطفى كمال طلبة،  - 

  .08ص
6
اإلدارة العامة، كلية االقتصاد و العلوم السياسية، جامعة  سلوى شعراوي مجعه، نظم اإلدارة البيئية كأداة لتحقيق التنمية املستدامة، سلسلة أوراق غري دورية، مركز دراسات و استشارات - 

  .49، ص1992القاهرة، العدد التاسع، نوفمرب
7
 - Christopher Sheldon, Mark Yaxon, Installing Environment system, a step by step guide, London, Earth 

publications, 1999, p2. 
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يركز هذا التعريف على حيث ".املنظمات سواء اإلنتاجية أو اخلدمية اليت ميكن أن يكون هلا  ثريا على البيئة
على مكافحة اآل�ر السلبية الناجتة عن أنشطة املشاريع أو اجلانب العالجي يف إدارة البيئة مبعىن الرتكيز 

  .املنظمات اإلنتاجية أو اخلدمية
ذلك الفرع من علم اإلدارة العامة و الذي يعىن بتنشيط وتدبري : "1و لقد عرفها عبد العزيز خميمر عبد اهلادي

يركز هذا التعريف حيث ".كنولوجياألسس السليمة إلدارة البيئة و عدم تشويهها أو تدمريها نتيجة للتقدم الت
على اجلانب الوقائي يف اإلدارة البيئية و املتمثل يف االهتمام مبدخالت العملية اإلنتاجية حبيث ينتج عن 

  .خمرجاcا أقل قدر من التلوث
ص كل من نظام الرقابة و بني ن: "و تعرف اإلدارة البيئية املتكاملة على أ�ا* ظام الربامج اليت جتمع بني خصائ

حيث يشمل نظام الرقابة العناصر البيئية املختلفة اليت جيب أن تقوم اإلدارة Kلرقابة عليها .2"احلوافز االقتصادية
Kإلضافة إىل ضرورة إجراء دراسات تقييم األثر البيئي من قبل املنشآت قبل الشروع يف إنشائها هذا من جهة، 

ات و السياسات اليت تستخدم املؤشرات االقتصادية للتأثري أما نظام احلوافز االقتصادية فتشتمل على األدو 
بشكل اجيايب على السلوك البيئي، و يعتمد على زrدة التكلفة للممارسات الضارة بيئيا Kلنسبة للممارسات 

  ).اخل...احلوافز املالية ملساعدة الصناعات Kالستثمارات البيئية، إعادة التدوير،(اليت تؤدي إىل محاية البيئة،مثل 
        عبارة عن هيكل املشروع و مسؤولياcا و سياساcا و ممارساcا وإجراءاcا : "ساس أ�اأو عرفت على *

  3".و عملياcا و مواردها املستخدمة يف محاية البيئة و إدارة األمور البيئية، و تطوير برامج لألداء البيئي
ن التأثري على البيئة من األنشطة أو املنتجات أو اخلدمات التقليل م: " و تعرف اإلدارة البيئية أيضا ��ا*

  4".وحتسن من كفاءة العمليات و توفر النفقات و حتافظ على املوارد و تقلل املخلفات البيئية 
بفرض أن تبقى واعية أو مدركة لتفاعالت املؤسسة أو املشروع إدارة : " 5ها بعض املختصون ��اكما عرف

و خدماcا اليت تقدمها و أنشطتها اليت تقوم ¨ا مع البيئة، و العمل على اجناز و حتسني سلعها اليت تنتجها أ
يؤكد هذا املفهوم على الوعي �مهية التفاعالت اليت جتري داخل حيث ".مستمر ملستوى األوامر املطلوبة 

                                                 
1
  .203، ص1986دور املنظمات الدولية يف محاية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة،  عبد العزيز خميمر عبد اهلادي، - 

2
  .216، ص2008زكرr طاحون، املنظور البيئي يف التخطيط الزراعي و الصناعي، إقرأ للخدمات العلمية، سلسلة صون البيئة، القاهرة، مصر  - 

3
رة البيئية للمشاريع الصناعية كمدخل حديث للتميز التنافسي، املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات و  احلكومات، جنوى عبد الصمد،  طالل دمحم مفظي بطاينة، اإلدا - 

  .134، جامعة ورقلة، ص2005مارس  8-9
4
، املستدامة، أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلدارية، جامعة عني مشس، مصر، دس �ال دمحم فتحي الشحات درغام، بر�مج لتطبيق نظم اإلدارة البيئية يف الصناعات الكبرية لتحقيق التنمية  - 

  .93ص
5
  .83، ص2005لوم البيئية، جامعة عني مشس، ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي، منوذج مقرتح لإلدارة البيئية يف قطاع النفط لدولة اإلمارات العربية املتحدة، أطروحة دكتوراه يف الع - 
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ارجية معا، و يؤكد على املشاريع الصناعية و العمليات أو النشاطات اليت تقوم ¨ا مع البيئة الداخلية و اخل
  .عملية التحسني املستمر للوصول إىل مستوى األداء املرغوب

Kلرغم من تعدد التعاريف اليت مت استعراضها أعاله و اليت تناولت مفهوم اإلدارة البيئية بطرق خمتلفة إال 
  :أنه يالحظ وجود عناصر مشرتكة تتضمنها مجيع التعاريف السابقة و هي

  ياسات و خطط بيئية شاملة على مستوى احلكومات و على مستوى املشروع نفسها؛ضرورة وجود س - 
ضرورة ترمجة تلك السياسات و اخلطط إىل ممارسات و إجراءات عملية قابلة للتطبيق و القياس بغرض  - 

  الوصول إىل األهداف البيئية املنشودة؛
ملة، يتسع ليضم إدارات ذات اختصاصات اإلدارة البينية تعترب تنظيما يتكون من أنظمة متداخلة و شا - 

عديدة و أفراد من خلفيات و خربات متعددة، و هذا ألن منظمات اإلدارة البيئية تتعامل مع مفهوم البيئة 
  الواسع؛

املنظمات ملزمة مبراعاة االعتبارات البينية يف عملها، كما أ�ا حتتوي على املواصفات و املعايري املتعلقة Kلبيئة  - 
  جيب أن تعمل يف حدودها؛ و اليت

حتفيز، اتصال، (إن اإلدارة البيئية تتضمن جمموعة من العمليات الفرعية متمثلة يف التخطيط، التنظيم، التوجيه  - 
  ، رقابة Kعتبارها وجها آخرا حديثا لإلدارة داخل املنظمة؛)قيادة

بشرية و املادية لتشكل نظاما متكامال هدفه تعترب اإلدارة البيئية الوسيلة اليت يتم عن طريقها دمج املوارد ال - 
  التحكم و التوجيه حنو حتسني اإلنتاجية و ختفيض التكاليف و تقليل اآل�ر البيئية السلبية لعملياcا التصنيعية؛

اإلدارة البيئية هدفها ترشيد استخدام املوارد األولية و تقليل حجم و نسبة النفاrت و االنبعا�ت املصاحبة  - 
اج و إعادة استخدام و تدوير املدخالت و املخرجات على حد سواء مبا حيقق الكفاءة االقتصادية لإلنت

  .للمشروع الصناعي
على حنو ما سبق فإن اإلدارة البيئية هي إطار عام ملراجعة كافة األنشطة اليت يقوم ¨ا املشروع و مدى  ثريها و 

تمتع بقدر كاف من االستقاللية و تعمل يف إطار اهليكل و هي إدارة متخصصة ت. على البيئة إجياK أو سلبا
التنظيمي للمشروع، كما تعمل على دمج االعتبارات البيئية يف العمليات الصناعية و معاجلة مشاكل محاية البيئة 
و سالمة العاملني على حنو أفضل مبدخليها الوقائي و العالجي، و مبنظورها النظامي املتضمن املتطلبات العامة 
إلنشائها من ختطيط و سياسة بيئية، تقيم أثر بيئي، تنفيذ و مراجعة و حتسني مستمرين ¨دف الوصول ملشروع 

  .له أداء متميز و حيقق الكفاءة االقتصادية، كما حيافظ و حيمي البيئة احمليطة 
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  .شأن مفهوم اإلدارة البيئية يف و الشكل التايل ميثل تلخيصاً ملا ورد
  )منظور كلي و جزئي(اإلدارة البيئية املتكاملة : )3-1(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من إعداد الطالبة Kالعتماد على املعلومات أعاله  :املصدر
  

  و مميزا�ا يةئخصائص اإلدارة البي:  الثالثاملطلب 

ص و مواصفات متيز اإلدارة البيئية و متكنها من أداء  من خالل التعاريف السابقة جند أن هناك خصائ
  :يفتها بشكل متكامل تتمثل فيما يليوظ
  أن تكون مرنة و حمددة Kملعارف و مقادة Kلتعلم؛ - 
  أن تكون ذات بىن و هياكل حيوية؛ - 
  أن تكون متعاونة و متشاركة، حيث تشكل شبكة لتشغيل املعلومات، للمسؤوليات احملددة ألي فرد؛ - 
  مات املصممة لتحسني جودة احلياة؛تبحث عن فرص سوقية من خالل عرض السلع و اخلد - 
تبحث عن حتسني النتائج االقتصادية عن طريق القيام Kلتحسينات اهليكلية و التكنولوجيات الستعماهلا  - 

  ؛)الكفاءة(بشكل أقل مقابل القيام Kملهام بشكل أفضل 
هم هذا املنظور يف تضع قواعد تنظيمية جديدة جتعل من األرض مالكا تنظيميا شرعيا لكل املشاريع و ف -  

  1.املشاريع الصناعية جيعل من محاية البيئة مصدرا لتنافسيتها
                                                 

1
  .69-68ص ، ص ذكره الصرن، مرجع سبق رعد حسني - 

 اإلدارة البیئیة

 على مستوى المشروع الصناعي على المستوى الوطني

  :تختص بـ
  إدارة األنشطة البشریة المضرة - 

  ریةتأمین الحاجات البش - 

  عدم إھدار الموارد - 

  صون الموارد الطبیعیة - 

  استراتیجیات و سیاسات وطنیة - 

 )المواصفات البیئیة(كنظام   اإلدارة 

  :تختص بـ
  تخفیض األثر السلبي البیئي للمشروع - 

  تخطیط، تنظیم، توجیھ و رقابة - 

  جزء من الھیكل التنظیمي للمشروع - 

عتبارات البیئیة في العملیات دمج اال - 

  :تختص بـ
  السیاسات البیئیة - 

  البیئي التخطیط -
  التنفیذ و التشغیل - 

  الفحص و التصحیح - 

  :تھدف إلى  مراجعة النظم - 

تحقیق أھداف التنمیة المستدامة        
  و تعظیم المنافع الكلیة

  :إلى تھدفاالقتصادیة و االجتماعیة

تعظیم األداء البیئي للعملیات  
اإلنتاجیة و تحقیق الكفاءة االقتصادیة 

و التمیز و التنافسیة
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ص ميكن توضيحها يف اآليت   : فضًال عن هذا تتميز اإلدارة البيئية مبجموعة أخرى من اخلصائ
  قبول اإلدارة التعامل مع املتغريات بصفتها جزءا حمورr من نشاطها؛ - 
  ة و التعامل مع الغري؛االنسجام و التالحم بني املنظم - 
  القدرة على فهم و حتليل و استيعاب تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت؛ - 
القدرة على التفاعل بني موارد املشروع و االجتاه ¨ا إىل التكامل وصوال إىل املستوrت أو القدرات التنافسية  - 

  مع الغري؛
  اجهة األعمال املطروحة؛األخذ يف االعتبار ميزة فعاليات إدارة الوقت يف مو  - 
  ؛)EMSنظام اإلدارة البيئية(العمل على إجناز أداء األعمال من منظور اجلودة الشاملة  - 
  القدرة على استثمار رأس املال البشري يف اإلبداع و االبتكار الفعال؛ - 
ا و االستفادة منها -    1.االقرتاب من املنظمات املماثلة لدراسة جتا̈ر

فإن هذا األخرية تسعى إىل أداء وظائفه ) املشروع(البيئية نظاما فرعيا ضمن النظام الكلي  و Kعتبار اإلدارة
ص التالية   2:بشكل جيد بيئيا و Kلتايل جيب أن يتوفر نظامه اإلداري البيئي على اخلصائ

  ؛إنشاء النظام على مستوى من التزام املشاريع مبنع التلوث- 
  نية و التشريعية و التنظيمية؛يساعد على حتديد املستلزمات القانو - 
  يساهم يف حتديد اجلوانب البيئية املرتبطة بنشاطات املشروع و عملياcا و منتجاcا و ما تقدمه من خدمات؛- 
يعمل على تشجيع املشاريع على التخطيط البيئي عرب دورة احلياة الكاملة للسلع املنتجة و العمليات - 

  التصنيعية أو تقدمي اخلدمة؛
  جراءات عمل حتقق مستوrت أداء بيئية مستخدمة؛يقيم إ- 
ص املوارد املالية و البشرية،و إنشاء برامج تدريبية للعاملني لزrدة مهاراcم و حتسني -  يشجع على ختصي

  مستوcrم يف األداء البيين على أسس �بتة؛
تحديد مدى املالئمة و احلاجة إىل مقارنة أو قياس األداء البيئي مقابل سياستها البيئية و أهدافها و أغراضها ل- 

  التحسني املستمر؛
  إقامة خطوط اتصاالت واضحة و دقيقة بني خمتلف أدوات املشروع و أقسامه؛- 

                                                 
1
  .93- 92، ص ص  ذكره �ال دمحم فتحي الشحات درغام، مرجع سبق - 

2
 - Upasena Suji, Environmental Management System, Thailand Environment Institute (TEI), Bangkok, Thailand, 

2000, pp (03-04). 
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يساهم يف تشجيع بعض ا·هزين و املتعاقدين مع املشروع لتأمني أنظمة إدارة بيئية و ترسيخها ألن هذه -  
  ع معهم؛العملية تِؤثر بشكل مباشر يف معامالت املشرو 

  كون نظام اإلدارة البينية عبارة عن مدخل أو أسلوب تنظيمي أكثر منه شكلي؛  - 
ص البيئة؛ -    يعمل داخل املشاريع على أنه مكمل للتشريعات و القوانني و األنظمة اليت خت
  ميثل جزءا من نظام اإلدارة يف العامل داخل املشاريع و املشاريع؛ - 
  .ميتاز �نه منهج دقيق و موثق - 

و أخري فإن أهم ميزة هلذا النظام أنه يعمل على حتقيق أداء بيئي أفضل و يساهم يف حتقيق كفاءة أكثر يف 
استخدام املوارد و الطاقة و صوال إىل عائد أكرب، نتيجة لتخفيض التكاليف الناجتة عن تقليل التلوث و جعل 

  .بيئيت العمل الداخلية و اخلارجية أكثر نظافة و أقل تلو�
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  جوانب أساسية يف اإلدارة البيئية :الثالثاملبحث 

. نظراً ألمهية اإلدارة البيئية داخل املشروع الصناعي كوظيفة و عملية و كنظام فرعي ضمن النظام الكلي
و أسباب تبنيها ) دوافع(ار ينا التطرق إىل بعض اجلوانب األساسية يف عملها من أمهية و أهداف و أسباب 

ن طرف املشاريع، إضافة إىل مبادئها األساسية و منه إىل الفوائد اليت جينيها املشروع من ممارسته هلا و معوقات م
  .هذا التطبيق
  
  أمهية و أهداف اإلدارة البيئية : األولاملطلب 

تايل تعترب اإلدارة البيئية كيا� شكليا هاما و أساسيا Kلنسبة لكل تنظيم حكوميا كان أو خاصا ، و Kل
فإن من األمهية مبكان دراسة أمهية هذه العملية داخل املشروع و خارجه و التطرق إىل أهم أهدافها، حىت و إن  

  .كانت األمهية و األهداف وجهان لعملة واحدة
  :أمهية اعتماد اإلدارة البيئية يف اهليكل التنظيمي للمشروع الصناعي: أوال

  :ميكن توضيحها يف النقاط التالية
  1.هم يف مراقبة مستوrت التلوث و مدى انتشاره و تتخذ اإلجراءات Kلتنسيق مع املنظمات املختلفةتسا - 
تقوم مبتابعة مصدر التلوث و محاية نوعية البيئة يف املشروع الصناعي و تتعامل مباشرة مع السلطة التنفيذية،  - 

  و منه حتديد املسؤوليات يف حالة التقصري؛
  اليف الرأمسالية و تكاليف تشغيل وحدات املعاجلة؛حتقيق وفرات يف التك - 
  القدرة على إجراء دراسات للتحكم يف التلوث مع حتقيق هدف الرحبية للمشروع الصناعي؛ - 
  القدرة على إشراك الكفاءات اخلارجية املتخصصة يف تنفيذ برامج اإلنتاج األنظف؛ - 
  ئة الداخلية؛وضع اإلرشادات اخلاصة Kلنظافة العامة و محاية البي - 
  2.رصد نوعية البيئة يف املشروع على حنو أفضل - 

و تظهر أمهيتها بشكل واضح أل�ا ترافق دورة حياة املشروع، فاالعتبارات البيئية البد و أن تدخل ضمن 
   دراسات اجلدوى االقتصادية للمشاريع، فهي جزء أساسي من عمليات التحضري اليت تسبق الدراسة األولية، 

ر معه خالل التخطيط البيئي و يف طور التنفيذ فإن عمل اإلدارة البيئية ال يتوقف، حيث تعمل على و تستم

                                                 
1
  .02، ص 2005التشريعات و القوانني يف محاية البيئة العربية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، دور  - 

2
  . 235، ص 2005سامية جالل سعد، اإلدارة البينية املتكاملة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،  - 
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مثل هذا التحليل ال يكون . مراقبة و حتليل اإلصدارات الناجتة عن املشروع و كذالك النفاrت كي ال تتجاوزه
  : لبيئة و الشكل التايل يوضح ذالكمفيدا ملنع التلوث فحسب، و إمنا وسيلة حسنة لوضع جمموعة طرق حلماية ا

  العالقة بني اإلدارة البيئية و دورة حياة املشروع): 4-1(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .World Bank, Environmental assessment, Source Book, Vol. 1, 1991, p51: املصدر

القدرة على البقاء Kلنسبة للعديد من و ¨ذا نرى أن اإلدارة البيئية قد أصبحت جماال للمنافسة و سبيال لتحقيق 
املشاريع ، خاصة أننا نعيش يف عامل متغري من حيث التطور التكنولوجي اهلائل و متطلبات املستهلكني، لذالك 

  .بدأت النظرة هلذه اإلدارة تتغري إىل إدارة إسرتاتيجية لعالقتها الوثيقة Kلتخطيط اإلسرتاتيجي
  :يةئأهداف اإلدارة البي :>نيا

  :c1دف اإلدارة البيئية سواء كانت عملية إجرائية، إدارة، وظيفة أو كنظام إىل حتقيق مايلي
  حتقيق اإلنتاج النظيف و اإلنتاج األنظف حىت يتوافق مع املعايري البيئية احمللية و العاملية؛ - 
  تضمني االعتبارات البيئية عند اختاذ أي قرار إنتاجي تسويقي، متويلي، تطويري؛ - 
  إحداث التكامل بني نظم اإلدارة البيئية و األنظمة التنفيذية املتعلقة Kملنظمة رأسيا و أفقيا؛ - 
  تطبيق املعايري القياسية جلودة البيئة؛ - 
  تطبيق مبدأ إدارة اجلودة الشاملة و التنمية املتواصلة؛ - 
  .يف الصناعة و يف األسواق التوافق مع القوانني و التشريعات احمللية و العاملية ، لضمان االستمرار - 

                                                 
1
  .  124- 123، ص ص 2003، 1، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، ط)مارساتاملبادئ و امل(�دية محدي صاحل، اإلدارة البيئية  - 

 التحضیر

 التعرف و التحدید الدراسة المفصلة

 اإلشراف

 طور التصمیم

 طور التنفیذ
 المراجعة البیئیة المستمرة

 تحضیر التقریر النھائي

یة تقدیر تكالیف معالجة اآلثار البیئ
 المتوقعة و غیر المتوقعة

تحدید المشاریع الصناعیة   
 و دراستھا بیئیاً 

 قبل دراسة الجدوى

مراقبة و متابعة النشاطات 
المؤثرة على البیئة و معرفة 

 فعالیة إجراءات التخفیض

الموافقة على المشروع من 
 قبل الجھات المختصة

تحدید إجراءات 
 تخفیض التلوث

دارة وضع الھیكل العام إل
 البیئیة و مھامھا و أھدافھا

فحص البدائل المقترحة      
و تقییم آثارھا و معرفة 
 إجراءات تخفیض التلوث

معالجة التأثیرات غیر 
 المتوقعة



 .                                                          واقع اإلدارة البيئية كمنحى إداري حديث: الفصل األول

 48

  1 :التالية األهداف إىل Kإلضافة
  االرتقاء Kملهارات حلل املشكالت البيئية و تطوير ظروف العمل؛ - 
  تبين سياسة بيئية مناسبة بتطبيق و تنفيذ القوانني و اللوائح و النظم البيئية؛ - 
  سامهة يف تعظيم العائد االقتصادي؛إعداد النظم و األساليب االقتصادية للحفاظ على البيئة و امل - 
  حتقيق محاية املستهلك يف توفري املتطلبات البيئية الالزمة إلنتاج السلع و اخلدمات؛ - 
إعداد نظم و طرق املراقبة و الرصد ملستوrت التلوث و متابعتها لدعم القدرة التنافسية الناجتة عن املنتجات  - 

  منو مستمرين على املستوى العاملي؛ النظيفة بيئيا و اليت أصبحت يف تزايد و
  التعرف على املتطلبات التشريعية و اجلوانب البيئية املرتبطة بنشاطات و منتجات و خدمات املشروع؛ - 
  تنمية التزام اإلدارة و العاملني حنو محاية البيئة مع حتديد املهام اخلاصة Kملسؤولية؛ - 
  شروع بدءا من طلب املواد اخلام حىت توزيع املنتجات؛تشجيع التخطيط البيئي ليغطي كل نشاطات امل - 
  تشجيع املوردين على إقامة نظام لإلدارة البيئية ملنشآcم؛ - 
  القدرة على مواجهة املنافسني؛ - 
  العمل على إدارة األزمات بفعالية؛ - 
  . رفع الروح املعنوية للعاملني و حتسني صورة العمل - 
  2: طريقة مشرتكة لنظام اإلدارة البيئية على املستوى الدويل نذكرمن األهداف اليت كانت وراء تقدمي 
وضع جمموعة إجراءات جيري مبوجبها حتديد الرضوخ و االلتزام Kألنظمة و التعليمات و الضغوط  - 

  االجتماعية؛
  و منتجاcا و خدماcا؛ امساعدة املنشآت على إدارة و تقومي الفعالية البيئية اخلاصة Kن شطته - 
  حتسني األداء البيئي يف جمال التصنيع؛ - 
  حتقيق االنسجام بني املقاييس الوطنية و اإلقليمية بغية تسهيل التبادل التجاري؛ - 
  مضاعفة املصداقية و حتسني القدرة التنافسية؛ - 
  .إجياد لغة مشرتكة لإلدارة البيئية على املستوى العاملي - 
  
  

                                                 
1
  .101- 100ص ص  ،سبق ذكره�ال دمحم فتحي الشحات درغام، مرجع - 

2
، 2008نوفمرب 12- 11ئة و أثره على التنمية املستدامة، يومي جنوى عبد الصمد، إهلام حيياوي، دور اإلدارة البيئية يف حتقيق التنمية املستدامة، امللتقى الوطين اخلامس حول اقتصاد البي - 

  .، سكيكدة، اجلزائر1955أوت  20جامعة 
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  :دوافع تبنيها من طرف املشاريع الصناعية بادئ اإلدارة البيئية وم: املطلب الثاين

يوجد عناصر هامة يف إسرتاتيجية أي مشروع حىت تطور من أدائها البيئي و ذلك بتبنيها لعدد من املبادئ 
  .احتوائها على جمموعة أسباب و دوافع تكون ممارستها هلذه العملية ولإلدارة البيئية، 

  :مبادئ اإلدارة البيئية: أوال

  1:رة البيئية الفعالة عدد من املبادئتتضمن اإلدا
أي تكامل السياسات و الربامج و اخلربات بشكل كامل يف كل األعمال كو�ا :مبدأ اإلدارة املتكاملة - 1

  عنصر أساسي لإلدارة يف كل وظائفها؛
ءة و كل االهتمام بتثقيف العاملني و تدريبهم Kستمرار و اإلملام Kلتكنولوجيا و الكفا:تثقيف العاملني - 2

عامل مسؤول عن أداء عمله حىت ميكن مواجهة التحدrت العاملية مع وجوب االهتمام Kن يشارك العاملني يف 
  وضع الربامج البيئية ،ألنه  بذلك تتحقق الفعالية يف تنفيذ الربامج و Kلتايل حتقيق اخلطط البيئية املطلوبة؛

اسات و الربامج يف ظل التغريات،و هنا جيب أن تتسم و يعين االستمرار يف تطوير السي:عملية التطوير - 3
  اخلطط و السياسات Kملرونة ملواجهة هذه التغريات؛

أي أن اإلدارة البيئية هي األداء األفضل لتحقيق التطور املرغوب و ذلك بغرض عمل :األفضلية املشرتكة - 4
  السياسات و الربامج و ممارسة العمل؛

لتأثريات البيئية قبل البدء أو القيام �ي مشروع، حيث ال يتم وضع أي آالت أي تقييم ا:التقييم املسبق - 5
  أو معدات يف موقع العمل قبل القيام بدراسة و تقييم األثر البيئي للمشروع؛

املنتجات و اخلدمات بشكل ال يؤثر سلبيا على البيئة  رأن تقوم املنظمة بتطوي:املنتجات و اخلدمات - 6
ص منها بصورة آمنة؛،حبيث تكون آمنة بيئي   ا عند االستخدام و االستهالك، مع إمكانية تدويرها أو التخل

 اأو املوزع أو املواطنني حىت يكونو  كجيب العمل بتقدمي النصح سواء للمستهل:إسداء النصح للمستهلك - 7
  ؛عن عمليات االستخدام اآلمن و النقل و التخزين وعلى علم و إدراك مباهية املنتجات اخلضراء، 

يعين تصميم حمطات تشغيل آمنة و تطوير احملطات القائمة لتعمل :حمطات التشغيل و تشغيل املخلفات - 8
بشكل آمن،مع األخذ بعني االعتبار االستخدام اآلمن لكل من الطاقة و املواد اخلام مع تقليل حجم التأثريات 

ص اآلمن لبقاrها؛   السلبية الضارة كاملخلفات الصلبة و التخل
و هذا يعين القيام Kلدراسات عن التأثريات البيئية و استهالك املواد اخلام و عن املنتجات و : حباثاأل - 9

  االستفادة من هذه الدراسات عمليا مبا حيقق النفع املطلوب و األداء األفضل؛ واملخلفات، 
                                                 

1
  .ف، Kلتصر 106- 103، صسبق ذكره�ال دمحم فتحي الشحات درغام، مرجع  - 
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   احلفاظ عليها؛حق مكتسب يشارك اجلميع يف ةيعين الوقاية خري من العالج، فالبيئ:مبدأ االحرتاس - 10
تشجيعهم على تبين املبادئ العامة السابقة،Kعتبارهم املسؤولون عن جناح اإلدارة :املقاولون و املتعهدون - 11

  البيئية؛
جيب على املشاريع أن تتسلح دائما Kلتكنولوجيا العالية،حبيث تكون على استعداد :نقل التكنولوجيا - 12

  جودة مبا يتوافق مع املتغريات البيئية و مبا حيافظ على البيئة؛دائم حلاالت الطوارئ و اإلخطار املو 
يعين املسامهة يف نقل التكنولوجيا البيئية و طرق اإلدارة بني القطاع :املسامهة يف اdهودات العامة - 13

  الصناعي و القطاع العام؛
ل على إشراكهم يف وضع و ذلك بقصد معرفة اهتماماcم ،و العم:تشجيع احلوار املقرتح مع العاملني - 14

  الربامج البيئية؛
ص بيئي منتظم،و تقييم مدى التزام :االلتزام و تقدمي التقارير - 15 بغرض قياس األداء البيئي و القيام بفح

املشروع Kاللتزامات و املبادئ البيئية على أن يتم تقدمي املعلومات بصفة دورية إىل كل من جملس إدارة املشروع 
  .و الكل يعمل من أجل حتسني األداء البيئي.العاملني و محلة األسهم و

  :دوافع تبين اإلدارة البيئية من طرف املشاريع الصناعية: >نيا

اجتهت العديد من املنشآت حنو دمج االمتيازات البيئية يف عملية اإلدارة و يقف وراء سعيها إىل تبين مدخل 
تعلق Kملنافع اليت جتنيها املشروع،حيث أن تطبيق إدارة بيئية اإلدارة البيئية طواعية بواعث ذاتية و اقتصادية ت

  .سني اجلودة و حتقيق وفورات ماليةجديدة سليمة و فعالة يؤدي إىل ختفيض التكاليف و زrدة اإلنتاجية و حت
فتتعلق ع الصناعية، ير ادارة البيئية يف املشاإل فبالنسبة لألسباب الطوعية لتبين: الذاتية /األسباب الطوعية - 1

  :Kلدرجة األوىل بـ
مقدار األرKح اليت ميكن أن تتحصل عليها املشروع يف ظل دجمها لإلدارة البيئية و هيكلها التنظيمي، من  - 

  مما يزيد من قدرcا التنافسية؛.ختفيض يف التكاليف،حتسني اإلنتاجية،حتقيق وفورات مالية و مزاr تسويقية
تدوير و الربامج األخرى املشا¨ة و اإلدارة األفضل للجوانب البيئية لعمليات تقليل التكلفة من خالل إعادة ال - 

  املشروع؛
زrدة الكفاءة التشغيلية من خالل تقليل حاالت عدم التطابق، مما يودي إىل التقليل من اهلدر و الوقاية من  - 

  1.التلوث و إحالل مواد كيميائية أخرى

                                                 
1
  .190، صذكره ، مرجع سبق ISO14000و  ISO9000دمحم عبد الوهاب العزاوي ، أنظمة إدارة اجلودة و البيئة  - 



 .                                                          واقع اإلدارة البيئية كمنحى إداري حديث: الفصل األول

 51

صورة املشاريع بيئيا، و حتسني الصورة العامة للمشروع أمام جمتمعها وقواه لإلدارة البيئية أثر عميق يف حتسني  - 
  1.من كسب الثقة و الدعم و الوالء الفاعلة يف جمال محاية املستهلك و البيئة و متكني املشاريع

  :2كذلك
ص و على األ EMSو من أهم األسباب أيضا اليت دفعت املشاريع لالجتاه حنو تطبيق نظام اإلدارة البيئي خ

  :و اليت ستكون عامال أساسيا يف تطوير التجارة العاملية ISO14001املواصفة 
  تسهيل عمليات التبادل التجاري و تذليل العقبات التجارية؛ - 
  حناء العامل؛أحتقيق األداء البيئي يف مجيع  - 
ة مشرتكة تسهل من عملية املسامهة يف إجياد توافق عاملي لتطبيق نظام اإلدارة البيئية و توفري مصطلحات بيئي - 

  3:االتصال و ذلك من خالل
  القدرة على فهم و حتليل و استيعاب تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت؛*   
  األخذ يف االعتبار ميزة فعالية إدارة الوقت يف مواجهة األعمال املطروحة؛*   
ا و االستفادة منها؛*      االقرتاب من املنظمات املماثلة لدراسة جتا̈ر
  القدرة على االستثمار يف رأس املال البشري يف اإلبداع و االبتكار الفعال؛*   
القدرة على التعامل بني موارد املشروع و االجتاه ¨ا إىل التكامل وصوال إىل املستوrت أو القدرات *   

  .التنافسية مع الغري
السبب الوحيد الذي يدفع " عيالطو "ال يعترب االجتاه األول : الضغوط اخلارجية/األسباب اإلجبارية - 2

  :املشاريع إىل تبين املدخل البيئي يف اإلدارة، بل أصبح أيضا استجابة ملطالب جمموعة من اجلماعات الضاغطة
تقوم احلكومات بسن سياسات و قوانني و تشريعات و تطبقها : Governmentsاحلكومات *   

ص متنحها للمشاريع الصناعية لتخضعها للنظم جربr، ¨دف حتقيق السياسات البيئية، و تضع شروطا للرت  اخي
 لكما قامت احلكومات �سناد هذه املسؤولية إىل هيآت متخصصة لديها القدرة على القيام Kلعما.البيئية

ص و تشريعاcا البيئية،و أي خمالفة قد تصل إىل حد  املتابعة للتأكد من عدم املخالفة لشروط هذه الرتاخي
   .4ائيةاعتبارها مسؤولية جن

                                                 
1
  .220- 219،ص صذكره سامية جالل سعد،مرجع سبق- 

2
  .139ص ،ذكره جنوى عبد الصمد،طالل دمحم مفضي بطاينة،مرجع سبق - 

3
  .10، ص1999، 05، العددةاألمسدة العربي ة، جمل(EMS)اإلدارة البيئية معيد احملمدي، نظ- 

4
  .21،ص2007جمال الطباعة، رسالة ماجستري يف العلوم البيئية، جامعة عني مشس، مصر، أمحد عرتيس دمحم بيومي، اإلدارة البيئية للتقنيات احلديثة يف  - 
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 : Stakeholder pressure awareness, Image reputationمجاعات الضغط البيئي*   

زاد االهتمام Kإلدارة البيئية نتيجة سعي مجاعات الضغط البيئي حملاولة التأثري على املشاريع املسببة للتلوث 
يئات محاية البيئة و محاية ، همنيأو من أمثلة ذلك مشاريع التمويل و مشاريع الت.لتحقيق أفضل أداء بيئي

    1.حقوق املستهلك
حيث . ميثل املنافسون أحد األطراف األساسية اليت ال ميكن جتاهلها: Competitorsاملنافسون * 

و عادة ما تزداد .ميكن للمشاريع أن تفقد وضعها و قدرcا التنافسية حمليا و عامليا إذ مل تراعي النواحي البيئية
ة األخطاء البيئية و هذا يؤثر بطريقة مباشرة على القدرة التنافسية هلا،و على بيع منتجاcا يف األعباء املالية نتيج

  .األسواق الدولية
البنوك من القطاعات اليت cتم بدراسة مدى التزام املشاريع الصناعية الراغبة : Financersاملمولون *   

يم مدى قدرcا على الوفاء Kاللتزامات ،و ال حيدث ذلك يف االقرتاض Kلتشريعات و القوانني البيئية حىت يتم تقي
إال إذا كانت تتمتع �دارة بيئية سليمة اليت متكنها من ختفيض التكاليف و كسب ثقة العمالء وKلتايل زrدة 

  .اإليرادات و سداد املستحقات و الديون
و املنظمات  يهتم الباحثون: Researchers and Organizationsالباحثون و املنظمات  *

املعنية بنظم اإلدارة البيئية Kملسامهة يف حتقيق التوازن االيكولوجي مبا يسمح Kملسامهة العلمية و العملية يف جمال 
  Green Production .2اإلنتاج األخضر 

تعد املنتجات اليت ال تسبب أضرارا بيئية من السلع اليت شهدت : Consumersاملستهلكون *   
ني على شرائها و املنتجني على إلنتاجها تلبية لرغبات املستهلكني،حيث تعددت املسميات اليت إقبال املستهلك

،املنتجات األخالقية Green Productsاملنتجات اخلضراء :"تطلق على هذا النمط من املنتجات مثل
Etheical Productsللبيئة  ة، املنتجات الصديقFriendly Products . ل العامل ويوجد يف الكثري من دو

مجعيات حتث املستهلك على استخدام هذه املنتجات و ترمجة اهتماماته البيئية اىل قائمة مشرتrت أسبوعية و 
  .استخدام قوته الشرائية كتصويت اقتصادي لتشجيع املنتجني على إنتاج منتجات ال تسبب أضرارا للبيئة

غوطا من جانب كل من املسامهني تواجه املشاريع ض:  Investitorsاملسامهون و املستثمرون*   
و تتأتى حاجة هذه الفئات إىل مثل .واملستثمرين للحصول على معلومات عن األداء البيئي و األداء املايل هلا

                                                 
1
  .106، صذكره  دمحم عبد الغين حسن هالل، مرجع سبق - 

2
  .5،ص2000، 29،السنة 03و العدد  02إمساعيل طارق حسنني،حتليل و حتميل األنشطة البيئية يف ضوء مدخل حماسبة التكلفة على أساس النشاط،جملة التكاليف ،العدد  - 
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هذه املعلومات نتيجة لقناعتهم �ن املمارسة البيئية قد تؤدي اىل زrدة االلتزامات و Kلتايل املخاطر،مما يؤدي 
  1.إىل تضاؤل األرKح

غالبا ما تقوم املشروع بتشجيع املورد على حتقيق أداء بيئي :  Contractsاملتطلبات التعاقدية*   
رغم كو�ا  ISO14000جيد،و أن تقوم �شراكه يف عملية التصميم،و قد تلزمه أحيا� يف تبين املواصفة البيئية

طات البيئية على مورديها، إضافة حيث متلي جمموعة من االشرتا NIKEطوعية،مثلما تقوم به الشركة العاملية 
و هذا ما حتاول إبرازه ·موع متعامليها،حيث يظهر ذلك يف . و الظروف العامة لبيئة العمل   إىل محاية العمال 

  2.املنتجات النهائية املطروحة على مستوى أسواق أوروK الغربية
  

  مزا\ اإلدارة البيئية و عوائقها: الثالثاملطلب 

رة بيئية يف كافة املشاريع و بشكل خاص الصناعية منها فوائد كثرية و على خمتلف إن لتطبيق إدا
األصعدة، كما أن نقطة البدء ألي عمل يستهدف تطوير و تعزيز اإلدارة البيئية يتمثل يف رصد و حتديد 

  .معوقاcا و من مث العمل على جتاوز و تذليل هذه املعوقات و هذا ما سيتم إبرازه يف هذا املطلب
  :الناجتة عن تطبيق اإلدارة البيئية املزا\ :أوال

يتعني أن تطبق املشروع إدارة بيئية للمساعدة يف وقائية صحة اإلنسان و البيئة من التأثريات الكامنة يف   
. أنشطتها و منتجاcا، و للمساعدة يف صيانة و حتسني جودة البيئية و خلق ثقة لدى األطراف املتعاملني معها

  .وائد ميكن استخدامها فيما بعد أساساً لإلسرتاتيجية التسويقية و خصوصاً يف األسواق العامليةهذه الف
  :الفوائد اليت جينيها املشروع الصناعي - 1

  :3تساهم اإلدارة البيئية الناجحة يف حتقيق مجلة من الفوائد من خالل
  يض التكاليف و زrدة اإلنتاجية؛حتقيق وفورات اقتصادية تتمثل يف االستخدام األمثل للموارد، ختف - 
حتقيق االستخدام الرشيد للطاقة عن طريق تبين تكنولوجيا نظيفة، أو عن طريق إقرار التدابري اليت تعاجل وحتد  - 

  من النفاrت الصلبة و السائلة و الغازية؛
سبة بيئيًا ميكن أن تزيد حتسني و زrدة إنتاجية العاملني، فقد اقرتحت بعض الدراسات مؤخرًا أن األبنية املنا - 

  %.15من إنتاجية العمال مبا يعادل 
                                                 

1
  .141-140،ص ص ذكره جنوى عبد الصمد،طالل دمحم مفضي بطاينة،مرجع سبق- 

2
ص رواين، نظام اإلدارة البيئية كمدخل لتحقيق التميز التنافسي يف املؤسسة االقتصادية، امللتقى الوطين الثاين حول ت -  زائرية و سيري املؤسسات و املؤسسة االقتصادية اجلدمحم زرقون، بوحف

  ..قاملة، اجلزائر 45ماي  08، جامعة 2007نوفمرب  27- 26التميز، يومي 
3
 - UNEP IE , « Environmental management in brewing industry », Technical Report 

No33,UNEPIE ,Paris,1996,p67. 
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  K:1إلضافة إىل
  زrدة قدرة املنظمة على حتقيق متطلبات التصدير؛ - 
  .ترشيد استهالك الطاقة و املوارد الطبيعية سواء على مستوى املنظمة أو الصناعة أو الدولة؛ - 
الستهالك و احلد من التلوث، فهي عملية متكاملة تطبيق نظام اإلنتاج األنظف الذي يساعد على خفض ا - 

) تقليل التكلفة مما يؤدي إىل ختفيض األسعار(لإلدارة البيئية تؤدي إىل حتسني مستوى األداء االقتصادي 
  ؛)تقليل ردود فعل العملية اإلنتاجية(وحتسني األداء البيئي 

البيئية بتحسني عالقته مع األطراف  فضًال عن هذا فإن املشروع الصناعي يستفيد من تطبيق اإلدارة  
ص املسامهني و ذلك عن طريق    2:املعنية Kلتعامل و على األخ

   كيد التزامه للعمالء و Kلتايل كسب والئهم؛ - 
  حتسني استخدام و توظيف رأس املال؛ - 
  احلد من احلوادث اليت تنشئ مسؤولية قانونية؛ - 
  .توثيق عالقات احلكومة Kلصناعة - 
  :ائد qلنسبة للمجتمعالفو  - 2

   3:إن تبين و تطبيق اإلدارة البيئية يف املشاريع الصناعية حيقق فوائد مجة للمجتمع أمهها  

  ؛)اخل...األراضي، املياه، الطاقة(االستخدام الكفء للموارد  - 
  تقليل املخاطر املؤثرة على صحة و أمن اإلنسان و الناجتة عن االنبعا�ت الصناعية؛ - 
  .وعي البيئي و تكوين ثقافة بيئية عامة داعمة للبيئةزrدة ال - 

  : عوائق اإلدارة البيئية :>نيا

  :4ميكن إجياز أبرز معوقات تطبيق اإلدارة البيئية يف النقاط التالية  
تعترب العنصر احليوي و اهلام الذي بدونه يصعب احلديث عن : عدم توافر الكوادر البشرية الكفؤة - 1

يس فقط ألنه تقع على عاتقه وضع السياسات و التوجيهات و األدوات و الوسائل واملقاييس اإلدارة البيئية، ل
  .و املعايري البيئية، بل ألنه بواسطته ميكن نقل مجيع هذه اإلجراءات و التدابري إىل حيز التنفيذ

                                                 
1
  ).103- 102(�ال دمحم فتحي الشحات درغام، مرجع سابق،ص ص- 

2
  .15،ص 1998 صالح الدين،نظم اإلدارة البيئية و املواصفات القياسية،دار النهضة،القاهرة،دط،،عباس مهتدي دمحم- 

3
 - UNEPIE, “The environmental management of industrial estates”, Technical report No. 39, UNEPIE, Paris, 1997, 

p05. 
4
  .43،ص1993العريب،املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم،تونس،توفيق حمسن عبد احلميد،اإلدارة البيئية يف الوطن - 
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ص إدارات تعاجل املشاكل البيئية بشكل ال مركزي، حيث: ضعف بنية التنظيم - 2 تشكل  يعين عدم ختصي
  .مركزية اإلدارة عبئاً على اإلدارة العليا و تؤدي إىل  جيل حل املشاكل املستعجلة

إن قاعدة املعلومات اليت يعتمد عليها صانعو القرار البيئي من أجل اختاذ اإلجراءات : نقص املعلومات - 3
  .املناسبة حلماية البيئية غري كافية

م العديد من املنظمات Kجلانب البيئي ختطيطاً، و مرد ذلك حيث ينعدم اهتما: غياب التخطيط البيئي - 4
إىل طول فرتو التخطيط و عليه فإ�م يعتربو�ا تكاليف عدمية اجلدوى، Kإلضافة إىل عدم توفر بعض املنظمات 

  .على أنظمة تنبؤ
ا و احلفاظ عليها املهتمة Kلبيئية و اليت تلعب دورًا كبريًا يف الدفاع عنه :ضعف املنظمات غري احلكومية - 5

  .ويف إشراك ا·تمع ككل يف الدفاع عنها
املخصصة لتمويل املشروعات البيئية الدفاعية و الوقائية  املوجهة حلماية  نقص يف اإلمكانيات املالية - 6

  .وصون البيئية و املوارد البيئية و ترشيد استخدامها
تؤدي بدورها إىل إعاقة و عرقلة تنفيذ نظام اإلدارة  Kإلضافة إىل بعض األخطاء اليت تقوم ¨ا املنظمة و اليت

   1:البيئية بنجاح

  أن يقرر مسؤول نظام اإلدارة البيئية أن يقوم Kلعمل مبفرده؛ - 
  إشراك العاملني يف اللحظات األخرية و االعتماد الزائد على االستشاريني؛ - 
  ضايف إىل جانب عمله األصلي؛إسناد مسؤولية تنفيذ اإلدارة البيئية ملسؤول النظام كعمل إ - 
  إمهال وسائل و أدوات االتصال؛ - 
، و التباطؤ و عدم االستمرارية 14000الرتكيز الشديد و الزائد على عنصر احلصول على شهادة اإليزو  - 

  .عند احلصول عليها مما يؤدي إىل فشل النظام ككل
البيئية و تسهل من توسيع و تعميق  هذه املعوقات و الصعوKت كانت و الزلت حتد من فاعلية اإلدارة

املشكالت البيئية و آ�رها السلبية، و تعيق التنمية لذلك البد من التغلب عليها لتحقيق تطبيق سليم و فعال 
  .لإلدارة بيئية صحيحة

  

  

  

                                                 
1
  ).219-218(ص  ص، 2006، 1صالح حممود احلجار و داليا عبد احلميد صقر، نظام اإلدارة البيئية و التكنولوجية، دار الفكر العريب، القاهرة، ط - 
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  حمددات عمل اإلدارة البيئية: الرابعاملبحث 

تراعي جانب الكفاءة البشرية املتخصصة، ملا هلا لضمان جناح اإلدارة البيئية يف آداء مهامها البد هلا أن   
من  ثري مباشر على جناح و فعالية آداء هذه اإلدارة، ذلك أل�ا املسؤولة عن تنفيذ الربامج البيئية يف املشروع، 
هذا من جهة و من جهة أخرى البد من القيام ببعض الوظائف الرئيسية اليت تعترب ضرورية لتنفيذ خطة اإلدارة 

و الستكمال جناح اإلدارة البيئية البد من وجود . ية و حتقيق أهدافها من خالل ترمجتها إىل أنشطة عمليةالبيئ
اسرتاتيجيات للتنفيذ و معايري لألداء حتكم عملية القيام Kلوظائف، و تعزز  دية املهام على أكمل وجه 

  .بحثإلكمال عمل اإلدارة البيئية و هو ما سيتم التطرق إليه يف هذا امل
  

  األطراف املعنية qإلدارة البيئية: األولاملطلب 

، إال أن جناحها يف )املشروع(Kلرغم من أمهية وجود اإلدارة البيئية كنظام فرعي ضمن النظام الكلي   
ص هو القائم على العملية  مهمتها يقوم أساسًا على األشخاص القائمني Kلعمل، سواء كان هذا الشخ

فهؤالء هلم  ثري مباشر على . وراء اآلالت أو املهندس الذي يراجع كيفية استخدام املواداإلنتاجية أو العامل 
  .العملية اإلدارية �كملها

   1:اختيار مسؤول اإلدارة البيئية :أوال

تتصدر أوىل مهام اإلدارة تعيني ممثًال هلا ليعمل مسؤوًال عن نظام اإلدارة البيئية قبل البدء يف عملية   
يعد هذا املسؤول القائد احلقيق الذي سيقود عملية التنفيذ على أن يكرس كافة جهوده و إمكا�ته  التنفيذ، و

  .لتنفيذ النظام مع إعفائه خالل هذه الفرتة من أي مهام أخرى
  : الصفات الواجب توفرها يف مسؤول اإلدارة البيئية :>نيا

املسؤول الفاعل و اليت تعزز يف حالة أوضحت اخلربة العملية ضرورة توافر العديد من الصفات يف   
  2:توفرها من فرص جناح تنفيذ اإلدارة البيئية، نذكر من بينها ما يلي

ص يثق فيه املوظفون -  ، حيث يتسىن )اإلشرافية(يفضل أن يكون من شاغلي الوظائف الوسطى ، و شخ
دارة العليا و ال من املسؤولني و ليس من شاغلي مناصب اإل. للعاملني االرتباط مبن يعملون يف تلك املستوrت

  .التنفيذيني

                                                 
1
  .208ص صالح حممود احلجار و داليا عبد احلميد صقر، مرجع سابق، - 

2
  .ف، Kلتصر )213- 208(صالح حممود احلجار و داليا عبد احلميد صقر، مرجع سابق ، ص - 
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توافره على الروح الطيبة و املهارات القيادية اليت تشعر العاملني Kالرتياح حنوه و Kلتايل سيلتفون حوله  - 
  وينجزون و حيققون النجاح؛

لقيمها و اجتاهاcا حمققاً جيب أن يتمتع بثقة اإلدارة العليا، من خالل استيفائه ملعايري اإلدارة Kعتباره ممثًال  - 
  إلسرتاتيجيتها البيئية؛

  جيب أن ميثل املشروع مع اجلهات اخلارجية بشكل يبعث على جناحها داخلياً و خارجياً؛ - 
  أن يتوفر على عقلية منظمة و جتارية قادرة على السيطرة على التكاليف و احملافظة على الوضع املايل؛ - 

  :يةدور مسؤول اإلدارة البيئ :>لثا

  1:يتمثل دوره يف  
مجع و نشر املعلومات بدءاً من حصر األنشطة و املنتجات و وضع التصاميم لألنشطة ، و قيادة فريق التنفيذ - 

  البيئية و إعداد قوائم للمتطلبات القانونية إضافة إىل مجع تفاصيل عمليات املراقبة و التوثيق؛
  يذ هلا؛إعداد اإلجراءات و التأكد من تناول فريق التنف - 
تنظيم دورات تدريبية و التعاقد مع املدربني لرفع الوعي البيئي لكافة العاملني Kملشروع، و اختاذ القرار بشأن  - 

  تكرارية العملية التدريبية، فرتcا و الوسيلة املناسبة هلا؛
احلصول على دعم من األقسام املختلفة، مما يستلزم ضرورة تكوين فريق عمل متنوع الوظائف - 

  .   واالختصاصات إلجناح عملية التنفيذ  
   2:كما تتضمن املبادئ احلاكمة للمديرين الذين ينفذون أو يعززون منظومة اإلدارة البيئية مايلي

  االعرتاف �ن اإلدارة البيئية من بني أعلى أولوrت اإلدارة؛ - 
  جات املشروع؛حتديد املتطلبات القانونية  اجلوانب البيئية املرتبطة مع أنشطة و منت - 
  تنمية التزام اإلدارة العليا و املوظفني حنو احلماية البيئية مع وضح مستوr املسؤولية؛ - 
  تشجيع التخطيط البيئي عرب الدورة احلياتية للمنتج و أو العملية؛ - 
  ؛تقييم األداء البيئي للسياسة البيئية املشروع و األغراض و األهداف و السعي حنو التحسني املستمر - 
ص منظومة اإلدارة البيئية -    .وضع أسلوب إداري ملراجعة و فح

و للحفاظ على نظام اإلدارة البيئية حيب القيام بتكرمي األفراد الذين كان هلم الدور البارز يف حتقيق هذا   
ع النظام Kإلضافة إىل عرض التقدم يف حتقيق األهداف، هذا األخري سيكون تذكريًا مستمرًا و حتدrً للمشرو 

                                                 
1
  ).215- 214(نفسه ، ص ص - 

2
  .125،ص1997،املكتبة األكادميية،القاهرة،)اإلطار العام(حسن أمحد فرغلي دمحم،دراسة مستقبلية يف احملاسبة البيئية و املوارد الطبيعية - 
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 rت فضًال عن إقامة املسابقات بني ا·موعات لتحفيز روح املنافسة و إعداد ندوات لتوضيح املزاrلتحقيق الغا
و أخريًا الدعاية سواء عن طريق وسائل اإلعالم احمللية أو عن طريق . املالية و الوظيفية و التنظيمية هلذا النظام

  .مشاريع للعالقات العامة
ليب الوصول إىل اهتمام العاملني و احلفاظ على قوة الدفع للتطبيق الناجح و الفعال و اهلدف من هذه األسا
  .لإلدارة البيئية يف املشروع

  

  ):الوظائف اإلدارية(أسس اإلدارة البيئية : الثاين املطلب

 هKعتبار اإلدارة البيئية جزء من إدارة املنظمة ككل فهي ختضع لنفس عملياcا من ختطيط، تنظيم، توجي
  .وهذا ما خيدم اجناز املهام املنوطة ¨ا لتحقيق األهداف بشكل منسق و منظم.و رقابة

  :أسس اإلدارة البيئية: أوال

إن أسس اإلدارة البيئية ال ختتلف عن أسس ووظائف اإلدارة املتعارف عليها بني كل املنظمات بغض 
  .قنية املستخدمة فيهاالنظر عن التباين يف أهدافها و طبيعة نشاطها و حجمها و نوع الت

وضع :"و يعرف �نه.يعترب التخطيط من أول الوظائف اإلدارية على خمتلف املستوrت:التخطيط البيئي - 1
اخلطط املستندة على املعلومات الصحيحة لتحقيق هدف معني خالل فرتة زمنية مستقبلية على ضوء الظروف 

هو املنهج املتبع يف التخطيط البيئي،حيث يقوم على والتخطيط العلمي  1".اليت ستسود و �فضل صورة ممكنة
حتديد املشكلة و مجع املعلومات وحتديدها حتديدا دقيقا ،مث حتديد البدائل املختلفة املمكن إتباعها و من مث 

  .املوازنة بني البدائل املختلفة الختيار البديل األمثل
ل متوازن للعناصر البيئية املتاحة دون إحداث خلل و يهدف التخطيط البيئي Kلدرجة األوىل إىل حتقيق استغال

  2:يف البيئة ،و يعترب من أهم مكو�ت اإلدارة البيئية ألنه يشمل العناصر التالية
  مجع املعلومات و البيا�ت الالزمة لتحليل الظواهر البيئية الراهنة و التنبؤ Kملشاكل البيئية املستقبلية؛- 
ترتيب أولوcrا على ضوء السياسات املرسومة لتحقيق األهداف املخطط  تصميم برامج العمل التنفيذي و- 

  الوصول إليها؛
  حصر اإلمكا�ت املتاحة و املعوقات احملتملة أثناء التنفيذ؛- 

                                                 
1
  .159،ص2007اهيم سعد، تقييم فعالية تطبيق نظم اإلدارة البيئية يف اخلدمات اجلامعية، أطروحة دكتوراه يف العلوم البيئية، جامعة عني مشسن مصر، هند سلطان إبر - 

2
  ).16- 15(،ص ص1995رة،ماجستري،معهد الدراسات و البحوث البيئية،جامعة عني مشس،القاهمذكرة بدرية عبد هللا العوضي،اإلدارة البيئية يف الوطن العريب،- 
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التنسيق و املتابعة املرافقة و الالحقة لعمليات التنفيذ و من مث الرقابة و التقومي لرصد نقاط الضعف  - 
إعادة ترتيب الربامج و تعديل اخلطط لتحقيق األهداف املرسومة �قصى   فملعوقات، ¨دواالحنرافات و تذليل ا
  .كفاءة و فعالية ممكنة

إن العالقة بني التنظيم و اإلدارة عالقة ترابط ،مبعىن أن التنظيم وظيفة من وظائف اإلدارة : التنظيم البيئي - 2
و من جانب آخر جند أن التنظيم يعد عمال .دارةو على ذلك يكون التنظيم سابقا لنشاط اإل.لتحقيق اهلدف

جوهرr من أعمال اإلدارة جبانب التخطيط،و كل عمل يف أي مشروع البد أن يقوم على التنظيم مع اختالف 
   1.هذا األخري من عمل إداري آلخر

 ت و أقسام ووظائفيعين حتديد مسؤولية إدارة األنشطة بتقسيم املشروع إىل إدارا  2فالتنظيم يف اإلدارة البيئية
و بذلك حتديد الوظائف و السلطات و املسؤوليات والعالقة ).خريطة تنظيمية،هيكل تنظيمي،الدليل التنظيمي(

  .بشكل يضمن حتقيق أقصى درجة ممكنة من الكفاية يف حتقيق األهداف البيئية بني اإلدارات

إىل  ةتنعة �مهية البيئة و احلفاظ عليها، إضافتوفر القيادة اإلدارية الواعية املق يتطلب: التوجيه البيئي - 3
ص توجيه املوارد بوعي و احلفاظ على البيئية كما يتعلق التوجيه البيئي   3.اإلرشاد للسلوك البشري فيما خي
Kإلضافة إىل حتقيق و تطبيق .Kلتحفيز �ساليب خمتلفة حلماية البيئة و تطبيق مسؤوليات اإلدارة البيئية بنجاح

تصال الالزمة لتوعية الفئات املستهدفة Kلطرق الكتابية و الشفوية و املصورة ووسائل اإلعالم عمليات اال
  .األهداف البيئية  و احرتام تطبيق إرشاداcا قمتعددة الوسائط لتحقي

عض، يكمالن بعضهما الب اترتبط وظيفة الرقابة يف اإلدارة البيئية بعملية الرصد البيئي، فهم: الرقابة البيئية - 4
حيث أن الرقابة تقيس أداء األنشطة و تقار�ا Kملعايري املوضوعة مسبقا و Kستمرار لضمان عدم حدوث  نم

و تشتمل وظيفة الرقابة البيئية على الرقابة على اخلطط و اإلجراءات اليت cدف إىل  .آ�ر سلبية على البيئة
كما تشتمل هذه .لبيئية و إجراءات الوقاية و السالمةمتابعة التأكد من التزام األفراد و املنظمات Kملعايري ا

و يتمثل اهلدف من .الوظيفة على إجراء عمليات البحث و الدراسات ¨دف التقليل من التلوث البيئي أو منعه
   4:ممارسة الدارة البيئية لوظيفة الرقابة البيئية فيما يلي

    

                                                 
1
  .22، ص1999، ةالنيل العربية، القاهر  و، جممع)و مفاهيم سأس(اإلدارة،  ئ، مبادرعلي دمحم منصو - 

2
  .09، ص1985، ةالعريب احلديث، اإلسكندري ب، املكت)مدخل بناء املهارات(أمحد ماهر، اإلدارة - 

3
  .161هند سلطان ابراهيم سعد، مرجع سابق،ص- 

4
  ).13-12(املؤمتر العريب الثاين لإلدارة البيئية يف نظم اإلدارة احمللية،القاهرة ،ص ص)"إطار مفاهيمي(اإلدارة البيئية و نظم اإلدارة احمللية "نة،دمحم الطعام- 
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ني املنظمات املعنية Kلبيئة على مستوى القطاع التنسيق إىل حتقيق التضامن ب يؤدي :التنسيق البيئي - 5
        الواحد و القطاعات املختلفة ،و يدعم التعاون فيما بينها حبيث يكون ذلك خطوة حنو استخدام املوارد املادية 

كما تساعد عملية التنسيق على توجيه املنظمات على اختالف أنواعها إىل . 1و البشرية �كرب كفاءة ممكنة
ت اليت تعاين منها البيئة، و تبادل اخلربات حول سبل مواجهتها ،ووضع الربامج املناسبة لذلك من املشكال

خالل تبادل املنظمات عن طريق عملية تنسيق خطط و برامج و سياسات العمل و اخلربات و املعلومات 
  K.2إلضافة إىل استخدام بعض املوارد و االستفادة منها

يتم من خالله تبادل املعلومات و تقدمي املعونة  ثالتنسيق يعترب هدفا أساسيا، حي نو Kلتايل ميكن القول �
الفنية و دعم تطور املوارد البشرية Kملنظمات و إ®حة فرص التدريب و تبادل اخلربات و التأثري يف السياسات 

  .البيئية و مواجهة املشكالت البيئية
  :تيجية اإلدارة البيئيةاإسرت : >نيا

مهية مبكان اإلشارة إىل إسرتاتيجية اإلدارة البيئية عي هذه النقطة Kعتبارها خطة لألنشطة املنظمة من األ  
و Kلتايل حتتوي إسرتاتيجية إدارة .و اهلادفة إىل محاية البيئة و صيانتها و تعزيزها على أساس قابل لالستمرار

  :البيئة على العناصر الرئيسية التالية
     يهدف إىل حتسني مستوى البيئة احمليطة حبمايتها  لليت تتمثل يف مستويني، األو و ا: حتديد األهداف - 1

 .الثاين يهدف إىل ختفيض اآل�ر البيئية الضارة إىل داىن مستوcrا وو صيانتها و على أساس قابل لالستمرار، 
عامة أو  فداو تقسم إىل اهل يو يرى البعض أن صياغة اهلداف هي أوىل خطوات التخطيط االسرتاتيج

  3.اسرتتيجية و أخرى تشغيلية

  :من خالل: صياغة اسرتتيجية عمل - 2
فهم احمليط االقتصادي و االجتماعي و البيئي و احليوي من خالل تفهم احلاجات االجتماعية  -   

  واالقتصادية للمجتمع،حيث أن اشرتاك ا·موعات املناسبة منهم سيساهم يف تقدمي أدق املعلومات؛
  حكومات ،قطاع خاص،منظمات غري حكومية (املسؤولية األساسية يف صياغة اإلسرتاتيجية حتديد -   

  ؛)و دولية،مشاريع التمويل

                                                 
1
 - Silvena Arrossi & others, Funding Community initiatives, Earth Scan, London, UK, 1994, p78. 

2
،املؤمتر العلمي السابع عشر،كلية اخلدمة االجتماعية ،جامعة "لعالقة بني احملددات التنظيمية للمنظمات األهلية يف شبكة محاية البيئة وحتقيق الشبكة ألهدافهاا"أمحد صادق رشوان،- 

  .545،ص2004حلوان،القاهرة،
3
  .75ص، 2007دكتوراه يف العلوم البيئية، جامعة عني مشس، مصر،  أطروحة، )ر مقرتحإطا(دور نظم املعلومات البيئية يف ترشيد القرارات اإلدارية  دمحم مصطفى أمحد هندي، - 
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   1.طريق االرتباطات بني البيئة و القطاعات األخرى نتطوير معلومات دقيقة عن البيئة، ع -   
ت اليت يقدمها املختصون يتكون الدعم التقين من املعطيا:الدعم التقين و االقتصادي و املؤسسي - 3

أما الدعم االقتصادي فيتكون من .خرباء التكنولوجيا احليوية و اقتصادrت البيئة و إدارة املوارد املالية:مثل
 و Kلنسبة للدعم املؤسسي فهم يتمثل يف الرتتيبات الفنية واإلدارية املالئمة .األموال املخصصة للقيام Kألنشطة

  2.و املساعدة على التنفيذ
  .مقارنة األداء الفعلي Kألهداف املوضوعة و التعرف على االحنرافات اليت قد تكون موجبة أو سالبة - 4
اقرتاح جمموعة من البدائل و اخلطط اإلسرتاتيجية ¨دف القضاء على االحنرافات املوجودة خارج جمال  - 5

  ∗.السماح

  3.لقرارات التصحيحية لتحقيق اهلدف البيئيمقارنة نتائج التنفيذ Kالسرتاتيجيات البيئية و اختاذ ا - 6
و إضافة إىل النموذج املعياري .و خيتلف أسلوب اختاذ القرار البيئي االسرتاتيجي Kختالف مستوى بيئة األعمال

منوذج اختاذ القرارات "من املمكن إدراج منوذج �ن الذي يدعى ، "النموذج الوقائي"املذكور أعاله 

، هذا األخري تقوم فيه اإلدارة Kختاذ قراراcا بعد حدوث املشكلة "تمادا على رد الفعلاإلسرتاتيجية البيئية اع
  4.العالجي جqلنموذ و هو ما يعرف .البيئية و حتاول إجياد وسائل القضاء عليها

  منوذج رد الفعل الختاذ قرار اإلسرتاتيجية البيئية): 5-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  .75مرجع سابق، ص  محد هندي،أدمحم مصطفى : املصدر

                                                 
1
  ).167-166(هند سلطان إبراهيم سعد، مرجع سابق،ص ص - 

2
  .167نفس املرجع السابق،ص- 

∗
  .هو ا·ال املسموح به من طرف اإلدارة أو قطاع النشاط اخلاص Kالحنرافات- 

3
  .75ع سابق، صدمحم مصطفى أمحد هندي ن مرج - 

4
، 2002الثاين،  دعني مشس، العد ةقسم احملاسبة، جامع ة، جمل"مقرتح لتحقيق التكامل بني األساليب اإلسرتاتيجية للمحاسبة اإلدارية وجماالت اختاذ القرارات جمنوذ ”حسني عيسى، - 

  .29ص

مدخالت غیر  الموارد
 خاضعة للرقابة

 الموارد الموارد الموارد

 الموارد

مدخالت غیر 
 خاضعة للرقابة



 .                                                          واقع اإلدارة البيئية كمنحى إداري حديث: الفصل األول

 62

يوضح هذا الشكل كيفية اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية املتعلقة Kلبيئة اعتمادا على منوذج رد الفعل دون 
و يكون هذا النموذج قابل للتطبيق يف حاالت الكوارث البيئية أو .وجود ختطيط مسبق للتعامل مع قضاr البيئة

  .ري العادةغ ىأو اليت حدثت عل املشكالت غري املتكررة،
  :و لنجاح اإلسرتاتيجية البيئية جيب توافر عدة عوامل مثل 
 ةوجود اشخصا قادرين على تصميم سياسات و انظمه بيئية،و خرباء يستطيعون ختفيف املشاكل البيئي - 

  ومراقبة األداء البيئي؛
لقوانني البيئية و اختاذ وجود سلطات بيئية ضمن التنظيم اإلداري يكون لديها الصالحية القانونية لتنفيذ ا - 

  القرارات على مستوrت خمتلفة؛
  1.وجود خمتربات و معدات و بنية حتتية،و موارد اقتصادية يعتمد عليها للمراقبة امليدانية - 

و يف مجيع األحوال  .و يف األخري فان إسرتاتيجية اإلدارة البيئية جيب أن تعتمد على مبادئ التنمية املستدامة
بيئية ذات الكفاءة تتطلب  كيد االستغالل األمثل للموارد و تضخيم املنافع و جتنب اخنفاض فان اإلدارة ال

  .اإلنتاجية و توسيع القاعدة املتوفرة و Kلتايل ®مني تنمية مستدامة طويلة املدى
  

  :مهام اإلدارة البيئية يف املشروع الصناعية: الثالث املطلب

  :التالية ةوما يف العناصر األربعميكن إمجال مهام اإلدارة البيئية عم  
مراجعة األوضاع البيئية احلالية و اإلشراف على تنفيذ اإلجراءات التصحيحية اجلديدة ملعاجلة و احلد من  - 1

  مصادر التلوث يف الوحدات اإلنتاجية و لتحقيق االلتزام Kلقوانني و اللوائح البيئية؛
لة لإلنتاج األنظف،و إدخال ضوابط جديدة للحد من التلوث تنفيذ اإلجراءات الوقائية يف إطار خطة شام - 2

�جراءات قليلة أو عدمية التكلفة داخل املشروع،و تشجيع استخدام املواد غري املسببة للتلوث وإدخال 
  تعديالت على املعدات و على تصميم املنتوج للحد من االنبعا�ت امللوثة؛

  ؛حوافز لتشجيع املبادرات الطوعية ملكافحة التلوثزrدة الوعي البيئي لدى العمال و تقدمي  - 3
  .تعزيز املشاركة احمللية و العاملية - 4

  2:كما ميكن إضافة املهام التالية ملا هلا من أمهية يف إمتام عمل اإلدارة البيئية
  

                                                 
1
  .8،ص1988،ماي20،جملة التنمية البيئية،العدد"ورة تقييم التأثري البيئي لصانعي القرارد:احللقة التدريبية لإلدارة العليا عن أمهية التأثري البيئي"عالء العطار،- 

2
  .،Kلتصرف)98- 95(�ال دمحم فتحي الشحات درغام، مرجع سابق،ص- 
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  :من خالل: اإلقالل من الفاقد يف عمليات اإلنتاج - 1
  االهتمام Kلصيانة الوقائية للمعدات؛ -   
  طبيق تكنولوجيات حديثة قليلة أو عدمية الفاقد؛ت -   
عدم التشغيل �كثر من القدرة الفعلية،الن زrدة التشغيل يؤدي إىل (التحكم يف القدرة اإلنتاجية -   

  ؛)زrدة التلوث الصناعي
  .استبدال املواد اخلام و مدخالت اإلنتاج مبواد أقل  ثري على البيئة -   

  :حيقق ذلك: تدوير عوادم النتاج - 2
  احلد من التلوث و خفض تكلفة وحدات املعاجلة؛ -   
  نقل اخلربة التكنولوجية للصناعات املماثلة؛ -   
  حتسني الوضع البيئي داخل املشروع،و زrدة كفاءة اإلنتاج؛ -   
  .حتقيق عائد اقتصادي -   

  .و سوف يتم التطرق بشيء من التفصيل و التحليل هلذه النقطة يف الفصل املوايل
  :مثل: رشيد استخدام مدخالت اإلنتاج و املياه و الطاقةت - 3

  تركيب خطوط اإلمداد Kملياه حبرص و مراجعتها Kنتظام للحد من التسرب؛ -   
  .استخدام أجهزة حتد من استهالك املياه(التشجيع على استخدام تقنيات احلفاظ على املياه  -   

ة بيئية دورية على املعلومات عن التطور يف عمليات إعداد مراجع: املراجعة البيئية الدورية للمنشآت - 4
  .التصنيع و استخدام اخلامات و جودة املنتجات و مصادر التلوث
ذلك من خالل االستعانة Kملتخصصني يف  وو ميكن تنسيق دراسات املراجعة البيئية عن طريق إدارة بيئية، 

  . يف املشاريع الصناعية ذاcامكاتب االستشارات البيئية و العاملني واملشاريع العلمية، 
  :و تشمل املراجعة البيئية العناصر التالية

  جودة املواد اخلام و مدى مطابقتها للمواصفات؛ -   
  املنتجات،و تقنيات العمليات املستخدمة؛ -   
  كميات مدخالت املواد و املاء و الطاقة؛  -   
  أساليب اإلدارة البيئية املتبعة يف املشروع؛ -   
  اخلدمات البيئية Kملشروع و نظافة املباين الداخلية؛مالئمة  -   

  .و سوف نتطرق هلذه النقطة بدقة أكرب يف الفصل القادم
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  :الصة الفصلخ

لقد أدركت املشاريع الصناعية أن الرتكيز على اإلدارة البيئية يؤدي إىل املطابقة القانونية بني األعمال   
و الرقابة عليها، كما أن تبنيها هلذا التوجه جيعلها تتوقع مسؤوليات  اليت تقوم ¨ا و البيئة، و حماولة السيطرة

جديدة و هامة، ذلك أن مدخل اإلدارة البيئية انبثق عن اجلهود الرامية إىل إجياد طريقة يتم من خالهلا دمج 
  .االعتبارات البيئية ضمن اإلدارة

مستوى من التميز، ميكن أن يتفوق  فضال عن هذا يعترب هذا املدخل منهجا إدارr فعاًال يف اكتساب
مما ينعكس إجياKً على أداء وظائف املشروع من جهة و على أداء وظائف . به مشروع عن غريه من املشاريع

اإلدارة من جهة أخرى مما يؤدي إىل حتسني األداء الكلي له من خالل اإلقالل من الفاقد يف العملية اإلنتاجية 
املوارد، و ختفيض التكاليف Kالعتماد على الكفاءات البشرية املتخصصة،  و ترشيد استخدام املدخالت من

  .إضافة إىل زrدة قدرة املشروع على حتقيق متطلبات التصدير من خالل إكساب املنتج ميزة تنافسية بيئية
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الثاينلفصل ا

  

متطلبات اإلنشاء و التطبيق الفعال لنظام اإلدارة 

.البيئية يف املشروع الصناعي  
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  متهيد

صناعية حنو  األنشطةبيئية !تم بضبط و توجيه  أنظمةاالهتمام بوجود  األخرية اآلونةبرز يف              ال
صاحل مع البيئة  اإلدارةما يسمى بنظام  أوة، يو نتيجة لذلك ظهر ما يسمى بنظام اجلودة البيئ. سلوك مت

حترص على تكامل  من املشاريع العديد فأصبحت. Environmental Management Systemالبيئية 
صناعية أنشطتهااالعتبارات البيئية يف قرارت عملها اليومية، من خالل اختاذ معايري حتكم أداء    .ال

املنظمة العاملية للتوحيد القياسي،  أصدرتهو أسفر عن كل هذا ظهور مفهوم التوحيد القياسي البيئي، الذي 
و بذلك قدمت هذه . ISO9000اجلودة و اليت عرفت بـ إدارةخصوصا بعد جتربتها السابقة يف بناء نظم 

، مبا يساعد لإلدارة األخرىيتكامل مع املتطلبات  أنبيئية فعال ميكن  إدارةاهليئة العاملية عناصر نظام 
صناعية على حتقيق  صادية و البيئية األهدافاملشاريع ال و بذلك تضمن القبول العاملي وحتقق املنافسة . االقت

  .العاملية سواقاأليف 
  :املباحث التاليةبناءاً على ما سبق يتضمن هذا الفصل 

 من خالل معرفة،  14000ISOالقياسية الدولية للجودة البيئة  تسلسلة املواصفاتناولنا فيه : املبحث األول -
ــمزاk وانتقادات تبين الـو ، 14000ماهية سلسلة اإليزو  ــ ــ ــ صناعي ISO14000 ــ ىل انتقلنا إ ، و منهيف املشروع ال

  .وهيكل السلسلة اخلاصة nا ISO 14000املواصفات البيئية 
مقياس مطابقة من خالل  ،ISO14001املتطلبات األساسية لنظام اإلدارة البيئية ىل إتطرقنا : املبحث الثاين - 

صناعية"14001اإليزو "اجلودة البيئية  و متطلبا!ا  اإلدارة البيئية  منظومة ىلإو منه  ،و دواعي تبنيه يف املشاريع ال
  .ISO14001كيفية التسجيل على املواصفة ، و  العامة

صناعيعلى كان احلديث فيه   :املبحث الثالث - من خالل  ،آليات تطبيق نظام اإلدارة البيئية يف املشروع ال
  .اخلاصة بتقييم املنتج EMSأدوات تنفيذ  ، واخلاصة بتقييم املشاريع EMSأدوات تنفيذ 
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  :14000ISO القياسية الدولية للجودة البيئة تاملواصفا سلسلة: األول ملبحثا
اجتهت منظمات األعمال يف الدول املتقدمة ومؤخرا النامية، حنو تطبيق نظام اإلدارة البيئية مبا يليب 

/ وضع مناذج ب لذا قامت الدول املتقدمة.االجتماعيةو  ةنونيالقا االلتزاماتمع  افقويتو رغبات املستهلكني 
جمموعة من ة بذلك مصدر  ،nا مناهج قياسية لإلدارة البيئية من خالل منظمات التوحيد القياسي اخلاصة

  .جلودة البيئية� املتعلقة رياملعاي
 البيئية للجودة ريعلى أهم مراحل إعداد وتطوير املعاي فومن خالل هذا املبحث سوف نتعر  

، ومن مث نقوم بدراسة هيكل السلسلة 14000اإليزومواصفات  يكثرها شيوعا وهأإىل بذلك  نمشريي
صاحبة لتطبيقه ونعرج على أهم    .املوجهة له االنتقاداتاخلاصة به وأخريا نذكر جمموعة املزاk ال

  
  :14000اإليزو سلسلة ماهية : األولاملطلب 

لتطورات اليت ا ، جيب ذكر أهم14000اجلودة البيئية اإليزو  اتواصفمقبل التطرق إىل مفهوم 
  .إىل ظهورها، ومن مث األهداف اليت تسعى إىل حتقيقهاأدت 
  :شأة وتطور نظم اجلودة البيئيةن: أوال

صالتشمل اجلودة البيئية للمنتج حتقيق عملية  صميم  االت لنسبة للظروف البيئية �املنتجات يف ت
املختلفة وإمكانية  هحلاج يف مر استخدام املنت نتالشي األضرار البيئية الناجتة ع ن، فضال عجيد بشكل
  :جودة البيئة على ثالثة أبعاد ميكن متثيلها وفقا للشكل التايل وترتكز .استخدامهإعادة 

  أبعاد اجلودة البيئية):1- 2(الشكل رقم 

  
  
  

                                          
  

صرييف، اإلدارة الرائدة، ط: املصدر صفاء للتوزيع و النشر،عمان، ، دار ا1دمحم عبد الفتاح ال ، ص 2003ل
280.  

ة، أما السلوكية طمكو�ت البيئة احملي  أو كما يطلق عليها اجلودة املادية تتعلق جبميعايريعفجودة امل
تتمثل يف  و�لنسبة للتفاعلية فهي اليت ،فهي املرتبطة بسلوك العاملني يف املنظمات املعنية بشؤون البيئة

  .املقرتحة ومدى توافقها مع قدرات البيئةو خطط التنمية املنفذة 

 ریجودة المعای الجودة السلوكیة

 الجودة التفاعلیة

الجودة 
 البیئیة
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التقييس من طرف اهليئات الدولية ومنها منظمة  التحولروز القضاk البيئية للساحة الدولية، مت بلى إثر و ع
صناعيةألنشطة إىل مراقبة �ثري ا العاملية القوانني  مئتالخاصة  اتتقني و استنباط  على الصحة والبيئة ال

نجاح الكبري ل�و  سابقاعد املرور على جمموعة املعاهدات والربوتوكوالت البيئية املذكورة بو  .واللوائح البيئية
 QMS :Quality املعروفة �نظمة اجلودة الشاملة) ISO 9000(الذي حقته سلسلة املواصفات الدولية 

Management Systems صادر ا صاعد الدعوات املوجهة للمشروع من  إضافة إىل ،1987عام  ةل قبل ت
بتشكيل  مت القيامو�لتايل  .األمم املتحدة ومنظمات أخرى إلصدار مواصفة متخصصة �دارة البيئة منظمة

 SAGE :Strategicا�موعة االستشارية اإلسرتاتيجية للبيئةتدعى  جمموعة استشارية دولية متخصصة

Advisory Group on the Environment    1:دولية قادرة علىلتطوير مواصفة  
 ؛9000ISOوضع مدخل عام إلدارة البيئة مماثل ملواصفة إدارة اجلودة  -

 ؛تعزيز قدرة املنظمة على ترسيخ حتسني األداء البيئي -

 .تسهيل التجارة الدولية عن طريق ختفيض وإزالة احلواجز التجارية -

حتول مهمة نقطة الذي اعترب  ،والتنمية حول البيئة 1992عام  وريو دجيانري مؤمتر  انعقادإضافة إىل 
منظمة  اهتمامتعزز  منهو  البيئية على مستوى العامل ة�إلدار نظام دويل خاصة  �لبيئة لبناءيف اإلهتمام الدويل 

ـــال ــ إىل تشكيل جلنة  االستشاريةرت جهود هذه ا�موعة أمثف.صفة بيئية دولية�لسعي حنو إصدار موا ISOــ
 14000إليزو ا اتبتطوير مواصف اختصت و اليت، )IOS1 TC, 207(عرفت بلجنة  1993فنية عام 

  .والسلسلة اخلاصة nا
�الستناد على مواصفات وطنية وإقليمية، وبغية التغلب على التناقض احلاصل فيما بينها وللمسامهة يف و 

طانية املواصفة القياسية الربي إصدارمت البيئة وصوال إىل القبول العاملي، حتقيق حركة التجارة الدولية ومحاية 
BS7750 :British Standard 7750  من طرف املعهد الربيطاين  1992لنظم اإلدارة البيئية يف مارس

بنظام اإلدارة البيئية ميكن التأكد من تطبيقه وإصدار  قللمواصفات، فكانت أول تشريع ملواصفة تتعل
املواصفة لسنوات عدة هذه  إعدادوقد استمر العمل على . من قبل طرف مستقل ¦لث شهادة مطابقة عنه

صادر  بقانونجراءات املتعلقة وكان املقصود منها بلورة اإل. قبل صدورها محاية البيئة يف اململكة املتحدة ال
 بوتتطل ،مثيال!ا يف اإلحتاد األورويبمستلزمات مع  بناستا يمبوصممت هذه املواصفة  ،1990عام 

وحتديد  ،أنشطتهااليت تنطوي عليها  ةالبيئيكافة العناصر املؤسسات املعنية دراسة معمقة لصفة من اهذه املو 

                                                
صاد، جامعة بغداد ، العراق ، ISO 14000  اجلودة الشاملة للبيئة �ستخدام املواصفة الدولية إدارةرغد منفي أمحد الدليمي،  -1    . 30، ص 2001، أطروحة دكتوراه  يف االقت
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 االلتزامكما تتطلب  . أهداف واضحة للتخفيف من هذه التأثرياتنيتعي�ثريا، و  رأكثر هذه العناص
  . 19941ثها عام يومت حتد مبختلف التشريعات واإلجراءات البيئية اليت تتعلق بعمل املؤسسة

نظام اإلدارة البيئية األوروبية أو ما يعرف برب�مج إدارة ومراجعة نظام  احاقرت مت  1992 أي ويف نفس العام
 EMAS :Ecoنظام التشريعات األوروبية لإلدارة واملراجعة أيضا يطلق عليهالذي البيئة األورويب،

Management and Auditing System/Audit Scheme  ، وبدأ  1992قدم يف جوان والذي
ويهدف هذا النظام إىل ، 20002 مراجعة املواصفة وإعادة إصدارها عامومتت  1995العمل به يف 

صناعيةالتطوير املستمر  الدوري،  موذلك �نشاء نظام لإلدارة البيئية والتقيي ،لألداء البيئي طبقا لألنشطة ال
أن  إال.طابقةاملم األداء وإصدار شهادات يواإلعالن عن السياسات البيئية يف رسائل النشر واملراجعة وتقي

تركز على املوقع اجلغرايف للمشروع أكثر من تركيزها على نشاطه،لذلك فان تطبيقها مازال  هذه املواصفة
   .طوعيا حىت يف الدول األوروبية

أصدرت مواصفات عدة حول خمتلف قضاk  دأيضا أن اجلمعية األمريكية للقياس واملوا واجلدير �لذكر
التقارير البيئية العامة اليت طورها تسع شركات رائدة يف أمريكا  مبادرة:PERI أمهها اثنتان ةالبيئي

وذلك من أجل مساعدة  3.مريكيةاأل البرتولإسرتاتيجيات الشركة البيئية ملؤسسة :STEPو.الشمالية
 يف القطاع ملتطلبات البيئية القانونية اليت تقع عليها خاصة�املؤسسات األمريكية على فهم كيفية االلتزام 

صنا  ةإىل حتديد مستلزمات التوثيق الدنيا للمراجعة البيئي ىوتسع ،ة واملطابقةراجعوتدور األوىل حول امل. عيال
لتحديد األوجه القانونية املتعلقة nذه  ىون من داخل املؤسسة وخارجها، كما تسعاملراجع اليت يقوم nا 

صاص املراجعني الدرياملراجعة، وحتدد املعاي يف حني تتعلق الثانية بدراسة اإلرشادات  .املعتمدين نيا يف اخت
 .4نظومات اإلدارة البيئية للمؤسساتمتقييم و 

�إلضافة إىل املواصفات البيئية املذكورة أعاله ميكن أيضا اإلشارة إىل املواصفة القياسية الفرنسية 
) Bs(نية كما أن هناك مواصفات أخرى تتشابه إىل حد ما مع املواصفة الربيطا.X 5 30-200للبيئة 

واملواصفة األمريكية ) IS 310(واملواصفة األيرلندية )  CENCSAZ 75(تتمثل يف املواصفة الكندية 
)110 NSF(6.  

                                                
1
صادية و االجتماعية لغريب آسيا، األمم املتحدة، نيويورك، 14000عن بداkت تطبيق نظام اإلدارة البيئية إيزو تقرير -    .21،  ص1999، اللجنة االقت

2
  .109ص ،2007، دار الفكر العريب، 1، ط)أبعاده، منهجياته، فوائده(صالح حممود احلجار، اإلصالح البيئي يف الوطن العريب  - 

3
التجارية،جامعة املنوفية، ج م ع، مود دمحم علي دمحم عامر، إدارة التكاليف البيئية غري املباشرة �ستخدام منهج التكاليف على أساس النشاط، رسالة ماجستري يف العلوم حم -   

  .59ص ، 2007
4
صرف/22ص  ، مرجع سبق ذكره،14000تقريرعن بداkت تطبيق نظام اإلدارة البيئية إيزو -      .�لت

5- Morgan p.Miles, linda S. Munilla and Gregory R. Russell, “Marketing and Environmental Regitration/ 

Certification”, Industrial Marketing Management , Vol 26, No4, July 1997,p363. 
6
  .145، ص 1998، القاهرة، مصر، )14000إيزو (ملية حامد دمحم صالح الدين عباس، نظم اإلدارة البيئية واملواصفات القياسية العا - 
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نشاء اللجنة الفنية � 14000إيزو اتتطوير املواصففعلى إثر املواصفات مت  ،إليه أعالهوكما مت اإلشارة 
  :عية وهيجلان فر هذه األخرية تضمنت  - املذكورة سابقا-) 2(07
   Environmental Management System جلنة أنظمة اإلدارة البيئية -01
 Environmental Auditing and Related عالقات التحقيق البيئيو جلنة التدقيق البيئي  -02

Environmental Investigation. 

صقات -03    E-Labeling البيئيةجلنة املل
   E Performance Evaluation م األداء البيئييجلنة تقي -04
  Life Cycle Assessmentم دورة احلياة يجلنة تقي -05
   Terms and Definitions  جلنة املصطلحات والتعاريف -06
 E-Aspects in Productالبيئية ومواصفات املنتوج بجمموعة عمل متخصصة �جلوان -07

Standards 

  :14000س اإليزو ييامفهوم مق: Eنيا

صميم نظام إلدارة البيئة  هامة العاملية لنظم اإلدارة البيئية خطوة متثل املواصفات يف حتسني وت
صناعية، فاليت حتصل منها على شهادة تطبيق نظام اإلدارة  طبقا  )EMS( يالبيئ�لشركات واملشاريع ال

وع فإن ذلك يكون دليل اجلهد الذي بذله هذا املشر  14001واملتمثلة يف االيزوإلحدى هذه املواصفات 
قدر!ا على اإلدارة اجليدة، لتأثريا!ا البيئية لديها، وكذلك التكنولوجيات املتاحة  �ستخدامالتلوث ملنع 

  .والتحسني البيئي املستمر
صحيح والدقيق ملقياس اإليزو  ، نذكر منها 14000ومن هذا املنطلق متت عدة حماوالت إلبراز املفهوم ال

  : األيت
صناعية وتسهيل " :14000ISO املواصفات اخلاصة �لبيئة - تعد إسهاما لتحسني األداء البيئي للمشاريع ال

، محاية البيئة، االجتماعيةالعدالة (وذلك nدف حتقيق األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة التبادل التجاري 
صاديةالفعالية  شاملة للبيئة يف كل تها نظم إدارة اجلودة القابية اليت حقجيوهذا ما أكدته النتائج اإل.1")االقت

  .من اإلحتاد األورويب والوالkت املتحدة األمريكية و اليا�ن
عبارة عن سلسلة من املواصفات العاملية لنظم اإلدارة البيئية مت إصدارها بواسطة منظمة  14000اإليزو  -

ئية بطريقة أفضل البي املواصفات تركز على كيفية إدارة القضاk هذه.1996عام  العامليةالتوحيد القياسي 
 ةدال يف الرتكيز على توصيف مستوى األداء البيئي، وهي متثل خطوة هامة يف حتسني نظم اإلدارة البيئيب

                                                
صاد املصري"مرياندا زغلول رزق، -  1 صرية للتنمية و التخطيط، ا�لد"اإلنفاق االستثماري يف جمال محاية البيئة يف االقت ، 2007، معهد التخطيط القومي، 2، العدد15، ا�لة امل

  .16ص 
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، إلمكانية تطبيقها يف أي مكان أو نوع أو مرنةذو معايري عاملية  14000املشاريع، كما أن نظام اإليزو 
صناعية    1.حجم من املشاريع ال
عن  ،فضلإىل األيهدف إىل تغيري األشياء  14000ستنتج أن مقياس اإليزو من خالل هذا التعريف ن

قدم نظاما ي كما.ر األنظمة املختلفة وتزويد املشاريع يف مجيع أحناء لعامل �ملفاتيح األساسية لذلكيطريق تطو 
  .بسيطا مقبوال ليؤكد أن املشروع قادر على حتقيق مسؤولياته

صد إدماج قضاk  ةالبيئيلعناصر األساسية لنظام اإلدارة ا 14000كما تشرح مواصفات اإليزو  الفعال، ق
 kختطيط اإلنتاج وقضا kصميم مع قضا سلسلة التوريد �سلوب معني لتحديد وقياس وتقييم املنتج والت

    .n2دف احلد أو منع آ¦رها السلبية، وحماولة تعظيم كفاءات استخدام املوارد ةوإدارة تدفق النفاkت البيئي
أن اإلدارة البيئية الفعالة تؤدي  وم على معادلة بسيطة هيقت 14000وعلى ذلك فإن مواصفات اإليزو 

  . العائد على اإلستثمار عظموت ةزيد من كفاءة املنظمتأفضل و  يإىل أداء بيئ
 nدف حتقيق مزيدا ظهرت ةهي جمموعة من النظم اإلدارة البيئي" :14000وميكن القول أيضا أن اإليزو  -

صادية، واستخدم التكنولوجيا احلديثة املناسبة  من التطور البيئي،وعمل توازن مع احتياجات البيئة االقت
 ،kصاد   . 3"التسويق للمنتج النهائي اإلطارمن ذلك يف  واالستفادةاقت
صميم املنتج والعمليات اإلنتاجية والدعاية والتسعري  14000أن تطبيق اإليزووهنا نرى  و يغري من فلسفة ت

  .لمنتج لكي يقبل حمليا ودوليالاألثر البيئي  االعتبارحبيث �خذ يف  ،التوزيع
 ،القياسية للجودة البيئية اتنب ختص املواصفاعليه جو  احتوتمن خالل التعاريف السابقة وما 

ماهي إال جمموعة من املعايري وضعت من  14000اإليزو  :و التايلحميكن إدراج تعريف إمجايل على الن
ظهرت nدف حتقيق مزيد من التطوير و التحسني يف ، يس جبنيفاملنظمة العاملية للموصفات واملقايقبل 

صاديةمع عمل تواز نظام محاية البيئة،  حتدد املشروعات مبحض و من خالهلا . ن مع احتياجات البيئة االقت
البيئية العديد من وتضم سلسلة املواصفات القياسية  ،القياسية تإراد!ا مدى توافقها مع املواصفا

 من خالل مجع متطلبات املواصفة قالتطبياملواصفات و!دف هذه املواصفة أساسا إىل تسهيل عملية 
، ا جيعل منتج املشروع صديق للبيئةوحتديدها بشكل متزامن ومراجعتها يف أي وقت، وتقييم األثر البيئي مب

  .ومقبول على املستوى الداخلي واخلارجي

                                                
1
 - Suzan Linn Jakson , The ISO14000 implementation guide creating an Integrated Management system, John 

wiley and sons, INC, 1997, p11. 
2
، 2002حنو تطبيق نظم توكيد اجلودة و اإلدارة البيئية، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة عني مشس، ج م ع، علي دمحم جبالق، تقييم اجتاهات املديرين  -  

  .57ص
3
صادية، جامعة حلوان، اإلدارية�نسي �جح كريلس، البعد البيئي للمحاسبة  -  صرف�/ 25، ص 2004، ماجستري يف العلوم االقت   .لت
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، فإنه ميكن تعريف املواصفة أشارت العديد من املصادر العلميةسبق التطرق إليه، وكما  ماو اعتمادا على 
  :يلي مكو�!ا كما باإليزو حس

  ؛مواصفات ترتبط بتقييم األداء البيئي -                      
  .مواصفات ترتبط بتقييم املنتج -                      

  :الشكل التايل وهي موضحة يف
  ISO14000مكوHت املواصفة الدولية للبيئة ): 2- 2(شكل 

  
 .95ص مرجع سبق ذكره، ،ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي :املصدر

  :ISO14000 اتاملواصفسلسلة  إعدادأهداف  :Eلثا

حة تراعي القياسية للبيئة للتعامل مع القضاk البيئية و إدار!ا ضمن سياسة واض اتأعدت املواصف
  :اإلجراءات و القوانني البيئية السائدة، مبا يعزز حتقيق األهداف التالية

 التأثري على مجيع العناصر اإلدارية �ملشروع، و حتديد املسؤوليات جتاه احملافظة على البيئة؛ -

 توجيه املشروع إىل كيفية إجراء املراجعات البيئية و قياس األداء البيئي؛ -

صادر اهلا -  مة و املؤثرة يف النشاط و املنتجات املقدمة و األوضاع البيئية بشكل عام؛حتديد امل

صناعية و توثيق عمليا!ا و حتسني العالقات املتبادلة بينها و بني  - حتسني أسلوب إدارة األنشطة ال
 1.عمالئها، و االرتقاء بنظام اإلدارة البيئي مبا حيقق التحسني املستمر يف األداء و التنفيذ

                                                
1
صناعي، سلسلة صون البيئة، ما قرأ للخدمات العلمية،  ،زكرk طاحون -    .131ص  ، 2008املنظور البيئي يف التخطيط الزراعي و ال

  لإلدارة البیئیة 14000مواصفات اإلیزو 

 نظام اإلدارة البیئیة
EMS 

 التدقیق البیئي
EA 

  تقییم األداء البیئي
EPE 

 
الجوانب البیئیة في 

  مواصفات المنتج
EAB 

 

  الملصقات البیئیة
EL 

  تقییم دورة الحیاة
LCA 

 

العملیة/تقییم المنتج   المشاریع/تقییم المنظمات 
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 ؛من مدى إلتزام اهليئات واملشاريع املختلفة �لقياسات البيئية الدولية املوحدةالتأكد  -

هذه املشروعات عن املسار البيئي للمشروعات لضمان أال تنحرف حتقيق درجة عالية من التدقيق لألداء  -
   1.هلا البيئية الذي حدد

 لفة؛اصرها املختعن متكني املشروع من التعامل مع القضاk البيئية و -

 رة البيئية؛لسياسات اخلاصة �إلدامساعدة املشاريع على وضع األهدف وا -

 وسالمة اإلدارة البيئية؛ ب�ساليذات العالقة  القواننيو  لالشرتاطاتإرشاد املشاريع  -

صة) ISO14001(تشجيع املشروع يف احلصول على شهادة املطابقة  -  .2من اجلهات املخت

صناعية مرنة يف  14000إيزو اتواصفو أخريا ميكن القول أن امل صفة إمجالية إىل جعل املشاريع ال !دف ب
التواصل ألداء بيين واضح ومتميز، مبا يسمح مبراجعة األنشطة اليت تقوم nا، وتعمل على توفيقها مع 

صاالت مع األطراف   تاملتطلبا القياسية، كما !دف إىل وضع هيكل تنظيمي يعمل كفاءة وتوثيق اإلت
  .املة ومنهم املهتمني بشؤون البيئةاملتع

  يف املشروع الصناعي ISO14000الـ  تبين وانتقاداتK امز : الثايناملطلب 

يعمل تضع املواصفات القياسية للبيئة املشروع يف موقف حتدي مع نفسه يف وضع هيكل تنظيمي 
صفات ميزات وفوائد عدة يق جمموعة هذه املوابلتط همنه فإن و اجلمهور،تصاالت مع ، وتوثيق االبكفاءة

صناعية  منعلى الوجه األخر فقد وجه هلذا التطبيق جمموعة  لكن و .تعود على نتائج املشروعات ال
  .تتطرق إليه يف مطلبنا هذاسما  االنتقادات، وهو

  : ISO14000 اتمزاK التنفيذ الفعلي للمواصف :أوال
  :مزاk عديدة منها ةات اخلاصة �إلدارة البيئيأظهر التنفيذ الفعلي للمواصف

 & Kannaالتشريعات البيئية واألهداف اإلسرتاتيجية للمشروع، فقد وجد كل من معالتوافق املتزايد  -

Quimito  حيث أن حتديد  ،األداء البيئي للمشاريع أن هناك عالقة بني العمل التشريعي و 2000سنة
لألداء األساسيني عن البيئية يف الدولة واملقيمني العالقة بني املقاييس البيئية املوضوعة من قبل املسؤولني 

  3.على مستوى تلك الدولةبيئية املعتمدة لتلك املشاريع، أ«ا حتقق فوائد طويلة األمد للربامج ال البيئي

                                                
صود، قضاk بيئية معاصرة، دار حبوث العلمية، جامعة الكويت، زين الد  -1   .280، ص 1998ين عبد املق
صر: حول البيئية، املؤمتر العريب الثالث لإلدارة "نظم اجلودة واإلدارة البيئية"مصطفى عبد العزيز ¦بت،  -2  ،االجتاهات احلديثة يف إدارة املخلفات امللوثة البيئية، مؤمتر منشور ، م

  . 167، ص 2004
  

3
 www. AMAZON- CO.UK/EXEC/OBIDOS.htm. 
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صاعد رغبة املشروع يف - ه البيئية للرأي العام احمللي والعاملي واستعداده للتقييم البيئي وإعادة شرح وضع ت
صريح �ن تطوره متعلق واخلربة فيما يتعلق �ملبادرات البيئية، واعرتافه واكتساب املعرفة  ه،طات�هيل نشا ال

ص  1؛در البيئية املؤثرة على نشاطها�مل

، 1995سنة  Arora and Gagopa Dhayaحظ كل من إجياد أسواق ومستهلكني جدد، فقد ال -
صالبوجود   Green/ث وجد ما يسمى املستهلك األخضركني واألداء البيئي حيواسع بني املستهل ات

Consumer؛ 

 .تعزيز صورة املشروع لدى املنظمني واملوردين واملستثمرين واألفراد واجلهات األخرى املتعاملة مع املشروع -

  2؛رفع معنوkت العاملني جتاه مسؤوليا!م البيئية -

 أعلى؛س ألجل احلصول على حصة سوقية تطبيق املواصفة يزيد من إبداع املشاريع وقدر!ا على التناف -

الرئيسي واملستقبلي وتكاليف تشغيل نشاطات رأس املال خطيط  املايل من خالل حتديد حتسني الت -
 بيئية؛ال ةاإلدار 

 3؛امج مدروسةمن خالل بر البيئية املفاجئة  أسلوب مواجهة األزمات والطوارئحتسني  -

 ؛4البيئة ومنعها من التلوث إجياد لغة عاملية بسيطة ومفهومة إلدارة -

!يئ معامالت خاصة فأصبحت ، أصبحت شركات التأمني يف الوقت احلاضر ذات وعي بيئي متكامل -
و أقل كلفة للمشاريع اليت حتصل على شهادة املطابقة لإلدارة البيئية، و ذلك أل«ا تدل على أن املشروع 

  ؛الذي حيسن أداءه البيئي يقل تعرضه للمخاطر البيئية
صدير فضًال عن القدرة التنافسية يف األسواق الدولية؛ -    5تطبيق املواصفات البيئية تزيد من فرص الت

تقوم اهليئات املختلفة �السرتشاد �ملواصفة البيئية يف قياس درجة جودة أدائها البيئي، وذلك nدف  -
صادية؛حتقيق املزيد من التطوير والتحسني يف نظام محاية البيئية، مع عمل    توازن مع احتياجات البيئة االقت

التعاون املشرتك يف  صيزيد من فر سالوعي البيئي لدى املشروع  حيث أن زkدة ،فتح أسواق جديدة -
 ؛التغلب على الكثري من عقبات التبادل التجاري األسواق الدولية، و

                                                
1- Griffth Alan, Stphenson Paul , and Waston Paul, Management Systems for Construction, Person education 

Inc, New york,2000, p260. 
2
- Stapleton Philipi J,Glover Margaret A, and Davis S.petie, Environnemental Management Systems :An 

Implementation Guide for smal and medium sized organization, 2
nd

 Ed, NSF published, New york, 2001, p 7. 
3 - North Kloans, Environemental Business Management, 2nd Ed, International Labour Office, Geneva, 1997, 

p105. 
4
 - www.ISO-14001.html  

صنيع، ا�لس الوطين للثقافة والفنون "يف الوطن العريب والدول النامية يئيدراسات حول الواقع الب"أسامة اخلويل ومصطفى طلبة،  - 5 ، جملة عامل املعرفة البيئية وقضاk التنمية والت
  .صرف�لت/ 268، ص 1993الكويت،  واآلداب،
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عالقات مما يساهم يف خلق  شروع،�ملالثقة  مستوى البيئي�ألداء  حيث يرفع االلتزام :العالقات اجليدة -
 ؛1جتارية جيدة مع املسامهني والعاملني

هلذا  .العاملي اإلطارإىل تيسري فهم اللغة واملصطلحات املستخدمة يف  14000اإليزو تطبيق يؤدي   -
تيسري فهم  ة عامليا ومبفاهيم متفق عليها علىدولية موحدة ذات مصطلحات مقبول تمواصفايساهم اعتماد 

 ؛يسهل التواصل والتفاهم بني خمتلف األطراف املعنية، كما صطلحات املستخدمة يف خمتلف الدولامل

ومع االلتزام �لتحسني  ،س األداءأساسا على وضع املؤشرات احملددة لقيا 14000جمموعة اإليزو تركز  -
 عمل اإلداري البيئي؛الكافية عن ال وتزويد العاملني �ملعلومات املستمر يف اإلدارة البيئية والتدريب

اء وختفيض تكلفة العمل كنتيجة حتمية للتخفيض أو على حتسني األد 14000تطبيق اإليزو يعمل  -
نظيفة طاقة بل واختيار الفيض استعمال الاحلد من النفاkت، وتوفري تكلفة تداوهلا ومعاجلتها بل ختزينها وخت

 .املراقبة السليمةمنها، وتقليل فرتة األعطال لوسائل اإلنتاج من خالل 

  :14000إيزو  اتات املوجهة للمواصفأهم االنتقاد :Eنيا

�موعة من  14000اإليزو اتمواصفسلسلة تعرضت  اإلداريةعلى غرار �قي األنظمة 
  :2يفيما يلاالنتقادات ميكن تلخيص بعضها 

إلقامة ) ، تكلفة، وقتدجه(قبل املدراء ا�هودات الالزم القيام nا من  انتقادات داخلية، متمثلة يف -
  ؛وتشغيل هذا النظام

األخرى والبيئة على  املشاريعكو«ا نظم !دف أساسا إىل مراعاة مصاحل انتقادات خارجية، متمثلة يف   -
 يف االستشارات والربامج اخلارجية؛لا، إضافة إىل تكاملشروعحساب عمل 

   .ت خطوات دقيقةا يستخدمه من إجراءارب عودة إىل النظام البريوقراطي مبيعت -

ليست �لضرورة حقيقة عملية، تسهم بشكل أو ¿خر يف تعطيل عمل  االنتقاداتن هذه لك    
صر  فهي جوانب قد تؤثر سلبا عليه لكن يف املدى القصري، .املشروع وحتميله أكثر من طاقته فبالنسبة لعن

مكن تغطيتها و احلصول على األر�ح إال أنه من املقدر ما يتحمله املشروع يف التكاليف إدارية ب التكلفة،
مت ذكره سابقا وختفيض تكاليف التأمني كما  من خالل االعتماد على الطاقة النظيفة و ختفيض تكلفة

  .التشغيل
بطريقة غري مباشرة إىل مراعاة و املشروع يهدف �لدرجة األوىل إن لالنتقادات اخلارجية ف ةأما �لنسب

من األطراف اخلارجية، مما يكسب منتجه صفة العاملية معه حل املتعاملني اليت تتعلق مباشرة مبصا همصاحل

                                                
1
  .27، ص 1999القاهرة،  ،نظام اإلدارة البيئية، الشركة العربية لإلعالم العلمي، شعاع: 14000علي عبد العزيز، اإليزو املليجي، أسامة  - 

2
- stapletou eral op- cit, p07 
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صبغة اخلضراء يف املنتجات يف وهو  هذا النظام �لبريوقراطية وصفوأخريا  .والقبول يف األسواق اليت تشرط ال
يد منه، هذا أن يستفلمشروع هو ما ميكن ل والتنسيق والدقة و مبريوقراطية تتميز �لتنظيألن الميزة  حد ذاته

ي وكل ؤ بناملستقبل وفق منهج علمي ت إن اخلطوات الدقيقة تؤدي إىل استقراء�حية، ومن �حية أخرى ف من
  .هذا يف صاحل املشروع

  

  :وهيكل السلسلة اخلاصة Qا ISO 14000البيئية  اتاملواصف: الثالثاملطلب 

 اتم هيكل سلسلة املواصفأطلق عليها إس ،جمموعة مواصفات دالةة البيئية صدر عن املواصف
اللجان الفرعية اليت  �صدارا!ا وتوارخيها املختلفة، إضافة إىل هاحاول يف هذا املقام إبراز معظمسنالدولية، و 

 يهذه املواصفات !دف كلها إىل حتسني األداء البيئ .صدرت عنها واملرحلة اليت وصلت إليها وعناوينها
صاد والعق وميكن  .املشروعناسب مع أهداف تما يهو خدام املوارد الطبيعية، و النية يف استأوال مث االقت

  :عرضها يف اجلدول التايل
  . 14000 اإليزوسلسلة مواصفات ): 1- 2(جدول رقم 

اللجان /املرحلة

  .الفرعية

  التقرير الفين/ إرشاد/ عنوان الواصفة  Wريخ اإلصدار  رقم املواصفة

SC1/WG1  ISO14001 1 1996 سبتمرب  
  2004ثها عام مت حتدي

مع دليل املواصفات : تظم اإلدارة البيئية
  ).املتطلبات(االستخدام 

SC1/WG2  

  

  

  

ISO14004 1  اإلرشادات العامة : نظم اإلدارة البيئية  1996سبتمرب
يف ألساسيات النظام والوسائل املساعدة 

  .لتطبيقا
ISO/ AWI 14004 14004/1996مراجعة لاليزو   2002 جانفي  

SC2/WG1      

       

ISO14010 1 مبادئ +إجراءات : إرشادات املراجعة البيئية  1996أكتوبر
  )EMSتدقيق نظم (عامة

SC2/WG2      

      

ISO14011 1  إرشادات، : تدقيق نظم اإلدارة البيئية  1996أكتوبر
 EMSنظم  إجراءات، مراجعة

SC2/WG3      

       

ISO14012 1  وصححت  1996أكتوبر
ت طباعتها وعدلت يف وأعيد

  1998أكتوبر15

إرشادات التدقيق :نظم اإلدارة البيئيةتدقيق 
/ راجعنياملمؤهالت و البيئي، معايري 

  .  ملدققني البيئينيا
SC2/WG4      

     

ISO/DIS 14015 28  وعدلت  2000أفريل
  2001يف نوفمرب 

التقييم البيئي للمواقع : اإلدارة البيئية
  .املشاريعو 

JWG 

TC207/SC2et 

ISO/CD2 19011 1 راجعة نظم اإلدارة البيئية، أو ملإرشادات وعدلت يف  1998أوت
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TC167 /SC3 إدارة اجلودة  2001 جويلية.  
SC3/WG3      

      

ISO14020 1  صقات البيئية  1998أغسطس / مبادئ عامة-اإلعال�ت/املل
  .أو العنونة البيئية

SC3           

    

ISO14020: 

1998/DAM1 
  1998ديسمرب  16

الطبعة الثانية يف  رومت إصدا
  .2000سبتمرب 

  1998لسنة  1تعديل أويل رقم 

SC3/WG2      

    

ISO 14021 15  صقات البيئية واإلعال�ت، املطالبة حبق   1999سبتمرب املل
، )إعالن بيئي ذايت(اإلعال�ت البيئية 

صقات البيئيةلل IIالنموذج    . مل
            /  ISO14022 1999  صقات البيئية، العالمات والرموز   .املل

            /  ISO14023 1999  صقات،طرق االختبار   .والتحقق املل
SC3/WG1      

    

ISO14024 صقات البيئية واإلعال�ت  1999 أفريل  Iمنوذج -املل
صقات البيئية، املبادئ واإلجراءات   .للمل

SC3/WG1      

  

ISO/TR 14025 15 صقات البيئية واإلعال�ت ) البطاقات(  2000مارس املل
  .لإلعال�ت البيئية IIIمنوذج 

           /  WD/ TR 14026 صقات واإلعالن البيئي  مل حيدد اإلعالن البيئي : املل
  . مرشد للمبادئ واإلجراءات: IIIالنوع 

SC4/WG1      

      

SC4/WG2      

      

ISO14031 15 اإلدارة البيئية، تقيم األداء البيئي، إرشادات   1999نوفمرب
  .عامة

SC4/WG3      

      

ISO/TR 14032 1999  لتقييم األداء البيئي مثلة اإلدارة البيئية، أ
دراسة حالة لتوضيح استخدام (

ISO14031(  
SC5/WG1      

      

ISO14040 15  مبادئ .ة احلياةاإلدارة البيئية، تقيم دور   1997يونيو ،
  .وإطار العمل

SC5/WG1      

     

ISO14041 1  اإلدارة البيئية، تقيم دورة احلياة، اهلدف   1998أكتوبر
  ).املخزون(وجمال التطبيق، وحتليل اجلرد 

SC5/WG4      

      

ISO14042 1 اإلدارة البيئية، تقيم دورة احلياة، �ثري تقيم   2000مارس
  .دورة احلياة

SC5/WG5      

      

ISO14043  اإلدارة البيئية، تقيم دورة احلياة، تفسري دورة   2000مارس
  .احلياة

               

SC5           

  

ISO/WD/ 

TR14047 
اإلدارة البيئية، تقيم دورة احلياة، أمثلة عن   1999

  .14042تطبيق االيزو 
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SC5  ISO/CD 14048 1999   دورة احلياة، صيغة  ماإلدارة البيئية، تقيي
Âريخ  شكل و(توثيق بيا�ت تقيم دورة احلياة

  ).التوثيق
SC5/WG3      

      

TR 14049 1999   اإلدارة البيئية، تقيم دورة احلياة، أمثلة عن
 ISO14040.تطبيق 

ISO/TR 14049 15 اإلدارة البيئية، تقييم دورة احلياة، أمثلة عن   2000مارس
  .ISO14041تطبيق 

SC6/WG1      

   

ISO14050 1  املصطلحات -اإلدارة البيئية  1998ماي.  

SC5/WG5      

   

ISO14050/1998/ 

DAM1 
  1998-14050التعديل األول لاليزو   1999ديسمرب  30

           /  ISO 14060 /   إرشادات حلصر املصادر املؤثرة على البيئة يف
  .مواصفات املنتجات

SC5/WG5      

   

ISO/TR 14061  15  معلومات ملساعدة املشاريع على استخدام   1998ديسمرب
 14001ايزو (معايري نظم اإلدارة البيئية 

  )14004ايزو 
SC5           

  

ISO/AWI 14062    إرشادات حلصر املصادر املؤثرة على البيئة يف
البيئية يف  التأثريات(مواصفات املنتجات

  ).عملية تطوير املنتج
WG4          

   

ISO/WD 14063  صاالت البيئية، إرشادات   2002فيفري اإلدارة البيئية، االت
  .وأمثلة

SC7/WG1      

     

ISO GUIDE 64  

)14064(  
  .دليل للجوانب البيئية يف مقاييس املنتوج  1997مارس 

WG5          

   

ISO / AW1 

14064 
لقياس وتقرير والتحقق  وإرشاداتتوجيهات   2002 جوان

غاز  انبعا¦تمن مستوى من وجود 
 CO2:االحتباس احلراري للمشروع، مثل

 .وغازات أخرى

  :�العتماد على الطالبةمن إعداد  :املصدر
  ).190،191(ص ص ،سابقمرجع  ،دمحم عبد الوهاب العزاوي -

  ).61- 59(ص  ،مرجع سابقعلي دمحم جبالق،  -
  ).65 - 63(، ص بق اس عج، مر دعاء كمال علي مشرف -
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متد� �رشادات ومبادئ الفحص املدقق أو املراجعة، لذلك فإ«ا  19011و جتدر اإلشارة إىل أن اإليزو 
  .14000اليت كانت ضمن اجليل األول لعائلة اإليزو 14011،14012، 14010حتل حمل اإليزو 

ى تستخدم يف دراسة هذه املوجودة يف اجلدول أعاله وأخر ) املصطلحات(وميكن تفسري الرموز 
  :السلسلة من خالل اجلدول التايل

صارات املستخدمة يف سلسلة معايري جمموعة اإليزو ): 2- 2(جدول رقم    .14000بعض االخت
  ــــــــــهتعريف  املصطلحات

  إجنليزي  عريب
CD مسودة جلنة  Commitee Draft  

TR  تقرير فين  Technical Report  

WG جمموعة عمل  Working  Group 

WI مادة عمل  Work Item 

AWI صادق عليها   Appoved Working Item  مادة العمل امل

DIS معيار دويل أويل  Draft International Standard  

EN املعيار األورويب  European Standand 

FDIS معيار دويل أويل «ائي  Final draft International Standard   

ISO ويلاملعيار الد  International standard Organization 

JWG جمموعة عمل مشرتكة  Joint Working Group  

LCA تقيم دورة احلياة  Life Cycle Assessment  

LCIA تقيم �ثري دورة احلياة  Life cycle Impact Assessment 

NP ةاقرتاح مادة عمل جديد  New Work Item Proposal 

SC لفنيةجلان فرعية للجان ا  Subcommittee to a technical 

Committee  

TC  يزواإلجلان فرعية يف   Technical Committee in ISO   

WD مسودة عمل  Working Draft 

  www.org/htdocs/iso/iso14000.intro.html :املصدر
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كما   ،يف سبعة جمموعات 14000زواإليوتصنيف سلسلة مواصفات  )1-2(رقمجلدول وميكن تلخيص ا
  :هو موضح يف اجلدول التايل

صنيف سلسلة اإليزو يف جمموعات): 3- 2(جدول رقم    .ت
  املواصفة                     ا\موعة                

  .14061، 14004، ايزو14001ايزو   تظم اإلدارة البيئية -1
  .19011، 14015، 14012، 14011، 14010ايزو   راجعات البيئيةامل -2
صقات البيئية -3   .14025، 14024، 14023، 14022، 14021، 14020ايزو   مواصفات املل
  .14032، 14031ايزو   تقيم األداء البيئي -4
  .14049، 14048، 14047، 14043، 14042، 14041، 14040ايزو   تقيم دورة احلياة -5
طلحات املتعلقة �إلدارة املص -6

  البيئية
  .14050ايزو 

مصادر التأثري البيئي يف  -7
  مواصفات املنتج

  64، دليل ايزو 14062، 14061، 14060ايزو 

  . 60، صعلي دمحم جبالق، مرجع سبق ذكره:املصدر
  :وتصنف هذه ا�موعات السبع يف فئتني مها

  .لبيئي للمنتجلتقييم األداء ا: األوىل -                    
 .لمشروعلتقييم األداء البيئي ل: الثانية -                    

صر يف املبحث الثاين والثالث) 2- 2(كما مت توضيحه يف الشكل رقم  وسوف يتم تفصيل هذا العن
  .مسار تنفيذ نظام اإلدارة البيئية أمهية يفملا له من 
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  ISO14001ظام اإلدارة البيئية لن املتطلبات األساسية :الثايناملبحث 

 14001فإن مقياس  ،14000مستند يشتملون يف النهاية على سلسلة إيزو  20من بني حوايل  
يف إنشاء نظام إدارة بيئية خاصة nا، يتم الراغبة استخدامه عن طريق املشاريع  إلمكانيةيعترب األكثر أمهية 

       كن إجناز فمن خالل هذا املقياس مي .له بذلكلها رمسيا، مبعرفة طرف ¦لث مرخص يوتسج ااعتماده
تطوير سياسة بيئية تؤكد وتعمل على التوصل إىل أفضل نظام ملكافحة التلوث وإدارة املخلفات إرساء و 

  .نظام إدارة بيئي فعال ومتكامل

افة إىل ، إضهومن خالل هذا املبحث سنحاول إبراز مفهوم هذا املقياس ومنه نستنتج أهداف وفوائد تبني
حتليل هذا املعيار عن  ت دراسة ووتقدم .207معرفة املتطلبات األساسية له حسب اللجنة الفنية رقم 

، فضال 14000سلسلة معايري اإليزو املعاير األخرى على أساس الزمن حيث أنه أول مقياس صدر ضمن
صميمها ألغراض من 14000عن أنه املواصفة الوحيدة يف عائلة اإليزو أو التسجيل أما  ةح الشهاداليت مت ت

من  بشيءيتم التطرق إليها لذا س�قي املواصفات فهي لألغراض اإلرشادية فقط وهذا ال يقلل من أمهيتها ، 
  .الثالثالتفصيل يف املبحث 

  
  و دواعي تبنيه يف املشاريع الصناعية"14001اإليزو " مطابقة اجلودة البيئية مقياس: :األولاملطلب 

وطرحت  ISO14001صادر العناصر أو املتطلبات األساسية للمواصفة الدولية تناولت معظم امل
هذه املتطلبات تقوم بتنفيذها . شكال يكاد يكون متشاnا هلا مأخوذا أساسا من اجلزء الرابع للمواصفة

ما قد ك. معظم املشاريع الراغبة يف تبين منظومة إدارية للبيئة، بغية حتقيق الفوائد الناجتة عن هذا القرار
  .تتعدى هذه اخلطوط إىل حماولة احلصول على شهادة املطابقة

  :14001اإليزو مواصفة  تعريف: أوال

من وجهات نظر متعددة نوضحها يف  14001إليزو ميكن إعطاء جمموعة من التعاريف ملقياس ا
  :اآليت
اصة بنظام اإلدارة تقدم للمشاريع املتطلبات اخل اليتاملواصفة اإللزامية الوحيدة "  :تعرف �«ا*    

وحسب هذا التعريف .1"البيئية وبلورة سياسة بيئية واضحة تراعي اإلجراءات والقوانني البيئية السائدة
عمل التستنتج أن بقية املقاييس البيئية تعترب مقاييس إرشادية تستخدمها املشاريع للتأثري على جوانب 

وهذا  اخل...عة البيئية، وتقييم األداء البيئي وحتليل دورة احلياة املراج /املتعلقة مبسؤوليا!ا البيئية مثل التدقيق
  .الحقا هما سوف يتم حتليل

                                                
1
  .189، صدمحم عبد الوهاب العزاوي، مرجع سبق ذكره - 
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 ،يف أي مشروع تطبيقهامواصفة مصادق عليها، تتميز �ملرونة، �لقدر الذي ميكن من " :أ«اكما *
kغب يف استخدام هي نقطة البداية للمشاريع اليت تر و كان حجمه يف كل من القطاعني اخلاص والعام،  أ

  1."وسائل أخرى متطورة لإلدارة البيئية
الذي يعترب أحد  14001ISO ةمقياس اجلودة البيئي القول �نميكن هذين التعريفني من خالل 

 ،من الو¦ئق فئتني ىكما ذكر� سابقا علاليت تشتمل هي األخرى  ، و 14000جمموعة اإليزو  مقاييس
ددة، وقد صيغت الو¦ئق اإلرشادية �سلوب التوصيات، يف حني صيغت األوىل إرشادية والثانية إلزامية حم

ص   .ة األمر الضروري أو املستلزماتيغالو¦ئق اإللزامية ب
املواصفة القياسية الوحيدة اليت  اآلناملواصفة العاملية املعرتف nا وهي حىت  14001مواصفة اإليزو تعترب و 

وعلى أساسها ميكن قياس األداء  ،دارة البيئية للمشاريعحتدد مستلزمات اإلحيث  سلوب اإللزام�صيغت 
وحتتوي هذه املواصفة على العناصر الرئيسية ملتطلبات نظام  .البيئي وإصدار شهادة مطابقة معرتف nا

حتديد اإلجراءات وتقييم فعاليتها لوضع السياسة واألهداف البيئية  14001اإلدارة البيئية، ويتيح نظام إيزو
يهدف هذا املعيار إىل إعطاء توجيه عام  رهار التوافق مع هذه األهداف، وخالفا ألي مؤشر آخوحتقيق وإظ

ة يف املشروع يوحيدد متطلبات إصدار الشهادة وإعالن نظام اإلدارة البيئ ،لتنفيذ وحتسني نظام اإلدارة البيئية
صفقات يف أسآفاق و nدف اكتساب وضع تنافسي متقدم وفتح  واق !تم فقط فرص جديدة لعقد ال

صناع ،"اخلضراء"�ملنتجات وعمليات اإلنتاج  جتاه البيئة والتنمية  يوهي بذلك إظهار اللتزام املشروع ال
  .ملدى القصري واملدى الطويل على حد سواءمما يؤثر إجيا� يف ا املستدامة،
صغرية 14001يالحظ هو أن مقياس اإليزو وما   منها، ينطبق على مجيع املشروعات الكبرية وال

تد ملناطق عديدة وكذلك يف حالة الشركات متوكذلك املشاريع احملدود أو املتسع جماهلا اجلغرايف، واليت 
  .متعددة اجلنسيات

  .شاريع الصناعية ومعوقات تطبيقهايف امل 14001دواعي تبىن اإليزو : Eنيا

ذا النظام املشاريع كيف يساعد ه: 14001طرح سؤال مهم حول نظام اإلدارة البيئية اإليزو ميكن
توقعها املشروع من تطبيق هذا النظام؟ وهذا السؤال معقول ي؟ ومبعىن آخر ما هي الفوائد اليت جيب أن 

صفة مباشرة  جدا، حيث أن التطبيق الناجح له يتطلب جمهودا والتزاما وتغيريا لبيئة العمل الداخلية مبا يؤثر ب
هة ¦نية هل هلذا التبين عوائق و ما هي؟وما درجة �ثريها ،و من جا من جهةعلى التفاعل اخلارجي هلا هذ

  ؟حتقيق فعالية املسار البيئي للمشروع يف
  

                                                
صرف/ 133، صصالح حممود احلجار، مرجع سبق ذكره -  1  .�لت
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  : والفوائد الناجتة عنه 14001دواعي تبين املعيار إيزو -1

يف املشروع   14001املميزات عند تطبيق مقياس اإليزوو جمموعة من الفوائد  ميكن إدراج
صناعي   :، تتمثل فيمايليعلى الشهادة ، وخصوصا عند احلصولال

صدير إىل اخلارج وخاصة دول السو  -   ؛األوربية املشرتكة قزkدة قدرة املشروع على حتقيق متطلبات الت
صال  -  ع وبني اجلهات احلكومية املتخصصة؛ املشرو بنيحتسني قنوات االت

املتميزة �ألداء  اريعجوائز مادية للمشمتنح حيث أن بعض املنظمات الدولية  ،احلصول على مزاk مادية -
 املكاسب؛و الشهادة ببعض اإلعفاءات  احلائزة على كما حتظى املشاريع .البيئي اجليد

  .1رفع كفاءة اإلنتاج، من خالل شراء أفضل املواد اخلام واستخدامها الرشيد

أكدت  ، وقدرب أساسي يف أسواق كثري من الدولالتنافسية، حيث أن األداء البيئي يعتة حتقيق امليز  -
بسبب نشر جملة  %57للتلفيزيو�ت قد زادت حصتها السوقية بنسبة  Nokiaالدراسات أن شركة 

  2.ى املركز األول يف األداء البيئيعل Nokiaحصول شركة   نتائجهاملستهلك األملانية حبث كان من 
تطبيق ل الدواعي إىل أن هناك بعض (Boiral,Melnyk ,1998)وأشارت إحدى الدراسات 

  :واليت من أمهها األيت، 14001زواإلي
هناك خماطر من ظهور وتطبيق معايري حملية وإقليمية يف جمال اإلدارة البيئية تشكل عائق أمام منو  -

  ؛التجارة الدولية، وخصوصا يف ظل املنظمة العاملية للتجارة
ة اليت قامت عليها سلسل لتلك ولكن ليست متطابقة .على مبادئ مشاnة 14001يقوم اإليزو -

لنسبة �أسهل خاصة  14001وهذا التماثل سيجعل تطبيق اإليزو. يف جمال إدارة اجلودة 9000 اإليزو
 ؛3أو اليت تعمل حنو احلصول عليها 9000للمشاريع احلائزة على اإليزو

 14001بدأ العمالء يشرتطون لتوقيع العقود أن تكون املنظمة حائزة على شهادة اإليزو -
 ؛تعامل األخرى كاملوردينوكذلك �لنسبة ألطراف ال

بل املشرعني واملستهلكني قإن وجود نظام إدارة بيئية موحد يقلل من املراجعات البيئية من  -
 ؛4واجلهات املاحنة

نقال عن مصادر متنوعة اإلحصائيات  -األونكتاد رختفيض التكاليف عموما، حيث تورد تقاري -
 5:التالية

                                                
  .319، ص 2004، دار وائل للنشر، األردن، 1حمفوظ أمحد جودة، إدارة اجلودة الشاملة، ط -1

2- J.H Harrigton, and A.Knigh, ISO14000 Implementation, MC GRAW- Hill, New york, 1999, p14. 
 .73ص علي دمحم جبالق، مرجع سبق ذكره، -  3
 .283ص  ذكره، خالد مصطفى قاسم، مرجع سبق -  4
 .  2، ص1998أوت  19اآل¦ر التجارية  واالستثمارية على البلدان النامية، : للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي 14001ري اإلدارة البيئية، واملعياريتقرير األونكتاد عن معا -  5
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موقعا حصلت على شهادة  18مؤسسة و 11املتحدة بني  أجريت يف اململكة ،تشري دراسة استقصائية*
دوالر أمريكي أي متوسط قدره  473600ألف و 40 بنين التكاليف األولية تراوحت املطابقة، إىل أ

دوالر  40000و 4800دوالر، يف حيث تراوحت التكاليف اجلارية بعد إقامة النظام بني  151260
على االستقصاء إىل أ«م حققوا وفورات مالية   اار اللذين ردو وأش .دوالرا 16693سنوk، فيكون املتوسط 

 ها؛كبرية، ولكنهم عجزوا عن حتديد 

شركة استشارية، أن متوسط  14شركة صناعية و 29وأظهر استقصاء آخر أجري يف النمسا بني  *
صلة بتنفيذ نظام  صل إىل االتكلفة املت  70000منها  دوالر أمريكي، 250000إلدارة البيئية قد ي

إىل أن متوسط التكاليف  لتكاليف املشاريع اخلارجية، وتشري الدراسة 80000للتكاليف الداخلية و
، قد ينخفض تبعا حلجم املشروع، بينما تبقى التكاليف اخلارجية ¦بتة تقريبا، وأشار نفس الداخلية

دوالر أمريكي  2088000 هااالستقصاء إىل أن نظام اإلدارة البيئية أدى إىل وفورات سنوية بلغ متوسط
صناعي  لكل شركة، و هذا ما سنؤِكده يف دراستنا للعالقة االجيابية بني ممارسة اإلدارة البيئية داخل املشروع ال

 .و زkدة كفاءته يف عناصر قادمة

     1):شاملة، مبادءة، نظمية(�«ا   ISO14001كما تتميز املواصفة 

صناعي يساهم يف عملية محاية البيئةحيث أن كل فرد يف املشروع : مواصفة شاملة - كما أن   .ال
 ؛البيئيةة أخذ بعني االعتبار مجيع العمليات وذلك لتحديد كل املؤثرات ينظام اإلدارة البيئ

 ؛أل«ا تركز على  التفكري والتصرف الناضج بدال من التصرف بطريقة رد الفعل: مواصفة مبادأة -

بيئي �ستخدام نظام إدارة بيئية واحد عرب كل أل«ا تسعى حلماية ال: مواصفة ملدخل النظم -
 .وظائف املشروع

  :واالنتقادات املواجهة له 14001العوامل اليت حتد من فعالية تطبيق اإليزو -2

داخلية وخارجية لتطبيق  معوقات ، إىل أن هناك(Hillary, 1999)أشارت إحدى الدراسات 
  2:نظام اإلدارة البيئية وهي كما يلي

  :وتتمثل يف :ت الداخليةاملعوقا - 2-1
  القصور املايل؛قصور وضعف إمكانيات املوارد البشرية، ويعرت هذا العائق أكثر خطورة و�ثريا من  -
املكاسب الناجتة  يوماه تطبيقه، كيفيةتتجلى يف   14001إن املشكالت احلقيقية لتطبيق اإليزو -

  هذا التطبيق؛عن 
                                                

1-International Standard /ISO14001, Environmental System Specification with Guidance for use, International 

Oganization for Standarization , 01-09-1996,p01  .  
صرف/  75، ص علي دمحم جبالق، مرجع سبق ذكره -  2  .�لت
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صرفات واقعيةإن االجتاهات اإلجيابية الشخصية حنو البيئة  -  ،ال يتم ترمجتها يف بعض األحيان إىل ت
وهذا ما يكون حاصل يف بعض املشاريع صغرية احلجم، بسبب اعتقادهم أن األثر البيئي ألعماهلم هو أثر 

 14001الفوائد من تطبيق اإليزو فإنومن جهة أخرى  .ضعيف وال يسبب أية مشكالت هذا من جهة
  .التكاليف بشكل فوري دفع تم طويل بينما ي تتحقق على مدى زمين

  :وميكن توضيحها يف النقاط التالية: املعوقات اخلارجية - 2-2

عملية منح شهادة ل املصاحبةإن املشاريع صغرية احلجم تواجه صعو�ت ارتفاع التكاليف  -
  ؛14001اإليزو

غري   اخرب!ألن البيئية، حتتاج هذه املشاريع إىل دعم ومساعدة خارجية لتطبيق نظام اإلدارة  -
 ؛كافية، إضافة إىل أ«ا غري متأكدة من الفوائد السوقية هلذا النظام

صغرية جدا- الالمباالة من قبل املستهلك حنو األداء البيئي ملثل هذه املشاريع  - هي  -وخاصة ال
kمن جهتها  البيئية بعني االعتبارالسبب األساسي لعدم أخذ القضا. 

 تنتقادات اليت وجهاالإىل العديد من ) Boirla et Sala,1998(وأشارت إحدى الدراسات  
  : تتمثل فيما يلي 14001إىل مواصفة اإليزو

 ؛ال يضمن أي حتسني يف اجلودة البيئية  14001إن االستثمار يف التكنولوجيا لتطبيق اإليزو -

نظام اإلدارة البيئية دون أن تثبت أن  جتيز املشاريع على تطبيق 14001زوإن مواصفة اإلي -
 ؛عنه أية حتسينات ميكن قياسها دنظام سيتولهذا ال

، وهو مصطلح غامض نوعا 14001إن مصطلح األداء البيئي املستخدم يف مواصفة اإليزو -
 ؛وحتاول حتقيقه بذا!ا، ما ألنه حيدد من خالل معيار تضعه املشروعات 

 .سني األداء يف جمال محاية البيئةيضمن حت إن التوافق مع املواصفة ال -

 ؛املعايري اليت تصف األداء البيئي اجليد 14001مواصفة اإليزوال حتدد  -

 .1تركز املواصفة على تسهيل نظام التوثيق أكثر من تركيزها على حتسني نظام اإلدارة البيئية -

بعض التناقضات، تشوnا ب من عدم الصحة، وهي عامة يف حكمها و رت أغلب هذه االنتقادات تق
صفة خاصة ،  �يؤدي  ذلك أن االستثمار يف التكنولوجيا لضرورة إىل حتسني اجلودة ككل واجلودة البيئية ب
هو  �14001إلضافة إىل أن اهلدف من مواصفة اإليزو .ة والنظيفةفكاالستثمار يف التكنولوجيات املنظ

صر  صفة دورية ومستمرة العتماد هذا النظام على عن صفة رد الفعل لكن ب حتسني األداء البيئي ليس ب
 اوأخريا وليس آخر .  النقاط القادمةيف وهذا ما سنلمسه قه تطبي تركائز متطلبا كأحدستمر  التحسني امل

                                                
 .74، ص نفس املرجع-  1
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ويعترب أحد اخلطوات املهمة  ،يتجزء من عملية تنفيذ نظام اإلدارة البيئية فإن نظام التوثيق يعترب جزء ال
  .والضرورية لتحسني أداء هذا النظام

  
  متطلباiا العامة منظومة اإلدارة البيئية و: الثايناملطلب 

التابعة ملنظمة التقييس العاملية، املتطلبات اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية  207حددت اللجنة الفنية 
، والذي حتدد املتطلبات الرئيسية الواجب تنفيذها يف ,1996ISO14001لبنود الواردة يف املواصفة لوفقا 

  .هذه املواصفة املشاريع الراغبة يف احلصول على شهادة املطابقة مع
قبل تناول حماور عناصر هذه املنظومة بشيء من التفصيل، جيب اإلشارة إىل أن هناك متطلبات عامة 

(General Requirements)  لنجاح مثل هذه املنظومة، فهي تقوم برتسيخ نظام اإلدارة البيئية وحتافظ
ومن مث جيب على املشروع ، ملستمرعلى دميومته، و تعمل بغرض حتديثه �ستمرار وحتقيق هدف التحسني ا

  1:وإلجناح ذلك يتعني عليه ISO14001أن حيتفظ بنظام إلدارة البيئة حتقق فيه متطلبات املواصفة القياسية 
  أن حيدد السياسة البيئية ويؤكد االلتزام مبنظومة إدارا!ا البيئية؛ -
 يئية يف كل قرارات النشاط؛أن يبدأ حينما تكون هناك منفعة بيئية، ومن مث دمج االعتبارات الب -

 احلصول على تعهد من اإلدارة العليا للمشروع لتحسني األداء البيئي ألنشطته أو منتجاته؛ -

 : ،و يغطي هذا الفحص.الفحص البيئي االبتدائي للمشروع -

 تعريف املتطلبات التشريعية والتنظيمية؛ •

منها ميكن أن يكون لديه �ثريات تعريف اجلوانب البيئية ألنشطته أو منتجاته، من أجل حتديد أي  •
 بيئية هامة وقانونية؛

صلة واألمناط اخلارجية واللوائح، وجمموعة املبادئ  • تقييم األداء �ملقارنة �لسمات الداخلية ذات ال
 ؛تواإلرشادا

 اخلربات واألساليب احلالية لإلدارة البيئية؛ •

 فحص حاالت عدم املطابقة السابقة؛ املرتدة من ةالتغذي •

 ت نظر األطراف املعنية؛وجها •

 .وظائف أو أنشطة املنظومات األخرى اليت تعزز أو حتبط من األداء البيئي •

  

                                                
صرية العامة للتوحيد القياسي وجودة اإلنتاج، مبادئ اإلدارة البيئية  -  1 صر (اهليئة امل صناعة والثروة املعدنية، )يةاملواصفات القياسية امل  .10، ص 1997، وزارة ال
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صور املبادئ  ثل العناصر اليت تتألف منها املنظومة  متواليت ،البيئية اإلدارةساسية ملنظومة األوميكن ت
  : يف الشكل التايل

  منظومة اإلدارة البيئية: )3- 2(شكل رقم 

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

  .International Standard /ISO14001,op-cit: املصدر
  :يف الشكل أعاله يف النقاط التالية ةو ميكن شرح العناصر املوضح

  :(Environemental Policy)البيئية  السياسة:أوال

يف  امن أبرز أسس نظام اإلدارة البيئية، وضع سياسة بيئية واضحة، وموثقة من قبل اإلدارة العلي
  .جبميع مفردات األداء البيئي هتزام nا وإعال«ا، فهي تفصح أساسيات النظام وعالقتااللاملشاريع و 

مبفهومها العلمي، وهي يف نفس الوقت ركن من أركان هذه  خطةإحدى أدوات تنفيذ أي : "السياسة هيف*
من أهداف املشروع والبد أن  والسياسات هي مرشد للسلوك واختاذ القرارات املستقبلية وهي مشتقة .اخلطة

للسلوك  معدلةة، والتوافق والتكامل وأن تكون مرشدة و يتكون انعكاسا هلا، كما البد أن تتصف �لواقع
  1."ومرنة

                                                
 .107ص  «ال دمحم فتحي الشحات، مرجع سبق ذكره، -  1

 السياسة البيئية
Environmental Policy 

 مراجعة نظم األداء

Management review 

 السياسة البيئية
Continual improvement  

 التخطيط
Planning  

 الفحص التحقق واإلجراءات التصحيحية 
Checking and Corrective Actions  

  التطبيق والتنفيذ
Implementation  and 

opération  
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ص ،هذا التعريف كما يلي وميكننا تفسري صفة الواقعية يعين التعامل مع احيث أن ات ف السياسة البيئية ب
أما التوافق والتكامل يعين الرتابط  .وأ«ا تعكس األهداف البيئية ،كالتاملشكالت البيئية من واقع هذا املش

البيئية املنتهجة يف كل ا�االت اإلنتاجية واخلدمية، وأيضا بني األجهزة القائمة على شؤون  تبني السياسا
ظيمي، حىت يكون وهذا يعين أيضا أن ترتابط السياسة البيئية بني كل املستوkت اإلدارية يف اهلرم التن ،البيئة

للسلوك البشري، يعين ذلك أن االقتناع  معدلةأما أن تكون مرشدة و  .هناك ترابط بني ما خيطط وما ينفذ
وكو«ا مرنة يعين  .�مهية البيئة واحلفاظ عليها، يقلل احلاجة إىل إصدار املزيد من القوانني والتشريعات الرادعة

س على الردع الذايت وااللتزام الطوعي وليس سانفيذ تعتمد يف األلتلعلى أدوات مرنة واقعية قابلة  اعتمادها
صادي .ةفقط على أدوات الردع الرمسي ووجود أطر تشريعية  ،السلبية واالجيابية ةومن مث استخدام احلوافز االقت

  .ووجود تنظيمات فعالة كفيلة �لتنفيذ احلقيقي هلا ،تدعم هذه السياسات وتعطي هلا االستمرارية
وهي وضع سياسة تتماشى مع أنشطة  ،الوظيفة األوىل لنظام اإلدارة البيئي/املهمة "اسة البيئية هي السي *

وجيب أن تكون هذه السياسة مقبولة من العاملني  .لبيئية وتوضيح التزاماته اجتاه البيئةااملشروع وآ¦ره 
أساسا لوضع  .ذلك تعتربومتاحة للجميع ومعلن عنها، وتعتمد على التحسني املستمر وهي باجلمهور و 

  .1"األهداف البيئية
كما حتدد الغاkت . حتركات املشروع سإحساسا عاما �لتوجه حنو البيئة وتبني أس" :متثل السياسة البيئية *

ة املطلوبة من املشروع واليت سوف حيكم مبوجب ياملستهدفة واملستوى العام للمسؤوليات واألهداف البيئ
  .2"الحقمعايريها على األداء ال

  :ينبغي أن �خذ السياسة البيئية يف اعتبارها النقاط التاليةو من املفاهيم سابقة الذكر 
  ؛ةرسالة املشروع وأغراضه ورؤيته املستقبلي -
صحة املهنية ،األخرى تالتالؤم مع التنسيق مع السياسا، و التحسني املتواصل -  .3مثل اجلودة وال

صاهلا إيحملافظة على السياسة البيئالتأكد من عمليات التوثيق والتنفيذ وا -  و أن مجيع العاملني، ىلة وإي
 ؛تكون موثقة ومطبقة ومعلنة جلميع العاملني

 والسلع واخلدمات اخلاصة �ملشروع؛مدى مالءمتها لطبيعة وحجم املؤثرات البيئية الناشئة عن األنشطة  -

 4.قة بعمليات املشروعمدى االلتزام والتوافق مع القوانني والضوابط والتشريعات املتعل -

 ستخدام والتخفيض وإعادة التدوير؛االلتزام �عادة اال -

                                                
 .24، ص �نسي �جح كريس، مرجع سبق ذكره -  1
صريةاهليئة  -2  .12، ص مرجع سبق ذكره العامة للتوحيد القياسي وجودة اإلنتاج، امل
 .28، ص 1994بة عني مشس، القاهرة، مصطفى أمحد فتحي، مبادئ اإلدارة، مكت -  3
 .244،245، ص ص خالد مصطفى قاسم، مرجع سبق ذكره -  4
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 اعية اجتاه املشاريع األخرى؛االلتزام بتحقيق املسؤولية االجتم -

صرحية مع العاملني واجلمهور حول القضاk البيئية ذات العالقة -  .1االلتزام وتعزيز املناقشات ال

  2:التزامات على األقل ثالثةياسة البيئية عن ، أن تعرب السISO14001ويشرتط اإليزو 
البيئية، بل أيضا  تجيب على املشروع أن يتعرف ليس فقط على القوانني والتشريعا: االلتزام األول •

 .اليومي هه ونشاطلعلى كل القوانني اليت يقوم على أساسها عم

ث أو احلد منها، وذلك ع التلو نم قالبد على املشروع أن يهتم على األقل بطر : االلتزام الثاين •
 .اإلنتاج األنظف ت�ستخدام تكنولوجيا

صر التحسني املستمر كما مت ذكره يف العناصر السابقة: االلتزام الثالث •  .وهو اخلاص بعن

ومبادئه  هعكس قيمي ذيك التوجه اللذ ووعلى ضوء ما سبق ميكن القول أن السياسة البيئية للمشروع ه
يتم حتديد إطار  اومن خالهل .ألداء البيئي الشامل� ةواألهداف البيئية املتعلقإىل وضع األغراض  هي املرشدو 

لسببني مها أن اإلدارة  العمل البيئي للمشروع، ومسؤولية رسم هذه السياسة تقع على عاتق اإلدارة العليا،
مجيع أنشطة  د السياسة اليت تتالءم وتغطييحتد منكنها متالعليا متتلك الرؤية الواضحة والشاملة اليت 

والسبب الثاين هو أن التزام اإلدارة العليا هو عملية هامة حيث جيب  أن تتأكد من مدى إملام  .املشروع
صياغة  .العاملني �ملنظمة بسياستها البيئية أما �قي اإلدارات فدورها يتمثل يف التنفيذ وتوفري املدخالت ل

جمموعة التعهدات املتعلقة �حلد من التلوث  يةمع ضرورة أن تتضمن السياسة البيئ ،وتعديل السياسة
صميم املنتج بشكل حيد من التأثريات السلبية أثناء مراحل اإلنتاج،التعليم و  والتأثريات البيئية له، إعادة ت

املقاولني على استخدام منظومة اإلدارة البيئية، واستحداث و حث املوردين �إلضافة إىل والتدريب، 
لسياسة البيئية واضحة، وختضع للتدقيق ا أن تكونوعموما فمن املهم . ء البيئيأساليب لتقييم األدا

صورة دورية تعكس صورة دقيقة لاللتزامات وتغريا!   .اوالفحص ب
: متعددة منها و أساليب علمية طرقاالعتماد على  يتم وللوصول إىل التحديد األمثل هلذه السياسة

القياس أي  جعة السجالت، التميزاالقياس واملعاينة املباشرة، مر  االستبيا�ت، املقابالت ، قوائم الفحص،
و  تحسني، االستشاراتالمما ميكنها من االختيار بني البقاء على نفس الوضعية، التبين أو  منط،إىل أفضل 
 ،ويةالبيا�ت أو املكاتب اإلقليمية واحمللقواعد خيص والقوانني ااحلكومية وعالقتها �لرت  تالاالوكيعىن nا 

صناعية، مورداملشاريع األخرى لتبادل املع   ...اخل..التجهيزات ولومات، االحتادات ال
  

                                                
صرف /27، ص سبق ذكرهأسامة املليجي، مرجع  -  1  .�لت
 .126،127، ص ص، صالح حممود احلجار، مرجع سبق ذكره -  2
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  :)Planning(التخطيط  :Eنيا

مع بيان الوسائل املقرتح استخدامها  ،جمموعة من األهداف املراد حتقيقها تبنيوثيقة  عن تعرب اخلطة
، )وفقا ألولوk!ا(ديد األهداف بشكل هرمي ومن مث فإنه إلعداد اخلطة يتعني حت .1لبلوغ هذه األهداف

وحتديد األهداف ودراستها يف ضوء عدة اعتبارات، اختيار البديل املناسب، متابعة التنفيذ، تقييم النتائج 
 ISO14001مرحلة التخطيط من املتطلبات اإللزامية للمواصفة القياسية وتعد. خلروج �لدروس املستفادةوا

على البيئية وحصر  املؤثرة ات منطقية تبدأ أو ال بتحديد اجلوانب البيئية أي املصادروتتبع هذه املرحلة خطو 
أكثرها أمهية، جيرى بعدها حتديد املتطلبات القانونية أو املظاهر اليت جيب أن يتوافق املشروع معها، ومن مث 

kوتنفيذها وفق ما هو  وأخريا إعداد بر�مج عمل إلجنازها .األهداف البيئية للمؤثراتو  تتطوير الغا
  .مطلوب ومبا يتناسب واملعلومات املستخدمة

  :التايل حووميكن تناول هذه البنود على الن
يقصد  ):Environemental Aspects(حتديد اجلوانب البيئية وتقييم التأثريات املصاحبة  -1

صر من عناصر األنشطة املتعلقة ) مصادر التأثري البيئي(اجلوانب البيئية  الذي  ومبنتجات املشروع أي عن
البيئة �تج عن تفاعل مصدر  يف فهو أي تغيري) Impact(أما األثر البيئي  .ميكن أن يتفاعل مع البيئة

إذا العالقة بني مصدر التأثري واألثر هي عالقة  .جزئيا التأثري مع البيئة سواء كان ضارا أو �فعا، كليا أو
     .Cause and Effect(2( السب واألثر

  :األثر و يوضح اجلدول التايل الفرق بني مصدر التأثريو 
  .الفرق بني مصدر التأثري البيئي واألثر البيئي:  )4- 2(جدول رقم 

  نوع األثر  األثر البيئي  مصدر التأثري البيئي  النشاط

  سليب  تلوث الرتبة أو املياه  ب املواد اسكان احتمال  نقل مواد خطرة

صنيع منتج صميمه لإلق  ت   إجيايب  املواد  استخدامتوفري   الل من حجمه إعادة ت

  إجيايب  اإلقالل من تلوث اهلواء   اإلقالل من العادم  سيارةصناعة 

  سليب  إتالف طبقة األوزون  طايرة كاإليروسولملتاستخدام املواد ا  تطهري األماكن 

  .65، ص علي دمحم جبالق، مرجع سبق ذكره :املصدر
ته، وتقدمي أمهية حبصر مجيع مصادر التأثري البيئي لعمليا شروعقوم امليأن  14004صفة اإليزواواقرتحت مو 

ة، حيث كلما كانت نتيجة التأثري ذات مستوى مرتفع ومتكرر احلدوث وله أثر واضح على �ثريها على البيئ
عني صحة وسالمة العاملني والبيئة احمليطة، كان هذا املصدر ذو أثر هام على البيئة، و�لتايل جيب أخذه ب

                                                
صريةحممود سعيد حافظ، بعض مالمح التجربة  - 1   .10ص  ،1994التخطيط القومي، القاهرة، يف التخطيط والتنمية، معهد  امل

2
 - International Standard /ISO14001, op-cit, pp (2,3). 
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ومن القضاk اليت جيب أن تؤخذ يف االعتبار عند حتديد  .االعتبار عند وضع األهداف والغاkت البيئية
  1:اجلوانب البيئية وتقييم التأثريات املصاحبة واملتضمنة يف اخلطة البيئية، التعرف على ما يلي

  ؛اجلوانب البيئية ألنشطة ومنتجات وخدمات املشروع -
 عاكسة هلا؛التأثريات البيئية امل -

 ثريات البيئية للمشروعات اجلديدة؛أساليب تقييم التأ -

 لى اجلوانب البيئية؛أثر اإلضافات على األنشطة املختلفة للمشروع ع -

 ت الطوارئ واحلاالت غري املتوقعة؛ظروف العمل االعتيادية وحاال -

 .السلع واخلدمات احلالية والسابقة واملتوقعة -

مجيع اإلجراءات  و فحصكلما أمكن،  صرذه املرحلة بقوائم احلكما جيب أن حيتفظ املشروع يف ه
البيئية املتوفرة لديها وتقييم نتائج حاالت الطوارئ واحلوادث السابقة، كما أن هذه املرحلة هي عملية 

صفة متو   اصلة، متعلقة بنتائج خماطر البيئةمستمرة، تتطلب التجديد املستمر وحتتاج إىل معلومات حديثة ب
  .2ة احلاليةيالبيئية السابقة واملمارسات البيئوادث احلو 
ينبغي على ): Legal and other Requirements(  القانونية املتطلبات القانونية وغري -2

املشروع أن يقوم بتثبيت واحملافظة على اإلجراء الالزم لتحديد املتطلبات القانونية وغريها، اليت ميكن أن 
تعيني القوانني وحتديد التشريعات  ضرورةنشطته ، حيث أشارت املواصفة إىل اجلوانب البيئية أل على  طبقهاي

تطلب هذه املواصفة  ضرورة توضيح طريقة تالبيئية اليت تتناسب مع اجلوانب البيئية املرتبطة �ملشروع ، كما 
 ةمتابععلى البد هلذه املشاريع أن تكون قادرة  و .الوصول إىل هذه التشريعات وحتديد القوانني لتنفيذها

القوانني :3البيئية احلديثة ومن أمثلة ذلك االجتاهاتاملتطلبات القانونية أوال �ول لغرض مالئمة أوضاعها مع 
صريح تشغيل املوقع( الضوابط املعنية �لنشاط ، البيئية  السارية ، املشروع اتمبنتجاملعنية الضوابط ، )مثل ت

إجراءات الرتخيص ، �إلضافة إىل فظة على البيئةاإلشادات والتوجيهات احلكومية للمحا و كذا
  .والفحوصات وتوفري املستلزمات

إىل أن املتطلبات األخرى غري القانونية ميكن أن تتضمن رموز  14001لقد أشار ملحق مواصفة اإليزوو 
تتضمن  ميكن أنو .4اإلرشادات العامة غري القانونية، مع السلطات العامة ، االتفاقياتيع أو التشغيلصنالت

القرارات اجلمهورية، أو الوزارية احمللية، أو بعض  املعايري اخلاصة اليت وضعها املشروع  أيضا هذه املتطلبات

                                                
صرية العامة للتوحيد القياسي، مرجع - 1 صرف /15ص  سبق ذكره،اهليئة امل   .�لت
2
صرف) 247- 245(، صخالد مصطفى قاسم، مرجع سبق ذكره -    �لت

  .120، ص جع سبق ذكرهماجد بن سعيد بن راشد النعيمي، مر  - 3
4
 - International Standard /ISO14001, op-cit, p07 
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قانون مراقبة تلوث اهلواء ، قانون محاية طبقة األوزون : وبعض االتفاقات الدولية يف جمال محاية البيئة مثل
  .ميات الطبيعيةوقانون احمل

جيب أن يتم حتديد األهداف  :)Objectives and Targets(البيئية  األهداف والغاKت –3
ألنه بدون هذه . nدف التعامل مع مصادر التأثري البيئي ،والغاkت البيئية من خالل السياسة البيئية

كل   14001األهداف والغاkت تبقى هذه السياسة جمرد شعارات عامة، حيث تطالب املواصفة اإليزو
  .وغاkت بيئية موثقة ومعلنة عند كل مستوى ووظيفة يف املشروع مشروع بوضع أهداف

البيئية طويلة املساعي هي ) Objectives(ز بني األهداف والغاkت البيئية، �ن األهداف يوميكن التمي
 ).تقليل استخدام الورق،  تقليل استخدام الطاقة، منع التلوث، تقليل النفاkت(على سبيل املثال و  ،املدى
   .1فهي املتطلبات التفصيلية لألداء البيئي) Targets(لغاkت أما ا

إن حتديد األهداف والغاkت البيئية هي بداية الطريق لتحقيق اإلدارة البيئية يف أي مشروع، ولذلك 
  2:البد من أن تتوافر شروط أو متطلبات لضمان االستمرار، تتمثل يف

صاغ العبارات بو ): Specific(التحديد -   ضوح دون غموض؛وهو أن ت
أن تكون يف شكل كمي، مع استخدام معايري ومؤشرات للقياس  وهو): Measurable(القابلية للقياس -

  تتوافق مع األهداف، و قدرة العاملني على استخدامها؛
  حيث حتدد يف ضوء إمكانيات املشروع وقدرات العاملني به؛): Achievable(قابلية التحقق -
  وهو أن يتم وضع أهداف تتفق مع واقع اإلنتاج و طبيعة العمل �ملشروع؛: )Realistic(الواقعية  -
فتحديد اإلطار الزمين يعترب أحد آليات املتابعة والرصد يف تنفيذ ): Time-bound(اإلطار الزمين  -

رحلة اإلسرتاتيجية البيئية، كما أنه أحد آليات حتديد اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة لالنتقال إىل م
  .أخرى

  :لة عن األهداف والغاkت فيما يليعض األمثبوميكن توضيح 
صلبة: اهلدف �   .تقليل املخلفات ال
صلبة الناجتة من التغلي 2010يف «اية : الغاية �  %50بنسبة ) أ(يف قسم  فيتم تقليل املخلفات ال

  .2009لنسبة اليت يتم تولدها عام من ا
صناعية السائل :اهلدف �   .ةتقليل املخلفات ال

                                                
  .61، ص صالح حممود احلجار و داليا عبد احلميد صقر، مرجع سبق ذكره - 1
2
  .109«ال دمحم فتحي الشحات درغام، مرجع سبق ذكره ص  - 



 .                  متطلبات اإلنشاء و التطبيق الفعال لنظام اإلدارة البيئية يف املشروع الصناعي:الفصل الثاين

 93

صناعية السائلة الناجتة من اليتم تقليل  2010 يف «اية: الغاية � بنسبة ) ب( قسماملخلفات ال
  .2009من النسبة اليت مت تولدها عام  40%

  :يز بني األهداف والغاkت البيئيةيويوضح اجلدول التايل عناصر التم
  التميز بني األهداف والغاKت البيئية: )5- 2(اجلدول رقم 

  غاKتال  األهداف

  واسعة ا�ال-
  شاملة لكل األنشطة -
  مبنية على مصادر هامة -
  تضعها اإلدارة العليا-
  ميكن قياسها-

  )مصدرها األهداف(حمدودة ا�ال -
  نشاط معني بحمدودة -
صادر اهلامة -   مبنية على تفصيالت امل
  تضعها اإلدارات الفرعية -
  .ميكن قياسها أيضا-

  .66، ص رجع سبق ذكرهعلي دمحم جبالق، م :املصدر
يطلق مصطلح : )Environmental Management Program(برHمج اإلدارة البيئية  -4

يكون ، و بر�مج على أي خطة شاملة حتتوي على استعمال املوارد املختلفة يف املستقبل بشكل متكامل
، بغرض الوصول إىل مبنيا على األفعال الالزمة بشكل متسلسل، مع جدول للوقت الالزم لكل فعل منها

 عبارة عن خطة شاملة  اإلدارة البيئية بر�مجنستنتج أن  خالل هذا املفهوم منو . 1األهداف املرسومة
من خطوات أو أفعال متكاملة  جالرب�ميتكون ، و حمتوkت لالستخدام املستقبلي تنطوي على مواد أو

 ، مرسومة مسبقا فكافة إىل حتقيق أهدا جالرب�مو ترمي ، سلسل لكل واحد منها جدوله الزمينبشكل مت
لتحقيق  عويوض عليه،واحملافظة  بتبنيهويقوم املشروع  التخطيط،ميثل اخلطوة األخرية من خطوات و هو 

   .األهداف والغاkت البيئية املوضوعة
برامج تقييمية لتحقيق أهدافها املشاريع تنشئ  ضرورة أن على) ISO14001(وأكدت املواصفة الدولية 

  2:مايليعلى أغراضها على أن تشتمل تلك الربامج و 
  ؛كل وظيفة يف املشروع لتحقيق األهداف والغاkت البيئية  ىحتديد املسؤوليات عند مستو  -
   يق تلك األهداف والغاkت؛حتديد وتوفري الوسائل لتحق -
  .وضع جدول زمين لتحقيق هذه األهداف والغاkت -

لكن مجيعها  املدى،لربامج طويلة أو متوسطة أو قصرية كما ميكن القول أنه ميكن أن تكون هذه ا
أي أن بر�مج لإلدارة  .البيئيةمبعىن آخر حتقيق األهداف والغاkت  امللو¦ت،!دف إىل محاية البيئة من 

                                                
  . 122، ص ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي، مرجع سبق ذكره - 1
2
صرف/  159، صسبق ذكرهمرجع ، دمحم صالح الدين عباس حامد -    .�لت
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مما  ،البيئية يف املشاريع يقدم إطارا شامال من العناصر الضرورية إلجناح السياسات البيئية يف مكافحة التلوث
ا من أن تكون قادرة على التطوير والتحسني املستمرين �إلضافة إىل أنه من الضروري عند وضع ميكنه

بر�مج لإلدارة البيئية أن يكون هناك خمطط زمين حمدد لكل ما جيب حتقيقه، مبعىن آخر أكثر دقة وتفصيال، 
فراد، ومىن يتم ذلك،  يشتمل حتديد العملية جيدا وكيف يكون ذلك، ودور كل من األقسام واإلدارات واأل

  .تبلغيه إىل العاملني كافة علىأن يكون الرب�مج عمليا وموثقا، وتعمل املشاريع  بما جيك
  .عناصر برHمج اإلدارة البيئية: )6- 2(جدول 

  اخلطة التنفيذية  الغاية  اهلدف  السياسة

  معيار القياس  Wريخ اإلنتهاء  املوارد  املسؤوليات  املنهجية

1-  
2-  
3-  
4-  

..........  

..........  

..........  

..........  

..........  

..........  

..........  
.........  

.........  

.........  

.........  

.........  

..............  

..............  

..............  

..............  

............  

............  

............  
...........  

...............  
...............  

...............  

...............  

.................  

.................  

.................  

.................  

  .63، ص صالح حممود احلجار و داليا عبد احلميد صقر، مرجع سبق ذكره :املصدر
واليت  ،عناصر الواجب توافرها يف بر�مج اإلدارة البيئيةالكو�ت و املنالحظ  هذا اجلدولمن خالل 

يف األداء و دائمة مبا يضمن حتقيق تغريات سريعة  يتم دجمها ضمن اهليكل التنظيمي والتشغيلي للمشروع
  :االجتماعي والبيئي له، وميكن توضيح ذلك من خالل املثال التايل

  .تقليل التلوث: السياسة •

صناعية السائلة: اهلدف •    .تقليل املخلفات ال

صناعية السائلة  2010يف «اية عام  :الغاية • ) ب(من القسم  الناجتة،يتم تقليل املخلفات ال
صنع بنسبة    .2009 من النسبة اليت يتم تولدها عام %�40مل

حمددة يتم تركيب عدادات لقياس معدل استهالك املياه والتأكد من أن كمية املياه  :اخلطة التنفيذية •
صناعية   :طبقا الحتياجات العملية ال

  ).املنهجية( بدال من الدورة احلالية غسيليتم استخدام دورة عكسية ملياه ال -                    
بتكلفة قدرها ع و�ستخدام  ،)املسؤوليات( سلك بواسطة الشخص يتم تنفيذ ذ -                    

  .)Wريخ اإلنتهاء( 2010، على أن يتم االنتهاء من ذلك يف ديسمرب ) املوارد(املوارد الفنية ص 
صناعية السائلة اليت مت تقليلها كم -                     الوفر املايل + )الشهر مرت مكعب يف(ية املخلفات ال

  ).معيار القياس( ميثل )الشهر/ دج (ستهالك املياه لتقليل ا
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  )Implementation and Operation( :التنفيذ والتشغيل: Eلثا

يستدعي التنفيذ الناجح لنظام اإلدارة البيئية التزاما من قبل مجيع العاملني يف املشروع وبذلك مل يعد 
صار املسؤوليات البيئية على األق بل أضحى ضمن أعمال املشروع ككل،  ،ة فقطواإلدارات البيئي ساماقت

وعية، اجلدارة، اهليكل واملسؤولية، التدريب والت :وهي إلزامية،خطوات  بسبعة  لذلك جاءت هذه املرحلة
صاالت، و¦ئق ضبط العمليات، االستعداد /، مراقبة وضبط الو¦ئق، مراقبة  نظام اإلدارة البيئية االت
 .واالستجابة للطوارئ

  : شرح هلذه العناصروفيما يلي 
 14001ISOتؤكد املواصفة الدولية : (Structure and Responsibility)اهليكل واملسؤولية  -1

صال لغرض تنفيذ و ضرورة تعريف املسؤوليات وحتديد السلطات  ، إضافة نظام اإلدارة البيئيةتوثيق أدوار االت
كما جيب على اإلدارة تعيني ممثل   .مة للتنفيذواملالية والفنية الالز املوارد البشرية  إىل ضرورة توفري

له كافة الصالحيات واملسؤوليات للتأكد من أن متطلبات  )Management representative(عنها
EMS وإعداد التقارير ورفعها إىل اإلدارات العليا مبراجعتها من  ،تطبق بشكل يتوافق مع املواصفة الدولية

صغرية  1.وتطويره  نظام اإلدارة البيئيأجل حتسني  يكون املمثل هو مسؤول اإلدارة و يف املشاريع ال
كما   .ألقسام اتشمل مديرين من كل  يةجلنة بيئأما يف املشاريع الكبرية فتذهب هذه املسؤولية إىل .البيئية

وع توزع املسؤوليات البيئية على  املديرين يف املشر  وم لإلدارة البيئية، يجيب أن حيدد هيكل تنظيمي سل
  .ةيوكذلك املوظفني الذي يرتبط عملهم �ألهداف البيئ

التالية لتحديد املوارد واألدوار واملسؤوليات والسلطة يف جمال تطبيق  ةوميكن االستعانة �جابة األسئل
EMS

2:  
  تأكيد من تفعيل النظام وما هي املوارد الالزمة لذلك؟ لما هي اإلمكانيات الالزمة ل -
نشطة الالزمة للتحكم يف اآل¦ر البيئية اهلامة ومن حتتاج للتأكد من أن ما هي العمليات أو األ -

 التحكم يف العملية مطبق؟ 

 كيف ميكن حتسني نتائج املراجعات السابقة أو التقييمات البيئية السابقة؟  -

 ؟EMSكيف ميكن كسب دعم والتزام العاملني �ملشروع �لنظر إىل املسؤوليات احلالية لـ  -

 ؟EMSظائف املختلفة �ملشروع دعم كيف ميكن للو  -

                                                
  .29، ص سبق ذكرهأسامة املليجي، علي عبد العزيز، مرجع  - 1
2
  .66، ص صالح حممود احلجار، مرجع سبق ذكره - 
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ما هي األدوار واملسؤوليات املوجودة يف أنظمة اإلدارة احلالية وكيف ميكن وجود تكامل بينها  -
 �لنظر إىل جودة وكفاءة اإلدارة وأنظمة اإلدارة املوجودة األخرى؟ 

سؤولية املسؤول البيئي يس مأنه جيب توضيح أن األداء البيئي للمشروع ل ،وميكن اإلضافة يف هذه النقطة
واملسؤول البيئي هو الذي يقوم �لتنسيق بني كل األقسام، كما جيب  .ولكن مسؤولية املشروع ككل ه،مبفرد

 اشرتاك: توسيع وحتديد نطاق املسؤولية لتوزيع األدوار التقليدية لتشمل املسؤوليات البيئية، فعلى سبيل املثال
، وكذلك إضافة البيئيةومعارفهم يؤدي إىل توسيع مدارك املديرين،  مديري الوحدات يف املراجعات البيئية

كما . وجهات نظر جديدة ليس فقط يف مراجعة العمليات ولكن أيضا يف حتقيق وتطوير األهداف البيئية
صبحوا على وعي كامل بتأثري البعد البيئي جيب أن يفهم   كل العاملني أدوارهم يف إجناز اهلدف البيئي وأن ي

مما يساعد على تشجيعهم لبذل أقصى جهد يف دعم  ائفهم من خالل دورات للوعي البيئي،على وظ
كأحد   نظام اإلدارة البيئيةكما جيب أن يكون هناك حتديد ومرونة يف   .EMS املتطلبات الالزمة لتنفيذ

  .املتطلبات الالزمة من اإلدارة العليا
 Training and Awareness and)راتالكفاءة ورفع املها/ التدريب والتوعية واجلدارة  -2

Competence) : تؤكد املواصفةISO14001  على املشروع أن يقوم بتحديد االحتياجات التدريبية الالزمة
) معهلة األطراف املتعام(والتأكد من أن كل شخص داخل املشروع وخارجه  ،نظام اإلدارة البيئيلتطبيق 

يتطلب من كل شخص  هذا النظامحيث أن . ملناسب والكايفقد تلقى التدريب ا ،�ثري بيئييكون لعمله 
  .1الكفاءة وااللتزام

تدريب األفراد العاملني يف كافة املستوkت اإلدارية، على وتؤكد وتلزم املواصفة الدولية للبيئة املشاريع بنوعني 
أعماهلم ونشاطا!م، وتعريفهم الناجتة عن ) ةاحلالية واملستقبلي(آل¦ر البيئية الواقعة �حبيث يكون لديهم وعي 

. �لعواقب اليت ميكن أن ترتتب على االحنرافات اليت ميكن أن تنتج عن عدم تنفيذ إجراءات العمل احملددة
جيب أن يكونوا ذوي مهارات عالية  ،فالعاملون الذين يؤدون أعماال ميكن أن تسبب آ¦را بيئية واضحة

  .يب املستمر واخلربةوعلى أساس جيد من التعليم املناسب والتدر 
  
  
  
  
  

                                                
1
  .250خالد مصطفى قاسم، مرجع سبق ذكره، ص  - 
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   :يف اجلدول التايل ISO14001وميكن وإمجاال ميكن توضيح أنواع التدريب كما حدد!ا املواصفة 
  ISO14001أنواع التدريب داخل املشروع كما حددiا املواصفة القياسية : )7- 2(جدول رقم 

نوع التدريب والتوعية 

  وزKدة املهارات

ــــات   هحمتوي

  

  

  ملني {ملشروعتدريب العا

  )التوعية(

  : إمدادهم {ملعلومات الالزمة واليت تتضمن

  ؛EMS البيئية، و ةأمهية التوافق مع السياس -
صادر اهلامة املؤثرة على البيئة يف أنشطتهم -  ؛كيفية حتديد امل

 ؛توضيح الفوائد الناجتة عن حتسني األداء البيئي  -

  .البيئية توالتوافق مع القوانني والتشريعا ،لبيئةدور العاملني ومسؤوليا!م اجتاه احملافظة على ا -
تدريب العاملني اليت تؤثر 

  أعماهلم بوضوح على البيئة

  )الكفاءة(

  : توضيحب

   ؛TQMمفاهيم اجلودة الشاملة  -
 ؛أساليب معاجلة النفاkت اخلطرة -

  .الطوارئ تحلاال ةكيفية االستعداد واالستجاب   -
  

  تدريب املوردين واملتعاقدين

  : يشمل

عن إجراءات التوريد ترسل إليهم قبل بداية التعاقد، وتتضمن شروط اجلودة البيئية اخلاصة  كتيباتتوفري   -
  ؛عند التعامل ها�ملشروع والواجب توافر 

 ؛عقد دورات تدريبية دورية -

 عن األنشطة وكيفية التعامل معها؛ توفري أشرطة فيديو تسجيلية -

  .البيئيةاملوردين للتأكد من التوافق مع املتطلبات  واقعمل من جانب املشروع إجراء فحص مفاجئ -

  .�لتصرف/ 60، ص دعاء كمال علي مشرف، مرجع سبق ذكره :املصدر
ا من طرف املواصفة، وعلى املشروع حسب هذا اجلدول، ميكن مالحظة نوعني من التدريب مت حتديدمهو 

تدريب بغرض زkدة كفاءة الني �ملشروع و التدريب بغرض التوعية عموما، وذلك جلميع العامل اومه تبنيهما،
وقد يطالب املشروع املوردين واملتعاقدين  ،على البيئةفئة معينة من العاملني اليت تؤثر أعماهلم بشكل واضح 

  .احلصول على بعض التدريبات املناسبة عندما تكون طبيعة أعماهلم ذات �ثري بيئي على املشروع
�لرغم ما عدم نص املواصفة  نظام اإلدارة البيئيةتسهيل تنفيذ ريب لكما ميكن إضافة نوع آخر من التد

معظم املراجعني البيئيني ال  حيث أننظام اإلدارة البيئية،لالتدريب على املراجعة الداخلية  و، وههعلي
اليت القيام مبراجعة نظام اإلدارة البيئية ،فقد كانت معظم املراجعات البيئية  -بدون تدريب إضايف- يستطيعون
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صرة على مراجعة االلتزام البيئي مبراجعة الشروط مقابل قائمة حمددة من حيث يقوم املراجعون . متت مقت
  .ISO14001 1املتطلبات كدليل لتحديد مدى التطابق مع مواصفة اإليزو

  : 2 املرور �خلطوات التاليةجيب   ،بر�مج بيئي فعالتنفيذ من أجل  و
جيب  قبل البدء �لتدريب: (Training Needs)حتياجات التدريبية حتديد اال :اخلطوة األوىل*    

هو نقطة البداية قبل الشروع يف  يحتديد االحتياجات التدريبية لكل مستوى، ويعترب نشر الوعي البيئ
  .�إلدارة العليا، حىت العاملني البسطاء ابتداءالعملية التدريبية على مجيع املستوkت 

يتم وضع الربامج التدريبية بناءا على : (Training Program) برHمج التدريب :اخلطوة الثانية*    
االحتياجات، حيث يتم اختيار موضوعات التدريب وكيفية تنفيذها وجيب التأكد عند وضع بر�مج 

أن تكون الفرتة عموما ترتاوح من نصف يوم لإلدارة العليا، إىل واحد للقيادات املتوسطة وثالثة  بالتدري
kم إىل أسبوع للذين يقومون على تنفيذ متطلبات أEMS وجيب أن يكون موضوع  ،حسب االحتياج

مل على تطريقة تنفيذه، وال حيتوي فقط على احملاضرات أو النظرkت، بل يششيق و كذا  التدريب
  .مناقشات ودراسة حاالت وممارسات تطبيقية

 ة�الستعانينصح : (Training Implémentation)تنفيذ التدريب  /تقدمي :اخلطوة الثالثة*    
املهارات واملعرفة الفنية للمشاكل  نيوجيب أن يتوفر لدى املدرب ،كثر من مدرب يف تقدمي الرب�مج التدرييب�

  .البيئية وكيفية التعامل معها على املستويني الكلي واجلزئي
توثيق الكايف يشمل ال :(Training documentation) بتوثيق التدري :اخلطوة الرابعة*    

  .االحتياجات واألهداف والربامج التدريبية واحملتوى التدرييب، وتواريخ التدريب
: (Training program Innovation)تطوير وحتسني برامج التدريب  :اخلطوة اخلامسة*    

   .هاملشروع حنو تطوير  ةيتطلب التنفيذ الناجح لنظام اإلدارة البيئية دورات تدريبية مستمرة ومتكررة �لتايل قياد
تؤكد على أمهية تطوير نظم  ISO14001إن املواصفة الدولية :(Communication)االتصاالت  -3

. ، واملراجعات البيئية، واألهداف والفوائد اليت مت حتقيقهاEMSنتائج متابعة متمثلة يف  اتصاالت داخلية
صاالت الداخلية حلقة الوصل بني اإلدارة وال عاملني للمساعدة يف حل املشاكل البيئية ورفع وتعترب االت

                                                
1
 - Tibar, T and Feldman, I., Implementing ISO 14001:a pratical comprehensive guide to the ISO14000 

environemental management standards, Mc Graw Hill, New York, P15. 
2
صرف /70-68، ص صالح حممود احلجار و داليا عبد احلميد صقر، مرجع سبق ذكره -    .�لت
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إظهار قدرة املشروع على الغرض منها  فاعلة وكفؤة خارجيةاتصاالت و . 1الوعي البيئي يف نفس الوقت
  .2امتالك نظام لإلدارة البيئية والتوافق مع القوانني البيئية، واحلفاظ على مسعته

صاالت رؤية األطراف املعنية لتوضيح نظام إدار!طلب املشروع يف إطار هذا النوع من االتكما ي   البيئي  ات
آ¦را  اتغريات مهمة مثل التوسع أو أي أعمال قد تكون هلحدوث وكذلك األداء البيئي له، خصوصا عند 

صاالت اخلارجية يتم إنشاء دليل لـ  .بيئية ملنتجات وأنشطة املشروع حيتوي على  EMSوملساعدة االت
صاالت  و.الغاkت وكذلك املسؤوليات واألدوار البيئيةالسياسات واألهداف و  �لتايل فإن اهلدف من االت

  .ةيالبيئ تهتحسني أدائه البيئي وكذا لإلعالن عن سياسباخلارجية هو بيان مدى التزام املشروع 
 Environnemental Management systeme) توثيق نظام اإلدارة البيئية -4

documentation):    دف  قوع �نشاء وصيانة الو¦ئيقوم املشرn وحفظها على مناذج ورقية أو إلكرتونية
، والتفاعل فيما بينها، ويكون مستوى التفصيل يف هذه الو¦ئق �لقدر EMSوصف العناصر األساسية لـ 

الذي يوضح احملتوى األساسي لالهتمام البيئي للمشروع �إلضافة إىل جعلها يف متناول اجلهات املعنية 
  3:مل هذه الو¦ئق على ما يليتوعموما تش.ستفيدة بشكل مباشروامل
يوفر املعلومات األساسية، مثل السياسة البيئية واألهداف : (EMS manuel)دليل البيئة - 4-1

  .نظام اإلدارة البيئيةوالغاkت واملسؤوليات، وكافة املعلومات عن 
  .لعمليات القائمة يف املشروعق األنشطة وافوتوضح تد: (EMS procedures)اإلجراءات - 4-2
وحتتوي على التفصيالت اخلاصة بكل : (EMS Works instruction)تعليمات العمل - 4-3

  .نشاط
لتوضيح  اوحتتوي على مجيع التقارير والنماذج وما شاnه: (EMS Records)التسجيالت - 4-4

  .نظام اإلدارة البيئيةمدى التوافق مع متطلبات 
  .رسوم بيانية، وخطط الطوارئ واخلرائط التنظيمية ذه الو¦ئق علىل ه�إلضافة إىل اشتما

على املشروع أن يضع إجراءات ضبط مجيع : (Documents Control)ضبط مراقبة الوEئق  -5
من تواجدها يف األماكن احملددة هلا، ومراجعتها  لتسهيل عملية التأكداإلدارة البيئية  الو¦ئق اخلاصة بنظام

من قبل أفراد متخصصني، �إلضافة إىل إمكانية  بكفاء!اواإلقرار  ،يحها عند الضرورةبشكل دوري وتنق
من الو¦ئق يف املواقع اليت تظهر حاجة هلا، وإبعاد الو¦ئق امللغاة عن االستخدام  تعلى إصدارا لاحلصو 

                                                
1
-Wilkinson,G and Dales,B.G, “Models of management system standards: a review of integration issue”, 

International  Journal of Management Reviews,Vol 11,N 03,1999,p279. 
2-Ibid,p279. 

3
  .69، 68ص ص  علي دمحم جبالق، مرجع سبق ذكره - 
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بتواريخ حمددة، مع مع ضرورة حفظ الو¦ئق �سلوب نظامي وقانوين و  .واحملفوظة ألغراض قانونية ومعلوماتية
  1.بغية ضمان تنفيذ نظام فعال ،تثبيت اإلجراءات واملسؤوليات واحملافظة عليها من أجل التدوين والتعديل

حتديد العمليات واألنشطة اليت ينجم  فيها ينبغي: Operations Control) (مراقبة العمليات -6
من خالل تثبيت إجراءات  ،فق ظروف حمددةوالتخطيط هلا للتأكد من إجنازها و  ،بيئية خطرية آ¦رعنها 
       .واحملافظة عليها لتغطي جوانب بيئية خطرية، مع اشرتاط مقاييس للعمليات ضمن اإلجراءات موثقة

  .خدمات ا�هزين للتأكيد على اهتمام املشروع �لبيئة و
  : 2يع هيجمام 03األنشطة اليت ينبغي للمشروع ضبطها إىل  14004وحددت املواصفة اإليزو 

  ؛رقابة أنشطة اإلنتاج ملنع التلوث واحملافظة على املوارد -
ة والتأكد من كفاء!ا رقابة األنشطة اإلدارية الروتينية لضمان توافق املتطلبات التنظيمية الداخلية واخلارجي -

 وفعاليتها؛

 .حمتملة يف املتطلبات البيئية تلالستجابة ألي تغريا ةرقابة األنشطة اإلسرتاتيجي -

حييط : (Emergency prepardness and response) االستعداد واالستجابة للطوارئ - 7 
حلوادث الطوارئ ت صدر وحتتفظ �جراءالذلك يتوجب عليها أن ت ،أعمال املشروعات عدم �كد عايل

دادات مراجعة وتعديل استع، �إلضافة إىل ، وحماولة منعها أو التخفيف منهاوكيفية االستعداد هلا ،احملتملة
 .3تأكد من إمكانية تطبيقهالدورk ل ةاختبار اإلجراءات السابقو  روع واستجابته للطوارئاملش

  :(Checking and Corrective actions) الفحص واإلجراءات التصحيحية :رابعا

صر    صرفات املتخذةمكو�ت !دف إىل قياس وتقييم اآل¦ر  أربعةيتضمن هذا العن خالل عملية  والت
  :و تتمثل هذه املكو�ت يف .والتشغيل التنفيذ

تشتمل هذه اخلطوة على إصدار : (Monitoring and Measurement) سالرصد والقيا -1
وتشتمل هذه  .إجراءات موثقة لعملية رصد وقياس عمليات وأنشطة املشروع ذات التأثري اهلام على البيئة

  : 4اإلجراءات على ما يلي
داف والغا�ت اليت ومراقبة العمليات للتوافق مع األه ،تابعة أثر األداء البيئيلكافية ملاتسجيل املعلومات  -

  وضعها املشروع؛
 تابعة والقياس حبالة جيدة؛االحتفاظ �جهزة امل -

                                                
  .206، ص دمحم عبد الوهاب العزاوي، مرجع سبق ذكره - 1

2-ISO 14004, Environemental management, systeme, General guideline on principales Systems and supporting 

techniques, Annuel repart of ISO, 1996, p20. 
3 - Harrington H, James and Knight, Alan, ISO 14000 implementation, MC Graw- Hill, New York, 1999, P 153. 

4
  .70،71، ص ص علي دمحم جبالق، مرجع سبق ذكره - 



 .                  متطلبات اإلنشاء و التطبيق الفعال لنظام اإلدارة البيئية يف املشروع الصناعي:الفصل الثاين

 101

 .واملتطلبات البيئية ،توالتشريعا ،التقييم الدوري ملدى التوافق مع القوانني -

هذه األخرية ميكن  ،أن يضع بعض املعايري البيئية ومن أجل قياس األداء البيئي جيب على املشروع    
ى الشكاو (اإلدارة، و )وكمية املخلفاتاستهالك املاء والطاقة واملواد اخلام (تشغيللأن تكون مرتبطة �

صحة املهنية والتكلفة البيئيةالسالمة على والتدريب  والرتبة املسطحات املائية (نوعية البيئة احمليطة ، و )وال
إلدراك الفائدة املادية من تطبيق  ،يفضل أن يتم ربط تلك املعايري �لتكاليف و).كائنات احليةواهلواء وال

EMSمثل تكلفة استهالك الكهر�ء، عدم التدريبات البيئية، عدد املخالفات البيئية ،. 

 Non conformance and)حاالت عدم املطابقة واإلجراءات التصحيحية والوقائية -2

corrective and préventive action):  وذلك �نشاء إجراءات واضحة لتحديد املسؤوليات
مكنة، ومن مث اختاذ امل¦ر اآلواختاذ اإلجراء الالزم لتخفيف  ،ي حاالت عدم املطابقةصتقلوالصالحيات 

اإلجراءات التصحيحية والوقائية ملنع تكرار حدوثها، ومنه توثيق أية تغيريات تطرأ بسبب هذه 
  :وضح اجلدول التايل منوذج لطلب إجراء تصحيحي أو وقائيوي.اإلجراءات

  .منوذج لطلب إجراء تصحيحي أو وقائي): 7- 2(جدول رقم 
  املنطقة اليت يتم املراجعة عليها/اإلدارة 

  :  Âريخ املراجعة
  : املراجع عليهم

  : املراجعون
  : التاريخ

   :وصف عدم التطابق
   :معيار املراجعة
صر اإليزو    : تعلق بعدم التطابقامل 14001عن

  : حتليل املسببات
  

  :األفعال التصحيحية
  :Âريخ التنفيذ

  

  :األفعال الوقائية
  :Âريخ التنفيذ

  :التحقق
  :Âريخ التحقق

  

  :التاريخ  :توقيع املراجع

  .97نفس املرجع، ص :املصدر
 �ألداء البيئيت البيئية اخلاصة يتوجب على املشروع أن حيتفظ �لسجال :(Records)السجالت  -3

بة بطريقة يسهل الوصول إليها، وحمفوظة �لشكل الذي ذي تكون فيه مرتمبا يتناسب واملواصفة �لشكل ال
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املشروع، وأن تكون  ومنتجاتح ملدى توافقها مع متطلبات املقياس الدويل، وأن تغطي أنشطة ييقدم توض
  .تكون معلنة ومسجلةكم أ«ا .هلا فرتات حمددة لالحتفاظ nا 

ت القانونية سجالت املتطلبا:1اآليتيف وقد حددت املواصفة أهم السجالت البيئية الواجب االحتفاظ nا 
نتجات �مل اخلاصةومات علاملسجالت ، ،و سجالت التدريبسجالت الشكاوي أو املتطلبات األخرى،
ييم البيئي، ، و سجالت الطوارئ، سجالت التدقيق والتقسجالت تقارير احلوادثوعمليات املشروع، 

سجالت اخلاصة الفحص واخلاصة مبراجعة اإلدارة،  سجالتت اخلاصة �ملتعاقدين وا�هزين، سجال
 .ة�ملعلومات عن اجلوانب البيئي

 Environnemental Management System):مراجعة نظام اإلدارة البيئية /تدقيق -4

Audit) :ق نظامية للحصول على مؤشرات للتقييم يقلتدقيق البيئي �نه عملية حتفنية اعرفت اللجنة ال
نظام اإلدارة البيئية،  للمشروع يتوافق مع معايري تدقيقنظام اإلدارة البيئية املوضوعي لتحديد ما إذا كان 

صال نتائج هذه العملية إىل الزبون ومن الضروري قيام املشاريع �نشاء إجراءات وبرامج علمية وعملية .وإي
صورة دو  EMSملراجعة  يف املشروع مع  نظام اإلدارة البيئيةتقرير مدى توافق  :رية لعدة أغراض منهاب

تزويد اإلدارات العليا بنتائج و نظام الفعال للمعرفة مدى التنفيذ و ISO14001متطلبات املواصفة الدولية
 .2املراجعات البيئية الداخلية/التدقيق 

 6أشهر أو  3ومراجعة إشرافية للمتابعة كل  ،كل سنة  14001ويقرتح عمل مراجعة داخلية كاملة لإليزو
كما ميكن مراجعة كل النظام مرة واحدة أو تقسيمه إىل   .نظام اإلدارة البيئيةلتأكد من سري عمل ل أشهر،

عناصر منفصلة وإجراء مراجعة لكل عنصر على حدى، ويقوم �ملراجعة إما أفراد من داخل املشروع 
  .جعني خارجيني، أو بواسطة مرا)مراجعني داخلتني(

ال  14001رغم أن مواصفة اإليزو  ،ومن املمكن كتابة تقرير عن مراجعة نظام اإلدارة البيئية يف حالة طلبه
  3:، كما جيب أن يكون هذا األخري سرk ويشمل البنود التاليةتلزم بكتابته

، واملديرين دارة البيئيةنظام اإلأمساء األشخاص من املسؤولني عن  ،اهليكل التنظيمي ،اسم املشروع وعنوانه
قوم بعملية املراجعة، أمساء أعضاء فريق املراجعة، خطة املراجعة وجماهلا وأهدافها، املعايري تإسم اجلهة اليت 

حول  ةالتوزيع لتقرير املراجعة، نتائج املراجعة، نتائج املراجع ةاملتفق عليها للمراجعة، فرتة املراجعة، قائم
،  نتائج املراجعة الداخلية حول ما إذا كان النظام مطبق EMSاملراجعة لـ  ملعايريمطابقة اإلدارة البيئية 

                                                
1
  .209،210، ص ص دمحم عبد الوهاب العزاوي، مرجع سبق ذكره - 

  .34املليجي علي، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
3-ISO14010, Guidelines for Environemental Auditing-General principales, International Oganization for 

Standarization, Geneva, 1996. 
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تطبيقا مناسبا ويتم احملافظة عليه، نتائج املراجعة حول ما إذا كانت املراجعة الداخلية قادرة على التأكد من 
 .ملخص لعملية املراجعة، نظام اإلدارة البيئيةاالستمرار يف عملية املراجعة ومدى مناسبة ذلك وفعلية لـ 

  :(Management Review) عة اإلدارةمراج :خامسا

اإلدارة العليا  ، وهي إجراء نظام اإلدارة البيئيةلب األخري من املتطلبات اخلاصة بتعد هذه اخلطوة املتط
كان من ، وهذا ميكنها من معرفة ما إذا كان النظام يعمل �لطريقة املخطط هلا، أو إذا   مراجعات منتظمة له

وهذه املراجعة تبني للعاملني �ن اإلدارة العليا !تم حبماية البيئة  .الضروري إجراء أي تغيريات جلعله أفضل
على  النظام هلذا، وتعتمد مراجعة األداء نظام اإلدارة البيئية، وتشارك يف تنفيذ البيئيوتلتزم بتحسني األداء 

  : 1النقاط التالية
  kت للسياسة البيئية للمشروع؛الغامدى مطابقة األهداف و  -
 ؛EMSنتائج املراجعة الداخلية لـ  -

نتيجة التطبيق الفعلي لنظام اإلدارة  ،التغيريات اليت قد تطرأ على السياسة البيئية واألهداف والغاkت -
 البيئية  داخل املشروع؛

 التزام املشروع �لتحسني املستمر؛تقييم  -

وفقا   يف أنشطة ومنتجات املشروعريقوانني والتشريعات، التغياملتغريات احمليطة واليت تشمل تغري ال -
 .التسويقية احمللية والدولية، آراء املهتمني �لشؤون البيئيةللمتطلبات 

  : (Continual Improvement)التحسني املستمر : سادسا

لتحقيق التحسني جيب على اإلدارة أن تعمل على تطبيق عملية التحسني املتواصل ملنظومة اإلدارة البيئية  -
مر مبا يتفق هلدف الرئيسي هلذه املواصفة هو حتقيق احلماية البيئية والتحسني املستفا. الشامل لألداء البيئي

 نظام اإلدارة البيئية،ملتواصل ألداء التقييم تحقق التحسني املستمر من خالل يوالسياسة البيئية للمشروع، و 
: 2على املشروع أن يقوم بـو �لتايل .حتديد فرص التحسنيإزاء سياسة وأهداف وغاkت بيئية من أجل 

صبح فرصة للتحسني مما يؤدي إىل حتسني األداء البيئي أسباب  سيدجت، و حتديد ا�االت اليت ميكن أن ت
 .ة اإلجراءات التقوميية والوقائيةالتأكد من صحة فعالي، و الف يف األداء البيئيعدم التوافق أو االخت

  
  
  

                                                
صرف�)/ 102- 101(، ص ص 21كتاب   - 1   .لت
2
  .22، ص 1ملتقى  - 
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 : يوضحها الشكل التايل، ية التحسني املستمر تتطلب تفاعل ثالث عمليات رئيسيةعمل كما أن    

  .فلسفة التحسني املستمر: )4- 2(شكل رقم 

  
  

  

  

  .212، ص دمحم عبد الوهاب العزاوي، مرجع سبق ذكره :املصدر
  :يف الشكل التايلأما عن تفاصيل عملية التحسني املستمر يف األداء فيمكن توضيحها 

  .ملستمر يف األداء البيئياالتحسني : )5- 2(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

صرييف، مرجع سبق ذكره، ص : املصدر   .�لتصرف /293دمحم عبد الفتاح ال

 مراجعة اإلدارة

 أعمال التصحیح

 نظام التدقیق

 نظام التحسین المستمر

 سیاسة البیئیة والتزام الجمیع بھا إعالن ال

تحدید المصادر المؤثرة على 
 ة وتقییم نتیجة تأثیرھاالبیئ

 وضع األھداف البیئیة  

  :إنشاء برنامج اإلدارة البیئي

   .اإلجراءات المطلوبة -

  .الموارد المتاحة -

  .تحدید المسؤولیات -

  .تدریب العاملین -

  .حفظ السجالت -

 عناصر أخرى -

 رة ومراجعة نظام اإلدارة البیئيمراجعات اإلدا

 تصحیح، منع، تحسین تصحیح، منع، تحسین التحسین المستمر
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فإن إعالن السياسة البيئية داخل أي مشروع والتزام اجلميع nا، ووضع  ،)5-2(رقم لشكلل اوتوضيح
صادر املؤثرة على ا لبيئة يؤدي إىل التحسني املستمر يف األداء البيئي، ويتضح األهداف البيئية، وحتديد امل
�عتباره جزء من اإلدارة  نظام اإلدارة البيئيةتقوم مبراجعة  اليت ذلك من خالل املراقبة الدورية من قبل اإلدارة

  .وتعمل على تصحيح، ومنع وحتسني كل من السياسة، األهداف والرب�مج البيئي
صورها   14001ل دراستنا ملكو�ت اإليزوومن خالالذكر، ووفقا للمكو�ت السابقة    ميكن ت
  : كاآليت

  البيئية ةدورة نظام اإلدار : )6- 2(شكل رقم 

  
    

  
  
  
  

  .�لتصرف/ 37املليجي علي، مرجع سبق ذكره، ص  :املصدر
اليت  (Deming)دمينج دورةقد مت بناؤها على مصفوفة أو  9000ISOمعايري إدارة اجلودة أي إن 

صارا بـ اليت و  )تصرف/فحص، حتركإعمل، إخطط، (وهي  ية،عمليات رئيس 04من تتكون  تعرف اخت
(PDCA) .  

نفس العمليات األساسية األربع   نظام اإلدارة البيئيةعمليات تطبيق  تتضمنومن مث فمن املمكن كذلك أن  
دارة البيئية بعد و الذي يوضح املكو�ت التفصيلية لدورة نظام اإل )7- 2(رقم  هو موضح يف الشكلكما 

صر التحسني املستمر   .إجراء حماكاة بينها و بني مراحل دورة دمينج، املعتمدة أساسا على عن
يف وضع سياسة  "Plan/خطط"تتمثل مرحلة  )7- 2(أي شكل رقمأد�ه،  فمن خالل الشكل

عن  ،غاkت البيئيةو ال األهدافسعيا لتحقيق  ،للمشروع و التخطيط جلوانبه البيئية، عن طريق وضع الربامج
فتتعلق �لتنفيذ و التشغيل من خالل وضع هيكل  "Do/اعمل"أما مرحلة .طريق احرتام املتطلبات القانونية

صال �ملشروع، و حتديد عمليات التدريب والتوعية الالزمة  للسلطات و املسؤوليات و تنسيق عمليات  االت
استعدادا و استجابة   لبيئية املتعلقة بنشاط املشروعللموارد البشرية لضمان التفاعل الصحيح مع األمور ا

لتسهيل عملية التأكد من  بهضبط مجيع الو¦ئق اخلاصة كما يتم يف هذه املرحلة توثيق النظام و .للطوارئ
  .تواجدها يف األماكن احملددة هلا، ومراجعتها بشكل دوري وتنقيحها عند الضرورة

  

- P :PLAN  / التخطیط 

- Do =D /التشغیل والعملیات. 

- Check= C / لتصحیحیة االفحص واإلجراءات 

- Act =A / مراجعة اإلدارة  

P A 

C D 

 تحسین

 تحسین

 تحسین

 تحسین
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و املقصود nا الرصد و القياس و املطابقة و  "Chek/افحص" أما �لنسبة للمرحلة الثالثة فتتمثل يف
اخلاصة مبراقبة اإلدارة من  "Act/حترك"و �يت يف األخري مرحلة .التدقيق اخلاص بعمل نظام اإلدارة البيئية

و هنا ال .الغاkت و األهداف وفقا للتغريات البيئية الداخلية و اخلارجية التدقيق وخالل مراجعة نتائج 
كما هو .ى تطبيق عملية التحسني الشامل و املستمر لألداء البيئي مبا يتفق و السياسة البيئية للمشروعننس

  :موضح يف الشكل التايل
 DemingاملكوHت التفصيلية لدورة نظام األداء البيئية وفق مبادئ دورة : )7- 2(رقم  كلش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .�لتصرف /154، مرجع سبق ذكره، ص راشد النعيميبن ماجد بن سعيد  :املصدر

  plan - خطط 
  یئیة السیاسة الب -
 :التخطیط  -

 الجوانب البیئیة  -

 المتطلبات القانونیة وغیرھا  -

 األھداف والغایات  -

 برامج اإلدارة البیئیة -

  Do  -اعمل
  

  : التنفیذ والتشغیل  -
 الھیكل والمسؤولیة  -

  ةالتدریب والتوعی -

 وثائق النظام  -

 مراقبة الوثائق  -

 االتصاالت  -

 مراجعة العملیات  -

  االستعداد واالستجابة للطوارئ -

  Act -)تصرف(تحرك 
 

  :  مراقبة اإلدارة  -
 مراجعة نتائج التدقیق   -

 مراجعة الغایات واألھداف  -

 ت في البیئة التغیرا -

 حاالت األعمال والنشاطات  -

 التغیرات التكنولوجیا  -

 أفضلیة األسواق  -

 التحسین المستمر

  Chek  -افحص 
  

  : الفحص واإلجراءات التصحیحیة  -
 الرصد والقیاس والرقابة  -

 المطابقة واإلجراءات التصحیحیة  -

 ) السجالت(التسجیل  -

 EMSالتدقیق ومراقبة  -

 تحسین تحسین

 تحسین تحسین
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اليت و ة، يخريطة طريق نظام اإلدارة البيئرسم ومن خالل ما مت التطرق إليه من نقاط أعاله ميكن   
متثل جتميعا لكافة املتطلبات اليت تستوجبها عملية التسجيل للحصول على شهادة املطابقة للمواصفات 

  .14001إيزو القياسية 
أسلو� أو طريقة بسيطة للوصول إىل ذلك كما هو  إتباعلك ما عليه إال أن حياول فأي مشروع يرغب يف ذ 

  : موضح يف الشكل التايل
  خريطة طريق نظام اإلدارة البيئية: )8- 2(شكل رقم 

  
   
  
  
  
  
  
  
  

 Cascio Joseph and Gayle Woodside and Philip Mitchell, ISO 1400 :املصدر

Guide,The New International Environemental Management Standards, 

CO ,INC,New York, 1996, p 154. 

تصحيح البيئية، و  اإلدارةنظام هذه العمليات املتتالية تعد مدخال فعاال لتحقيق التحسني املستمر يف تنفيذ 
صفة مستمرة  لتحسني ا    ،ةاملطابق شهادة، مما يؤهله للحصول على ككل  للمشروع داء البيئياألملشاكل ب

صر القادم   .و هذا ما ستتم مناقشته �لتفصيل وفقا للعن
  

 ISO14001كيفية التسجيل على املواصفة : الثالثاملطلب 

بني االعتماد كليا على طرف ¦لث للقيام  ،ها للمواصفةريع يف أساليب ومداخل تبنيتتباين املشا
ومن  ،ء عمليات التأهيل والتدقيق داخلياأو االعتماد على أصحاnا إلجرا ،بعملية �هيل املنظمة وتسجيلها

وبني اختيار البعض اآلخر لإلعالن الذايت يف التطابق مع  .مث اللجوء لطرف ¦لث للقيام بعملية التأهيل

   .الھیكل والمسؤولیة-

  .والتوعیةالتدریب -

  .االتصاالت-

  .الوثائق ومراقبة العملیات -

  .االستعداد للطوارئ -

  حیحیةاإلجراءات التص-

 .والوقائیة

  : البیئیة ةنظام اإلدار

  .مالئم -

  .كاف وواف  -

   .فعال -

السیاسة 
 التخطیط  البیئیة

التنفیذ 
 والتشغیل 

الفحص 
واإلجراءات 
 التصحیحیة 

مراجعة 
 اإلدارة 

التحسین 
المستمر لنظام 
 اإلدارة البیئیة 

  حصر المصادر -

على المؤثرة 
   .البیئة

وضع األھداف  -
والغایات البرامج 

 .البیئیة 

  التعھد وااللتزام -

   .منع التلوثب

التحسین -
  .المستمر

  .والقیاسالرصد -

  ءاتالمطابقة واإلجرا-

  .التصحیحیة 

  .حفظ السجالت -

  .EMSتدقیق -

 .اإلجراءات التصحیحیة -
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لتوفري  هوذلك يتطلب قدرة املشروع واستعداد ،متطلبات املواصفة دون إشراك أي طرف خارجي �لعملية
  1.ها أصحاب املصاحلأدلة تؤكد تلك املطابقة كلما طلب

�ن األسلوب الثاين هو األقل كلفة واألكثر فعالية وكفاءة إذا ما توفرت للمشروع كفاءات مؤهلة  يعتقدو 
صبح األكثر  للقيام بذلك الدور، السيما وأنه يسهم خبلق قوى داخلية ضاغطة لتنفيذ النظام وتطويره إذ ت

اصر نكلما حتققت جناحات يف تطبيقه، مما يهيئ له ع  لروح اإلجناز،ا فهما ملتطلباته، واألكثر استشعار 
التسجيل من  14001ISOويف الوقت الذي ال تشرتط متطلبات املواصفة .ستمرار منذ البدايةاالنجاح و ال

  : 2أمهها لقبل طرف ¦لث، فإن هناك مجلة من العوامل واحملفزات للتسجي
  ؛املشروع منتجاتطلب الز�ئن للتسجيل كشرط للتعامل مع  -
 امتيازات للمشاريع املسجلة؛و املؤسسات املالية  كوماتمنح احل -

 أساسيا لدخوهلا؛يعد التسجيل شرطا  أجنبية الرغبة يف دخول أسواق -

 حتقيق ميزة تنافسية مستدميةكسب رضا ا�تمع وأصحاب املصاحل، و  -

 ودورية؛ييمات أولية بقيام األطراف املتعاملة مع املشروع بتق ةملتعلقاتقليل التكاليف  -

 .التحسني املستمر لنظام اإلدارة البيئية -

أكانت على مستوى  سواء ،وتسمح املواصفة حبرية حتديد الوحدة التنظيمية اليت يرغب املشروع يف تسجيلها
املنتجات واملناطق اجلغرافية  بعض بل ميكن استثناء .أو حىت عمليات خمتارة حمددةاملشروع بكامله أو أقسام 

وترغب عمومها الشركات متعددة اجلنسيات  .الوحدات وظائفها وإدار!ا اخلاصة nالتلك شريطة أن تكون 
صغرية ومتوسطة احلجم التسجيل على مستوى  املشاريعل ضحني تف يفالتسجيل على أساس املوقع الفردي 

  .ككلاملنظمة  
  3:وصف خلطوات التسجيل الواجب إتباعها يليوفيما 

الراغب �لتسجيل طلبا يوضح فيه أنشطته وأقسامه واملوقع الراغب يف  عو يقدم املشر  :طلب التسجيل -1
  .مل على كافة احلقوق والواجبات املرتتبة على الطرفنيتشيتسجيله، وتقدم اجلهة املسجلة عقدا متكامال 

م يقدم املشروع الو¦ئق اليت مت إعدادها فيما خيص نظا: مراجعة الوEئق /يم األويل أو االبتدائييالتق -2
الو¦ئق مبراجعة تلك  املدقق ويقوم ،معها بغية املطابقةاستنادا للمتطلبات الواردة يف املواصفة ، اإلدارة البيئية

   ،!ا يف املواصفةاإعداد تقرير يبني فيه مدى تطابق املواد املوثقة مع نظري  nدف

                                                
1
 - Wever Grace, Strategic Environemental Management using TQM and ISO 14000 for competitive advantage,  

Jhon wiley and sons INC, New York, 1996, p32. 
2
 - Sturm Ao Andrea and Upasena Suji, ISO 14000 Implementation and Environemental Management Systeme, 

Ellipson, Basel, Switzerland, 1998, p09. 
3
صرف /233-231، ص دمحم عبد الوهاب العزاوي، مرجع سبق ذكره -    .�لت
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للتأكد من مطابقة الو¦ئق كافة يقوم املدقق بزkرة املوقع املراد تسجيله : املراجعة املوقعية للنظام -3
  .وللتحقق من !يئة املشروع للتدقيق الشامل، ولتقييم املصادر الالزمة لعملية التدقيق

مقابالت، (من خالل أدلة موضوعية  تدقيق موقعي للتقييم دققنيجيري فريق من امل :التدقيق الشامل -4
مع متطلبات مواصفة إدارة البيئة ، للتحقق من تطابق نظام ...)إجراءات، تسجيالت، مالحظات،

وجيب على  .وأن يتم تنفيذه بكفاءة ،واحتوائه على الفقرات الشرطية واألحكام الالزمة، 14001اإليزو
وعادة ما تقوم  .تنفيذ تلك املتطلبات من خالل األدلة والرباهنيباملشروع أن يكون قادرا على إظهار التزامه 

صديقية �جرا   .شهرا 12أو  6الدوري كل  التدقيق ءاهليئات الت
  : يشتمل على إحدى النتائج احملتملة اآلتيةللمشروع يقدم الفريق تقريرا «ائيا : قرار التسجيل -5
  .إذ ال توجد أي حاالت عدم مطابقة: تزكية �لتسجيل -
إن وجدت حالة أو أكثر من حاالت : تزكية �لتسجيل بعد التحقق من القيام �إلجراء التصحيحي -

صحيحها والتحقعدم امل  .من ذلك من دون إجراء تدقيق شامل قطابقة اليت ميكن ت

، و تشمل وجود خلل يف أحد يف حالة وجود بعض حاالت عدم املطابقة: يم موقعيايتزكية �عادة التق -
 .و شامل آخر عناصر أي من النظامني،و ذلك يستوجب إجراء تدقيق موقعي

  .ملدة ثالث سنواتوعند استالم شهادة املطابقة تكون �فذة 
وحيتمل  .ة أشهر للتحقق من استمرار املطابقةتجيري التدقيق عادة كل س: إدامة التسجيل اإلشراف -6

سنوات يتوجب  03أن يقوم فريق التدقيق فقط بتدقيق عناصر حمددة من النظام غري أنه بعدد مضي فرتة 
مليات تدقيق داخلية تسبق أي تدقيق خارجي �جراء ع عمراجعة كافة عناصر النظام، وعادة ما تقوم املشاري

  .للفريق املدقق دحىت تستع
منها  إدراكاالبيئية  اإلدارة أنظمةاملؤسسات اجلزائرية تسارع لتبين السياسات البيئية و  بدأت: مالحظة
 آخرو حسب .العاملية لألسواقالتوجه حنو االلتزام البيئي و بغية التكيف مع التوجهات البيئية  بضرورة
صادية احلاصلة على  إحصاء صناعة و املناجم فقد بلغ عدد املؤسسات االقت مت احلصول عليه من وزارة ال

  1.مؤسسة 36بـ 14001شهادة االيزو
  
  
  

                                                
صادية اجلزائرية  األخضربلرباهيم مجال، دور التسويق  - 1 دكتوراه يف علوم مقدمة لنيل شهادة ال أطروحة، -دراسة عينة من املؤسسات اجلزائرية–يف حتسني تنافسية املؤسسات االقت

  .212، ص2015التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
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  آليات تطبيق نظام اإلدارة البيئية يف املشروع الصناعي/مداخل: املبحث الثالث

كخطوة متقدمة   ،ISO14000ولية نظرا لالهتمام املتزايد �لبيئة وصدور سلسلة املواصفات الد  
صناعية، أمكنها من التوافق مع التعليمات والضوابط والتشريعات  لالرتقاء �ألداء البيئي للمشاريع ال

سنوات  03لقد كانت هذه املقاييس خالصة جهود استمرت أكثر من و والقوانني البيئية احمللية والدولية، 
لتشكل األساس العلمي  23ا�ال البيئي، وقد وصل عددها إىل  بغرض دراسة املقاييس العاملية وتطويرها يف

صناعية وحتديد مدى توافقها مع حب .لنظام اإلدارة البيئية يث تعد مداخل لتقييم األداء البيئي للمشاريع ال
  .يف املطلبني األول و الثايناملتطلبات اخلاصة �نظمة األداء البيئي، وهذا ما سوف نتطرق إليه 

   
  :اخلاصة بتقييم املشاريع EMSأدوات تنفيذ : ألولااملطلب 

، نظام )EMS(نظام اإلدارة البيئية : تعتمد ا�موعة األوىل على تقييم املشاريع وتشمل ما يلي  
، وسوف يتم تفصيلها  )EPE(وأخريا نظام لتقييم األداء البيئي ) EA(التدقيق البيئي أو املراجعة البيئية 

  :كاأليت
  :)Environmental management system standards: (ةرة البيئينظام اإلدا :أوال

  :يتفرع هذا النظام بدوره إىل املواصفات الفرعية التالية
البيئية اليت إذا ما قام املشروع  اإلدارةالعناصر الرئيسية ملتطلبات نظم  تضم :ISO14001املواصفة  -1

إليها  مت تقدميها �لتطرقل، وهي املواصفة اليت التسجيعملية بتحقيقها حيصل على شهادة املطابقة بعد 
�عتبارها املواصفة املعلومات هذا الفصل و خصصنا هلا اجلزء األكرب من من  الثاين�لتفصيل يف املبحث 

 ..14001اإللزامية الوحيدة، اليت من خالهلا ميكن احلصول على شهادة املطابقة االيزو

لنظام يهية، وعبارة عن بعض اإلرشادات العامة األساسية هي مواصفة توج: ISO14004املواصفة  -2
، والوسائل املساعدة يف تطبيق النظام، وهي يف العادة ال تستخدم يف احلصول على شهادة اإلدارة البيئية

املطابقة، ولكن ميكن االستفادة منها يف عمليات التنفيذ وتطبيق النظام، أل«ا توفر هيكال أو إطارا عمليا 
ن املوضوعات كاملراجعة البيئية األولية، وحتديد اجلوانب البيئية، وتقييم التأثريات البيئية ومعايري للعديد م

مبعىن آخر فهي متثل اجلسر الذي يعرب عليه املشروع الذي حيتاج إىل مزيد من املعلومات و  .األداء الداخلية
ظم اإلدارة البيئية، وهذه املواصفة تتضمن حول املبادئ اليت أقيم عليها النظام واآلليات املساعدة لتطوير ن

  1:تفاصيل حول
صميم وتطوير مكو�ت النظام -   ؛مبادئ اإلدارة البيئية املتفق عليها عامليا، وكيفية تطابقها يف ت

                                                
 .214دمحم عبد الوهاب العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص-  1
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  ؛مناذج عملية توضح االعتبارات البيئية واآل¦ر املرتبطة مبختلف األنشطة واملنتجات -
صميم النظام وتنفيذ وتطويره،خميف  أبواب متثل مساعدات عملية -   تلف مراحل ت

هي إرشادات كما ذكر أعاله، والغرض العام منها هو إرشاد املشاريع  ISO14004إن املواصفة   
و هي تتفق nذا مع مفهوم التحسني املستمر، كما  ،ومساعد!ا يف تنفيذ منظومة اإلدارة البيئية وحتسينها

املؤسساتية املعنية، كما تتضمن املتطلبات اليت و األطراف االجتماعية  أ«ا تتناسق مع التعدد الثقايف وتنوع
تعطي أمثلة ووصف بدائل و ميكن مراجعتها مبوضوعية ألغراض احلصول على الشهادة أو اإلشهار الذايت، 

تساعد يف تنفيذ املنظومة ويف تدعيم عالقتها مع اإلدارة الشاملة للمشروع من خالل الربط بني البنية 
بسياسات البيئة، وبني  ةكلية واملسؤوليات واخلربات والعمليات واملوارد واألغراض واألهداف املتعلقاهلي

التشغيل والتمويل واجلودة، والصحة والسالمة : مثل(اجلهود اجلارية يف جماالت أخرى للمنظومة اإلدارية 
  ).املهنية

ىل تقييم ما إذا كان أداء املشروع يستجيب إىل أن املراجعة البيئية تسعى إ ISO14004كما تشري املواصفة 
سياسة البيئية قد أدجمت يف املنظومة اإلدارية العامة اليت توجه الللمستلزمات البيئية القانونية، وما إذا كانت 

وتتوجه إرشادات  .ة مع أعمال املشروعسقخمتلف أنشطة املشروع وأعماله، وما إذا كانت هذه السياسة متنا
صغرية واملتوسطة، ألن هلا ظر هذه املواصفة بش   .nا ةفا خاصو كل خاص إىل املشاريع ال

القياسية كافة أوجه اإلدارة البيئية الواردة املواصفة   يف هذه املواصفةوتغطي اإلرشادات الواردة 
  : �1عطائها كافة التفاصيل واإلرشادات اليت تسهل التنفيذ ويشمل ذلك النواحي التالية14001

  ؛لسياسة البيئيةكيفية بلورة ا  -
  ؛التخطيط إلقامة منظومة اإلدارة البيئية -
  ؛حتديد االعتبارات واإلجراءات القانونية -
  ؛حتديد معايري األداء الداخلية -
  ؛حتديد األهداف والغاkت البيئية -
  ؛بلورة بر�مج اإلدارة البيئية للمشروع -
  ؛حتديد اخلطوات العملية يف بر�مج اإلدارة البيئية -
  ؛توزيع املسؤوليات واحملاسبة -
  ؛إشاعة الوعي البيئي داخل املشروع -
  ؛كيفية زkدة القدرات البيئية للمشروع من خالل التدريب والتعليم  -

                                                
 .17تقرير عن بداkت تطبيق نظام اإلدارة البيئية، مرجع سبق ذكره، ص -  1



 .                  متطلبات اإلنشاء و التطبيق الفعال لنظام اإلدارة البيئية يف املشروع الصناعي:الفصل الثاين

 112

  ؛كيفية تنظيم السجالت والو¦ئق املطلوبة  -
  و املراجعة البيئية؛ الرصد والقياس والتقييم املستمر -
  .إعادة النظر والتحسني املستمر -

وثيقة الغرفة  ملحقا عن إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، وملحقا آخر حول 14004املواصفة  ضما تكم
عاملية لاللتزام ، كنماذج واقعية من التوجهات ال"ميثاق العمل للتنمية املستدامة" التجارية الدولية املسماة 

  .بقضاk البيئة
  :)Environemental Auditing standards( املراجعة البيئية /مواصفات التدقيق :Eنيا

قبل الدخول يف احلديث عن خمتلف مواصفات املراجعة البيئية ال �س أن نعرج على تعريف بسيط   
يؤدي إىل االلتزام البيئي، و تساعد املراجعة  14001 هلذه األخرية، حيث أن إتباع نظام اإلدارة البيئية

وعلى عمل خطة من أجل  ،ختلفة والناجتة من أنشطة املشروععلى التعرف على املشكالت البيئية امل البيئية
االلتزام �لقوانني والتشريعات البيئية، لذلك يعترب نظام اإلدارة البيئية أحد األدوات املهمة والالزمة ليس فقط 

  .حسني العملية اإلدارية للمشروع، ولكن أيضا لاللتزام البيئيلت
وكمية املخلفات وامللو¦ت الناجتة عن هذا املشروع وبناء عليه جيب عمل مراجعة بيئية لتحديد نوعية  و

ميكن وضع خطط مستقبلية لتوفيق أوضاعه تدرجييا مبا يتناسب مع إمكانياته املالية والفنية، وتعترب املراجعة 
صناعية إضافة إىل املراجعات احلسابية واملالي  ،ةالبيئية إضافة جديدة للمراجعات اليت تتم يف املشاريع ال

مراجعة منتظمة ملا يقوم به /تدقيق :" واملراجعات األمنية، واملراجعات املتعلقة �جلودة، وتعرف على أ«ا
لحصول على معلومات وعرضها حول فرص تقليل املخلفات والتلوث، وكذلك لاملشروع من عمليات 

وارد وتقليل املخلفات حتسني كفاءة العمل nدف منع املشكالت عند املنبع وذلك فيما خيص استخدام امل
وبذلك يتمثل اهلدف الرئيسي للمراجعات البيئية يف البحث عن فرص التطوير من خالل  .1"ومنع التلوث

التعرف على األنشطة الضارة �لبيئة، ومعرفة فرص تقليل استخدام املوارد والتخطيط إلسرتاتيجيات تقليل 
رة، �إلضافة إىل اقرتاح برامج املعاجلة احملتملة، املخلفات وإبداء املالحظات حول فعالية عوامل اإلدا

والتعرف على إجراءات منع التلوث قليلة وعدمية التكلفة واستنتاج إجراءات املنع اليت تويت مثارها يف فرتة 
قصرية نسبيا لكنها ال تكتفي nذه األهداف فقط بل تتعداها لالهتمام �آل¦ر البيئية وااللتزام �لتشريعات 

  .نني واللوائحوالقوا
    

                                                
صرف/94صالح حممود احلجار، مرجع سبق ذكره، ص -  1  .�لت
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عبارة عن ست مواصفات  ي، وهISO 14015إىل غاية  ISO 14010من البيئي متتد مواصفات التدقيق 
  :تتمثل يف

إرشادات عامة للمراجعني يف جمال البيئة، وميكن تطبيقها على عبارة عن  :ISO14010املواصفة  -1
  .1ئيةمجيع أشكال التدقيق البيئي، وليس فقط على نظام اإلدارة البي

هي عبارة عن إرشادات للمراجعة البيئية أو التدقيق البيئي وإجراءات هذا : ISO14011املواصفة  -2
التدقيق، وهي متثل وثيقة توجيهية مهمة تستخدم يف العادة لتدقيق نظام البيئة، وتكون صاحلة للتطبيق على 

قيق اليت ومن املمكن مراجعتها ترتكز على ضرورة إعداد خطة التدو مجيع أشكال املشروعات وأحجامها، 
قيادة الرئيس بواملصادقة عليها من قبل أطراف أخرى خارجية كالعمالء، واألساس هو قيام فريق املراجعة 

إىل حتديد الوحدات التنظيمية والوظيفية املستهدف مراجعتها واليت هلا هذه العملية  !دف. املباشر
بيئة، للتمكن من حتديد درجة مطابقة منظومة إدارة البيئة اليت مسؤوليات مباشرة فيما خيص منظومة إدارة ال

  .2يتم مراجعتها مع مسات مراجعة منظومة اإلدارة البيئية
من داخل املشروع وخارجه، وحتدد  املدققني البيئينيحتدد معايري ملؤهالت  :ISO 14012املواصفة  -3

انوي، ومن األحسن أن تكون له درجة جامعية، م الثيجيب أن يكون له على األقل مستوى التعل املدقق�ن 
سنوات وتدريب رمسي على العلوم البيئية، وأساليب ووسائل  04العملية  اليت تتجاوز  ة�إلضافة إىل اخلرب 
وجيب أن ميتلك املراجع ملكات ومهارات ذاتية جتعل له القدرة على بلوغ أحكام  .3وتقنيات املراجعة

ضوعية، وعلى التعامل السليم مع اجلهة اليت سوف يتم مراجعتها، للوصول جوهرية حممولة على مربرات مو 
  .املراجعةعملية  أداء يف  إىل الكفاءة والفعالية 

هذه املواصفة حتدد اإلطار العام لكيفية إدارة بر�مج التدقيق البيئي وفقا ملا  :ISO 14013املواصفة  -4
  ).ISO 14011(جاءت به املواصفة 

هذه املواصفة تعمل على حتديد عمليات التدقيق األساسية، حبيث تركز  :ISO 14014املواصفة  -5
  .قضاk حمددة وموثقة بوضوح Âم ىيركز علعلى أن التدقيق البيئي جيب أن 

للمشاريع واملواقع، والزالت هذه  البيئيهذه املواصفة مسؤولة عن التقومي :ISO 14015املواصفة  -6
  4.التطويرتغيري و الاملواصفات حىت اآلن طور 

  

                                                
 .6أسامة املليجي، علي عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص -  1
صر /316، 306خالد مصطفى قاسم، مرجع سبق ذكره،  ص ص -  2  .ف�لت
 .216دمحم عبد الوهاب العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص -  3
 .100-99ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي، مرجع سبق ذكره، ص ص  -  4
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 Environemental Performance Evaluation) مواصفات تقييم األداء البيئي :Eلثا

Standards).  

صارا بـ    :1وتتضمن املواصفات التالية ) EPES(تعرف اخت
متثل إرشادات لتقييم األداء البيئي، وهي أكثر من ضرورية لنظام اإلدارة : ISO14031املواصفة  -1

إىل أمهية الرصد والقياس أو املراقبة ) ISO 14001(يث أ¦رت أحد فقرات املواصفة الدولية ح ،البيئية
 يراها املشروع يتال ةوالقياس لتسجيل املعلومات املتعلقة �ألداء البيئي، ويتم ذلك �ألسلوب أو الطريق

كثري من املشاريع فهذه املواصفة ليست إجبارية من حيث التطبيق، ولكن مع ذلك فإن ال .مناسبة لذلك
  .جتد فيها أسلو� سهال للتطبيق من أجل تقييم أدائها البيئي

تقدم هذه املواصفة حاالت دراسية توضح كيفية القيام �لعملية اليت تقيم  :ISO14032 املواصفة -2
صر يف الشكل التايلذوميكن تلخيص ه.األداء البيئي للمشاريع وكيفية القيام به   :ا العن

  مواصفات تقييم املشاريع): )9- 2(شكل رقم 

  

  
  
   
   

         

    
  
    

         

  
    

  
  .13، ص2005معهد إعداد القادة، تقرير غري منشور، ، 14000املواصفة القياسية إيزو: املصدر

                                                
 .216ق ذكره، صدمحم عبد الوهاب العزاوي، مرجع سب -  1

  EAاملراجعة البيئية /التدقيق

ISO14010-: ،إرشادات املراجعة البيئية
  .أساسيات عامة

-ISO14011: إرشادات املراجعة البيئية
  .إجراءات املراجعة –
-ISO14012:املراجعة  إرشادات

  .يف جمال البيئةني مؤهالت املراجع -البيئية
- ISO14013 : اإلطار العام لرب�مج

  .املراجعة /التدقيق

 ISO 14000 تقييم املشاريعل 

 

  EMSنظام اإلدارة البيئية 

-ISO14001: نظام اإلدارة
وإرشادات  البيئية املتطلبات

  .استخدامها
-ISO14004 : اإلرشادات

  .العامة ألساسيات النظام
 

  EPEتقييم األداء البيئي 

-ISO14031: مواصفة
تقييم األداء البيئي وإرشادات 

  .تقييم األداء البيئي
-ISO14032 : جزء �تج

إرشادات تقييم /من توجيهات
على شكل  األداء البيئي

  .حاالت دراسة

 

ISO 14050    البيئية اإلدارة املصطلحات املتعلقة بنظام 
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،و هي )تقييم املشروعات(هلذه ا�موعة  ISO/TR14061و جتدر اإلشارة إىل أنه قد مت إضافة املواصفة 
، وهي (Sustainable Forest Management Standards)لغا�ت املستدمية مواصفة خاصة �دارة ا

عبارة عن تقرير فين يقدم توجيهات للمساعدة يف إدارة الغا�ت املستدمية على أساس متطلبات املواصفة 
  .1و العمل على جتسري الفجوة بينهما 14001إيزو 

  
  :اخلاصة بتقييم املنتج EMSأدوات تنفيذ : الثايناملطلب 

واملتمثل يف األدوات اخلاصة بتقييم املنتوج من ثالث  01400ISOاملواصفة  منيتكون اجلزء الثاين   
صقات البيئية �إلضافة إىل اجلوانب البيئية يف  حياةمواصفات رئيسية تغطي جماالت تقييم دورة  املنتوج، املل

  : وميكن تناوهلا يف النقاط التالية ،مواصفات املنتج
صر : (Environmental Lebeling standards)امللصقات البيئية مواصفات :أوال يتضمن هذا العن

  2 :املواصفات التالية
هات رئيسية جيب مراعا!ا يتستهدف توفري مبادئ وإرشادات أو توج: 14020ISOاملواصفة  -1

صقات البيئية مثل أن يكون الرمز البيئي صحيحا ودقيقا، وميك ن التحقق منه واعتمادها يف مجيع مناذج املل
  .لوله عالقة وغري مظل

رحون �ن صيستهدف من هذه الوثيقة تطبيقها على املنتجني الذين ي : ISO14021املواصفة   -2
املعلومات  دقة، وضمان )مواد كيماوية مضرة �ألوزوندون صنعت : مثال(منتجا!م حتمل ميزة بيئية معينة 

  .الواردة يف امللصق البيئي
حتديد شروط استخدام الرموز البيئية للداللة على التميز البيئي ملنتوج ما،  :ISO14022املواصفة  -3

صقات البيئية   .واليت عادة ما تثبت يف املل
تقدمي إطار ومنهجية للقيام �ختبار ملصطلحات والرموز البيئية والتحقق : ISO14023املواصفة  -4

  .منها
برامج تستطيع مبوجبها د املبادئ والربوتوكوالت اليت إن الغاية منها هو حتدي: ISO14024املواصفة  -5

صقات تطوير املعايري البيئية ملنتج معني إذ تلجأ عادة تلك الربامج إىل منح املنتجات اليت تتطابق مع  .املل
  .تلك املعايري البيئية ختما مميزا لكي يستدل به املستهلكون على املنتج املفضل بيئيا

  .دم مبادئ إرشادية وإجرائيةتق: ISO14025املواصفة  -6

                                                
 .24دمحم زرقون، بوحفص رواين، مرجع سبق ذكره، ص -  1
صرف/217دمحم عبد الوهاب العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص  -  2  .�لت
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يستخدم هذا النوع : )Life cycle Assessment Standards(مواصفات تقييم دورة احلياة  :Eنيا
من املواد األولية وصوال لكيفية التخلص من  ، بدءااملنتجحياة من التقييم إلدراج املواضيع البيئية خالل دورة 

إىل أن هذا النوع من التقسيمات يقوم بتحديد كمية ونوعية �إلضافة  ،الفضالت وعمليات إعادة التدوير
الطاقة واملواد املستخدمة والنفاkت املنبعثة إىل البيئة من أجل تقييم أثرها وتنفيذ أفضل البدائل اليت تضمن 

  : واملشاكل البيئية احملتملة يف كل مرحلة  ةاحليا ةواجلدول التايل يوضح مراحل دور  .حتسني نوعية البيئة
  .املشاكل البيئية املتوقعة يف كل مرحلة من مراحل دورة حياة املنتج): 8- 2(جدول رقم 

حملتملة املرحلة  التأثريات البيئية ا

املواد الطبيعية، أ¦ر �جتة عن نقل املواد  استنزافتلوث اهلواء واملياه، الرتبة الضوضاء،  .على املواد األولية احلصول
 .األولية

صنيع  .استهالك الطاقة، الضجيج، تلوث اهلواء، املياه عمليات الت

 .استهالك الطاقة، الضجيج، تلوث اهلواء، املياه عمليات التوزيع

 .استهالك الطاقة، الضجيج، تلوث اهلواء، املياه عمليات االستخدام

 .استهالك الطاقة، الضجيج، تلوث اهلواء، املياه عمليات التدوير

 ,”UNEPIE, “Eniveronmental mangement in the pulp and paper industry: املصدر

technical Report, N° 34, UNEPIE, 1996, p 33. 

تستهدف تشجيع صانعي السياسة البيئية يف منظمات األعمال  :ISO140240املواصفة  -1
ات واحلكومات لتوسيع استخدام تقييم دورة احلياة للمنتجات من خالل تقدمي استعراض واضح للسياس

  .وقواعد العمل واملمارسات والتطبيقات وحدود تقييم دورة احلياة
   :1وقد قامت هذه املواصفة بتحديد مراحل تقييم دورة احلياة كاآليت  

تعريف وحتديد كميات الطاقة واملواد اخلام املستخدمة �ملنتج وكذلك االنبعا¦ت  :املرحلة األوىل*
  .واملخلفات املتولدة عنه

تقييم اآل¦ر احملتملة على البيئة اليت ميكن تعريفها �«ا الفحص املنظم لآل¦ر غري املتعمدة  :نيةاملرحلة الثا*
 و يعد.nدف تقليص أو ختفيف حدة اآل¦ر السلبية و تعظيم اآل¦ر االجيابية اليت تنجم عن املشروع، وذلك

بغرض يتعني إجراؤه للمشاريع اجلديدة أو تقييم اآل¦ر البيئية أداة هامة ألسلوب اإلدارة البيئية املتكاملة 
و�عتبار كثرة عدد املشروعات اليت ختضع لدراسة تقييم  .التوسعات أو التجديدات اخلاصة �ملشاريع القائمة

األثر البيئي، فإنه من املهم وضع نظام يتسم �ملرونة لتنظيم إجراءات ملواجهة اآل¦ر البيئية احملتملة هلا يكفل 
صادية والفنية احملدودة �ألسلوب األمثل، يتضمن هذا النظام أسلو� مر� للفحص، وهو توظيف املوار  د االقت

                                                
 .65محد عالم، مرجع سبق ذكره، صأدمحم عبد اجلواد السيد  -  1
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صنيف املشروعات إىل ثالث قوائم تتطلب مستوkت خمتلفة من تقييم اآل¦ر  أسلوب القوائم حيث يتم ت
  : 1البيئية تبعا لشدة اآل¦ر احملتملة وهي

  .شاريع ذات التأثريات البيئية الضئيلةاخلاصة �مل ،ة البيضاءممشروعات القائ -أ
  .مشروعات القائمة الرمادية، اخلاصة �ملشاريع اليت متكن أن حتدث أ¦ر بيئية مهمة -ب
مشروعات القائمة السوداء، اخلاصة �ملشاريع اليت تتطلب القيام بتقييم بيئي كامل، أل«ا تسبب أ¦ر  -ج

  .بيئية خطرية
صددويبني الشكل التايل نظرة عام   .ة على هذا النظام وأسلوب التعامل مع الطلبات املقدمة يف هذا ال

  .نظرة شاملة على تصنيف املشروعات ونظام القوائم): 10- 2(شكل رقم 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  73صالح حممود احلجار، مرجع سبق ذكره، ص : املصدر
إلعداد وإدارة  تستهدف وصف املتطلبات اخلاصة والتوجيهات الالزمة: ISO14041املواصفة  -2

  .ومراجعة حتليل دورة حياة املنتج
توجيهات حول مرحلة تقييم التأثري البيئي خالل دور حياة املنتج إذ بتزود  :ISO14042املواصفة  -3

  .!تم بتقييم أمهية التأثريات البيئية احملتملة �ستخدام نتائج حتليل دورة احلياة

                                                
 .73صالح حممود احلجار، مرجع سبق ذكره، ص  -  1

 املستثمر

صة .اجلهة اإلدارية املخت  

يةالقائمة الرماد .القائمة البيضاء   القائمة السوداء 

صنيف بيئي  )ب(منوذج ت صنيف بيئي   )أ(منوذج ت .دراسة تقييم �ثري بيئي كاملة   

املراجعة (جهاز شؤون البيئة 
).وإبداء الرأي  

 االعرتاض  القرار
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ج تقييم دورة احلياة من خالل املعايري املختلفة وتستعرض تعىن بتفسري نتائ : ISO14043املواصفة  -4
  .1جمال تقييم دورة احلياة وطبيعة ونوعية البيا�ت الالزمة، وتقييم التطوير والتحسني

 The standard of Inclusion)دراسة اجلوانب البيئية يف مواصفة املنتج /مواصفة تضمني :Eلثا

Environemental Aspects in product standards) :    
، وهي تساعد يف وضع مواصفات �خذ بعني االعتبار 64وكانت تعرف �لدليل  (EPAS)�لرمز  تعرف

  .2اجلوانب البيئية و�ثريا!ا منذ البداية، مما يعمل على حتسني امللف البيئي للمنتوج
، ISO14050يف األخري من خالل جلا«ا الفرعية املواصفة  TC 207أعدت اللجنة الفنية :مالحظة

، مما ساعد على إزالة أي ISO14000تتضمن كافة املصطلحات والتعاريف املستخدمة يف السلسلة 
صر اخلاص �دوات تقييم املنتوج يف الشكل التايل.غموض �ي مصطلح أو مفهوم   :وميكن تلخيص العن

  مواصفات تقييم املنتج): 11- 2(ل رقم شك

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Cascio Josef, Woodside Gayle, op-cit, p35: املصدر

                                                
صرف/219سبق ذكره، ص دمحم عبد الوهاب العزاوي، مرجع -  1  .�لت
 .219نفسه، ص -  2

  )LCA(تقييم دورة احلياة 

ISO14040- : تقييم دورة
  .احلياة، املبادئ وإطار العمل

ISO14041- : تقييم دورة
  واملفاهيم احلياة،األهداف

صطلحات وحتليل    وامل
  .احملتوkت 
-ISO14042 :تقييم دورة  
  .ئياحلياة وتقييم التأثري البي 
-ISO14043 : تقيم دورة  

  والتحسني وتقييم التطوير احلياة
  .والتحسني 

  ISO 14000 لتقييم املنتج 

  )EL(امللصقات البيئية 

-ISO14020 : املبادئ واألهداف األساسية جبميع
صقات البيئية   .املل

-ISO14023:  صريح الرتاثي صقات البيئية والت املل
  ).التعاريف(�لدعاوى البيئية واملصطلحات واملفاهيم 

-ISO14023 : صقات البيئية، مناهج الفحص املل
  .والتحقق

-ISO14024 : صقات البيئية، مبادئ توجيه املل
  ).املبادئ واإلجراءات(وإرشادات برامج املمارسني 

-ISO14025 :ئ إرشادية امللصقات البيئية مباد
  .وإجراءات

 

  اجلوانب البيئية يف 

  املنتج مواصفات 

)EPAS(  

-ISO14060 :  
  إرشادات): 64الدليل(
  وتوجيهات بشأن اجلوانب 
  .البيئية يف مواصفات املنتج 

 

ISO 14050 .البيئية دارةات املتعلقة بنظام اإلاملصطلح   
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وكخالصة ألدوات تنفيذ نظام اإلدارة البيئية بشقيها اخلاص بتقييم املشاريع، وتقييم املنتج، ميكن إبرازها 
  :بشكل شامل يف الشكل التايل

  أدوات تنفيذ نظام اإلدارة البيئية): 12- 2(ل رقم شك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  �لتصرف/241ذكره، ص دمحم عبد الوهاب العزاوي، مرجع سبق: املصدر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ISO 14004 لنظام  إرشادات
 اإلدارة البيئية

أدوات ترتكز على 
 املنتوج

صقات البيئية تقييم دورة احلياة  املل

اجلوانب البيئية 
 للمنتوج

أدوات ترتكز على 
 املشاريع

 تقييم أداء بيئي بدقيق بيئي

ISO 14050 املصطلحات  
 واملفاهيم

 

D 

P A 

C 

ISO14001:EMS 
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  :خالصة الفصل

يشكل نظام اإلدارة البيئي جزءا هاما من اسرتاتيجية املشروع، حيث صمم هذا األخري لتحقيق   
فهو يعرب عن جمموعة السياسات و املفاهيم . املواصفات القياسية العاملية يف جمال إدارة البيئة متطلبات

   .عمل اليت من شأ«ا منع حدوث التلوث �نواعهواإلجراءات و االلتزامات و خطط ال
سياسة بيئية تعرب عن توجها!ا البيئية منعا للتلوث و توافقا مع القوانني،  إنشاءالبيئية  اإلدارةو يتطلب نظام 

البيئية، أي  لإلدارةوضع حدود  األخريةو من مث وضع خطة تنفيذ هلذه السياسة، حيث تشمل هذه 
الالزمة من  األنشطةكما يتم صياغة خطة عمل بضبط و وصف . يعىن nا النظام اجلوانب البيئية اليت

  .و خطط و مهام و مسؤوليات، و �لتايل الشروع يف التنفيذ وفق بر�مج حمكم و معد مسبقا أهداف
و لضمان السري احلسن لألداء يقيد املشروع نفسه �لتقييم املتزامن لعملية التشغيل و إجراء التصحيحات 

التسجيل و احلصول على شهادة  إىلالزمة من اجل التحسني املستمر يف نتائج األداء وصوال ال
  .ISO14001الـ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الثالثلفصل ا

 

كفاءة املشروع الصناعي نتيجة تطبيقه لإلدارة 

 البيئية
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  :متهيد
 اإلدارةلنظام  األساسخالصة جهود استمرت عدة سنوات، لتشكل  14000 اإليزوكانت مقاييس 

  .<ملنتج و الثانية <ملشروع ككل األوىل، و ينصب عمل السلسلة على جمموعتني رئيسيتني، تتعلق يالبيئية العامل
بعني االعتبار رفع مستوى   Oخذبرامج  دMجياونتيجة هلذا التحول الكبري زاد االهتمام  <لسعي حنو التكامل 

البيئي حمققة بذلك القدرة على املنافسة و <لتايل البقاء ة االستمرار، و هو ما ساهم يف حتويل  األداءكفاءة 
ضرورة  إىلكل هذا دعا (Smart Growth). فرص رحبية، و هو ما يعرف <لنمو الذكي إىلالتهديدات البيئية 

االبتكارات اخلاصة بكل  إىل اإلنتاجيةالتكنولوجية للحد من التلوث عند aاية العملية التحول من االبتكارات 
حتدث، من خالل ما  أنمرحلة من مراحل دورة حياة املنتوج، خلفض التلوث  و املخلفات عند املصدر و قبل 

  .األنظف اإلنتاجيعرف بربامج 
  فاظ على البيئة على تلك اليت ال تعطي اهتماما هلا، و نظرا لتفضيل املستهلكني تلك املشاريع اليت حتاول احل

ملا هلا  األخضرو توجههم حنو اقتناء املنتجات اخلضراء، كان من الضروري على املشاريع تبين فلسفة التسويق 
من آuر بعيدة املدى على حتقيق التميز يف ختفيض التكاليف و <لتايل حتقيق الكفاءة من خالل تطوير وتسعري 

  .ال تلحق ضررا <لبيئة تمنتجايج و ترو 
ذلك تطبيق نظام للمعلومات البيئية الذي يعرب عن جمموع األفراد و اإلجراءات و األجهزة اليت تصمم  إىلضف 

لتستخدم يف تلبية االحتياجات عند الطلب الختاذ القرارات البيئية املناسبة و يف الوقت املناسب مما يزيد من 
  .درجة كفاءة االستخدام

  :املبحثني التالينياستنادا إىل ما سبق مت التطرق يف هذا الفصل إىل  و
حد األوجه أدراسة الكفاءة يف املؤسسات االقتصادية اليت يعترب املشروع الصناعي قمنا فيه ب: املبحث األول -

و طرق  أساليب ىل أهم و من مث تطرقنا ا،العوامل احملددة هلاو  هاأنواعو ، اهية الكفاءةبدراستنا أوال مل اهلامة هلا، 
  .قياس الكفاءة

       بعني االعتبار أهم الربامج و الدراسات املساندة والداعمة لعمل اإلدارة البيئية،  أخذ�: املبحث الثاين -
يف برامج اإلنتاج األنظف، التسويق البيئي، نظام املعلومات البيئي ومسامهتها الفعالة يف الرفع من   ةو املتمثل

  .اريع الصناعية على املديني القريب و البعيدكفاءة املش
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  دراسة الكفاءة يف املؤسسات االقتصادية: األولاملبحث 
يعترب املشروع الصناعي أحد أكثر األنواع أمهية ملفهوم املؤسسة االقتصادي، كونه جمموعة من األنشطة   

د من أجل حتقيق هدف حمدد يتمثل تنفذ بطريقة منظمة و حتت مسؤولية جهة معينة تتضمن استخداما للموار 
فهو قرار استثماري يتمثل يف خلق طاقة إنتاجية من خالل استخدام املوارد املادية . أساسا يف الربح االقتصادي

و البشرية و املالية يف عملية إنتاجية تستهدف تغيري شكل أو حالة املادة اخلام موضوع الصناعة، حبيث تصبح 
  .جات اإلنسانيةأكرب قدرة على إشباع احلا

و لالستخدام األمثل للموارد اإلنتاجية املشار إليها أعاله ظهر مفهوم الكفاءة، فهي االستخدام األمثل هلذه 
و هذا ماسيتم التطرق إليه من .املوارد مما يؤدي إىل خفض التكاليف و رفع القدرة التنافسية للمشاريع الصناعية

  .خالل هذا املبحث
  

  الكفاءة ماهية: األول املطلب
بعض املفاهيم األساسية للكفاءة يف املؤسسات االقتصادية و سيتم  هذا املطلبسنتناول من خالل   

على معظم  التأثريلك أن مفهوم الكفاءة يف الصناعة يلعب دورا هاما يف ذالرتكيز على املشاريع الصناعية منها 
ة �ا، مث سنتحدث بشيء من التفصيل عن بعض املفاهيم املرتبطو من مث سنتحدث عن .هيكل الصناعة أبعاد
  .أنواعهاأهم 

  :مفهوم الكفاءة و بعض املفاهيم املرتبطة 9ا :أوال
سنتناول من خالل هذا العنصر جمموعة مفصلة من التعاريف اخلاصة <لكفاءة من وجهات نظر متعددة ومنه 

  .نتطرق إىل بعض املصطلحات اليت هلا عالقة مباشرة مبصطلح الكفاءة

  :مفهوم الكفاءة -1
  :تعرف الكفاءة كما يلي 

كافأ الشيء أي ساواه و ماثله، و كفاء األمر  مثله، و الكفاءة هي املساواة، و الكفؤ هو  :لغة - 1-1
  .و الكفاءة يف ضوء ذلك هي القدرة على حتقيق املطلوب. 1النظري
  .شيء آخراحلالة اليت يكون فيها الشيء مساو� ل أaاتعرف الكفاءة لغة على كما 

  : اصطالحا - 1-2
الطاقة الفاعلة أي  إىلشيء ما فهي نسبة املخرجات الفعلية  إلنتاجهي الطريقة املثلى يف استخدام املوارد * 

  .1طاقة النظام

                                                
1
 .140- 139، ص ص 1997، بريوت، 6ابن منظور لسان العرب، ا�لد األول، الطبعة - 
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مؤشر حلسن استغالل املوارد و متثل القدرة غلى استغالل املوارد استغالال صحيحا  أaاكما تعرف على * 
  .2األهدافلتحقيق 

 املواردم فاءة هي النسبة بني ما حتقق من �تج aائي و بني ما استخدم يف حتقيق هذا الناتج <ستخداالك* 
الوسائل املمكنة من اجل حتقيق كمية اكرب من املنتجات النهائية  �فضلاملتاحة يف املشروع ) اإلنتاجعوامل (

  .3جهد و تكلفة �قل
 إذنفهي . 4ل للموارد لتحقيق النتائجأق، من خالل استخدام قل<أل األكثراالجناز  أaاو تعرف كذلك على * 

  .بني املخرجات و املدخالت أيتعين العالقة بني املنافع و التكاليف 
كانت   إذا أما. كانت النتيجة أكرب من الواحد فهذا يعين كفاءة عالية  فإذا".املدخالت/املخرجات=الكفاءة * 

الكفاءة مفهوم مرتبط <لعالقة بني املدخالت واملخرجات، ف.ة متدنيةقل من الواحد فهذا يعين كفاءأالنتيجة 
قدر من الرضا  �كربأي حتقيق أكرب قدر من املخرجات <ستخدام أدىن قدر من املدخالت يف اقصر وقت و 

 أودون تغيري  لضفأتغيري يف مدخالت النظام على حنو حيقق خمرجات  إحداثو االرتياح، فهي القدرة على 
  .5يف التكلفةز�دة 

فيمكن تعريف الكفاءات �aا جمموع املعارف العملية اليت تضمن متيزا  تيجيةسرتااإلنظر الوأما من وجهة * 
توفر على فاملشروع الذي يو<لتايل ، فالكفاءات األساسية تعزز الوضع التنافسي للمؤسسة, تنافسيا يف السوق

  .ط القوةكفاءات يعين أن هلا ميزة تنافسية متثل إحدى نقا
  :كالتايلتعريف الكفاءة حسب الزاوية اليت ينظر إليها   وميكن* 

  ،هي القدرة اليت يظهرها الفرد يف وضع معارفه حيز التنفيذ: فالكفاءة من وجهة نظر العمال •
اجناز جمموعة من املهام احملددة والواضحة والقابلة للقياس يف إطار  ىكما تعرف الكفاءة علي أaا القدرات عل  
, املعنوي اإلطاراليت ال تستطيع خلق درجات الرضا الوظيفي لدي أفرادها ضمن  ملشاريعوعليه فا. لنشاطا

فان هذا يؤدي إيل تعطيل طاقات املنظمة وخفض كفاء¬ا يف استثمار , وتسعي إيل استثمار طاقا¬ا املادية فقط
 .6اجلهود البشرية واملادية واملالية واملعلوماتية بشكل اْمثل

                                                                                                                                                       
 .32، ص2006، األردن-و العمليات، عمان اإلنتاج إدارةمؤيد الفضل، حاكم حمسن دمحم،  -  1
 . 34، ص2008، األردن- اجلودة الشاملة، عمان إدارة، عيسى قدادة، رعد عبد هللا الطائي -  2
 .<لتصرف/ 24، ص2010، األردن–، دار وائل للنشر، عمان 1الصناعي، ط اإلنتاجعبد الغفور حسن كنعان املعماري، اقتصاد�ت  -  3
 .<لتصرف/34، ص2007 األردن- ، عمان1العمليات، ط إدارة إىلجنم عبود جنم، مدخل  -  4
، اململكة األول، العدد األولو النفسية، ا�لد  الرتبويةالقرى للعلوم  أم، جملة جامعة "قياس الكفاءة النسبية للجامعات احلكومية يف اململكة العربية السعودية" دمحم شامل �اء الدين،  -  5

 .251، ص2009العربية السعودية، يناير
   331ص, 2000,  دار املسرية عمان, نظرية املنظمة  - خيضر كاظم محود, خليل دمحم حمسن  الشماع  -  6



 .                                             كفاءة املشروع الصناعي نتيجة تطبيقه لإلدارة البيئية: الفصل الثالث

125 

 

ميكن القول إن الكفاءة تعىن <لنسبة للفرد أو العامل أن يوفر له العمل املرضى واملناسب و مينحه القدر  كما
املالئم من السلطة مع التحديد الواضح لالختصاصات و إن يشارك يف حل مشاكله وخلق فرص الرتقية أمامه 

  .  1وتوفري األجر املناسب

ص فيذ ومتابعة خططتنو تصميم   :اإلدارة الكفاءة من وجهة نظر • الفروق  عمل متجانسة �دف تقلي
اجناز املهام اإلدارية بكفاءة فاإلدارة  : كما تعرف الكفاءة اإلدارية على أaا .بني االحتياجات وموارد املؤسسة

 .2اجليدة هي اليت متلك مستوى جيد من اخلربات العامة يف جماالت التخطيط والتنظيم و التوجيه والرقابة

معيار الرشد يف استخدام املوارد املادية واملالية والبشرية ين فهي تع: Nلنسبة للمالكنيالكفاءة  •
حيث أن املنظمة اهلادفة للنمو والتطور البد أن تؤمن إمكانية استمرار التدفق البشري , واملعلوماتية املتاحة 

البيئة املعاصرة يتسم مبحدودية واملادي واملايل و املعلومايت لكي تعمل بشكل فعال ومستمر خاصة وأن واقع 
 مما جعل مالكي املنظمة يعانون <ستمرار من صعوبة احلصول على املوارد املذكورة <لكميات , املوارد املتاحة 

<العتماد على األسلوب الراشد يف   مالكي املنظمة يقوم أنلذلك ال بد , و النوعيات الالزمة ألداء أنشطتها 
وكذالك حماولني التوفيق بني األهداف املتوخاة وما يتوافر ,يف استخدام املوارد املتوفرة  ثلةاألمالتوجيه حنو حتقيق 

مع عدم كفاية  ،فاملبالغة يف إمكانية حتقيق األهداف. لديهم من موارد بشرية و مادية و مالية ومعلوماتية 
  . 3شطتهماملوارد املتوفرة جيعل مالكي املنظمة يعانون من إخفاقات حادة يف جممل أن

   :تعريف شامل
  :من خالل جمموع التعاريف السابقة ميكن وضع تعريف شامل للكفاءة يربز أهم مميزا¬ا  

دخالت ملخرجات حمددة أدىن مخمرجات من مدخالت حمددة، أو بتحقيق  أقصىبتحقيق  إماتتجسد الكفاءة 
  :أساسنيميكن النظر للكفاءة من مدخلني  أي

حيث تعرب الكفاءة عن مقياس للمقارنة بني املخرجات الفعلية و املخرجات : تجانب املخرجا *           
  .القصوى املمكن حتقيقها من مدخالت حمددة

عن مقياس للمقارنة بني املدخالت الفعلية و املدخالت  تعرب الكفاءة ثحي: جانب املدخالت *          
  . مستوى معني من املخرجات إنتاجالدنيا اليت ميكنها 

      كفاءة يف التحليل النهائي تتضمن بعدين أحدمها كمي يعرب عن النسبة بني املدخالت و املخرجات و ال
  .كيفي يعرب عن ما تتضمنه تلك النسبة من دالالت حتمل معاين القدرة و االكتفاء  اآلخرو 
  

                                                
 224ص , 2006, الدار اجلامعية اإلسكندرية, أساسيات إدارة  منظمات األعمال , عبد الغفار حنفي  -  1
 .224، ص2004فرج الطائي، نظام املعلومات اإلدارية املتقدمة، دار وائل للنشر و التوزيع، األردن،  -2
3
  .330صمرجع سابق،  ,خيضر كاظم محود, ماع دمحم حمسن  الش - 
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  :Nلكفاءةاملفاهيم املرتبطة  -2
       ل، جيعلنا نصطدم بعدة مصطلحات <عتبارها مصطلح حديث التداو الكفاءة عن إن احلديث   

و مفاهيم تتداخل معه بشكل، أو ¹خر، كما هو األمر <لنسبة للمهارة، و االستعداد، و القدرة، و اهلدف، 
<إلضافة إىل مفاهيم قريبة جدا منها و قد تعرب عنها عند بعض الدارسني هلا مثل ...والسلوك، و اإلجناز

  :ومن هنا سوف نتطرق هلا بشكل موجزة، الفعالية، الكفاية، اإلنتاجية، الفاعلي

من  ¬يأجمموعة حمصورة ضمن كفاءات معينة، تنتج عموما عن حالة تعلم، وهي عادة ما  :املهارة -1- 2  
و الكفاءات احلركية تعين خصوصا اإلتقان، و تظهر على مستوى احلركات املنظمة .خالل استعدادات وراثية

و عادة ما يرتبط هذا املفهوم مع اإلتقان يف الصناعة .يف جمال الر�ضة البد نيةبشكل معقد، كما هو الشأن 
التقليدية و التقنية، و مع اإلجنازات الفنية و االكتسا<ت التعليمية، و أيضا مع الكفاءات املعرفية األكثر 

  .جتريدا

قانيي تتمثل يف بعض  إمكانية النجاح، وكفاءة ضمن جمال عملي أو نظري، و القدرة حسب :القدرة - 2-2
اإلجنازات و اليت ترتبط مع بعضها يف خاصية معينة، فمثال ميكن للمتعلم أن يقوم Mجناز سلوكيات متعددة يف 

؛ كل هذه .....جماالت خمتلفة، كحفظه لقطعة شعرية وحفظه ألحداث ¼رخيية وحفظه لقوانني السياقة
ي انصبت عليه، تدخل ضمن قدرة واحدة هي القدرة اإلجنازات املختلفة مظهر�، و من حيث املوضوع الذ

  .على التذكر

االستعداد قدرة ممكنة، أي وجود <لقوة، أو أداء متوقع سيتمكن الفرد من إجنازه فيما  :االستعداد -3- 2  
          .بعد، عندما يسمح بذلك عامل النمو و النضج أو عامل التعلم، أو عندما تتوفر لذلك الشروط الضرورية

و االستعداد هو جناح كل نشاط، سواء .االستعداد كأداء كامن ميكن على أساسه التنبؤ <لقدرة يف املستقبل و
تعلق ذلك مبهمة معزولة أو سلوك معقد أو تعلم أو مترن على مهنة ما، فانه يتطلب من الفرد التحكم يف 

  .القدرات و التحفيزات املالئمة

قيقه آنيا من سلوك حمدد؛ و هو �ذا املعىن يقرتن نوعا ما مبفهومي ما يتمكن الفرد من حت :اإلجناز -4- 2  
و إذا كانت القدرة تدل على ما يستطيع املالحظ اخلارجي أن . االستعداد و القدرة يف مفهوميهما السابق

  .يسجله �على درجة من الوضوح الدقة، فإaا بذلك تشري إىل إمكانيات الفرد املتعددة يف اإلجناز

يشمل خمتلف أنشطة الكائن احلي أو الفرد اإلنساين، بل إن حىت اجلماعة الصغرية أو : لسلوكا -5- 2  
؛ و لذلك فسلوك ....الكبرية يكون هلما سلوك مييز خصائصها ويعرب عن أفكارها و معتقدا¬ا ومبادئها

أو الكفاءات ال  الكفاءةعم وأوسع منها، حبيث أن أيتضمن خمتلف املفاهيم السالفة الذكر و يشملها، فهو 
  .تكون إال جمموعة أو جمموعات صغرية �موعة السلوك
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 <ألسلوباملنتج  إنتاجو الكفاية االقتصادية تعين .من الكيف أكثرالكفاية تعكس الكم : الكفاية - 2-6
      ادلألفر الكفاءة تعد عنصرا من عناصر النمو و التقدم  أنيف حني .تضحية ممكنة من جانب املنظمة ألقلاحملقق 

الكفاية دالة يف الكمية و الكفاءة دالة يف  أنفيقال .العمل إتقانيف  األفرادو املنظمات، و تتطلب رغبة لدى 
  .1النوعية

هناك تداخل كبري يف كثري من التعاريف اليت قدمها عدد كبري من الباحثني االقتصاديني بني : اإلنتاجية - 2-7
 عن معىن واحد  يعربا اإلنتاجيةلبعض يرى أن مفهومي الكفاءة و ا أن، حيث اإلنتاجيةمصطلحي الكفاءة و 

  .غري مرتادفني رغم ما بينهما من ارتباط وثيق املفهومنيهذين  أنو بعضهم يرى 
  تعكس مستوى الكفاءة الداخلية  اإلنتاجية نأكما   اإلنتاجيةفالكفاءة من املؤشرات اهلامة الدالة على ارتفاع 

يرتبط مبوضوع معني مثل كفاءة  إمنامفهوم الكفاءة ال يطلق على عموميته، و  أنا ، كمللنظامو اخلارجية 
  .2األداء، كفاءة التشغيل، الكفاءة االقتصادية، كفاءة اإلدارة

لغة من الفاعل الذي قام أو يقوم <لفعل، و الفاعلية القدرة العملية امللموسة على حتقيق : الفاعلية - 2-8
. 3ملفهوم مبدى النجاح يف حتقيق أهداف املشروع أي احلصول على النتائج املتوخاةحيث يتعلق هذا ا.األفعال

             انت تقدم سلعا ك سواءمؤسسة  أليةاملرسومة  األهدافالدرجة اليت تتحقق من خالل  كما أaا
  .4خمرجات مرغوب فيها إىل مدخالهاخدمات،من خالل حتويل  أو

مبا يضمن  األعماليف بيئة  ااملتاحة هلالفرص  لاستغالو  اهلدافى حتقيق قدرة املنظمة عل: الفعالية - 2-9
  .5بقاءها و استمراريتها

  :أمهية الكفاءة يف املشاريع الصناعية: ^نيا
  :ميكن إجيازها يف النقاط التالية  

 الذي بتفاعلها مع سعر السلعة يتحدد هامش اإلنتاجيةيتأثر مستوى رحبية املشاريع بدرجة كفاء¬ا  -
املؤسسة  بقاءيف  األساسيو يف ظل أسواق تنافسية قد تكون الكفاءة هي العامل  ،الرحبية للمشروع

  ؛الصناعية
يؤثر مستوى الكفاءة للمنشآت يف الصناعة على درجة منافستها يف السوق احمللي أمام املنتجات  -

ردة حىت بدون وجود املستوردة، حبيث تتمكن هذه املشاريع من البيع بسعر منافس للمنتجات املستو 

                                                
 .563، ص 2006،األردنية، اجلامعة 2، ا�لد4، العدداألعمال إدارةيف  األردنية، ا�لة األردينخالد دمحم احلياصات، معايري قياس كفاءة و فعالية قطاع الصحافة  -  1
 .186، ص1994، اململكة العربية السعودية، 7، العدد 8، جملة الرتبية و التنمية، السنة "اجلامعة ذأستا إنتاجيةالعوامل املؤثرة يف " غنامي،  إبراهيممهين دمحم  -  2
 .10، ص2000، األردن- ، عماناألرديناحلديثة، مركز الكتب  اإلدارية، املفاهيم آخرونحمسن خمامرة و  -  3
 .242، ص1982العامة <لر�ض،اململكة العربية السعودية،  اإلدارة، معهد 35العامة، العدد اإلدارةة ، جمل"اإلداريةو املسؤولية  اإلنتاجيةالكفاءة "دمحم عد�ن النجار،  -  4

5
- Johonson Gery, Scholes Kevan, Exploring Corporate  Strategy, 6th Ed, Printice Hall International, 2002, P169. 
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يتحدد مستواها يف بعض الدول من خالل معدالت الكفاءة  األخريةكذلك فان هذه . مجركيةمحاية 
 ؛اليت حتققها املنشآت يف الصناعة

اخلارجية، من خالل  األسواقيؤثر مستوى الكفاءة يف مدى قدرة املنتجات احمللية على املنافسة يف  -
آت الصناعية يف ختفيض أسعارها لتعزيز قدرا¬ا التنافسية يف األسواق ا�ال الذي توفره الكفاءة للمنش

 1.اخلارجية
ص  اإلنتاجكبرية يف حتديد كفاءة عناصر   أمهيةيعترب قياس الكفاءة ذا  - و اكتشاف و معاجلة أوجه النق

 ؛فيها
د العمل لعوائ األمثلو حتديد احلجم  اإلنتاج فتكاليو التخطيط و ختفيض  اإلدارةتساهم يف حتسني  -

 ؛األسعارو  األجورو متوسط 
 .مؤشرات الكفاءة التعرف على مدى التقدم املتحقق على مستوى قطاعات االقتصاد/تتيح مقاييس -
 2.اليت Oخذ <لتصنيع كوسيلة للتنمية االقتصادية ةكبرية <لنسبة للدول النامي  أمهيةملقاييس الكفاءة  -
يت بدورها تساهم يف رفع إلدارة البيئية <ملشروع التساهم الكفاءة بشكل كبري يف تفعيل منظومة ا -

 .الكفاءة
 

   العوامل احملددة هلاو الكفاءة  أنواع: الثاين املطلب
هلا يف ة سنتطرق من خالل هذا املطلب إىل أهم أنواع الكفاءة و نربز بعد ذلك أهم العوامل احملدد   

  .الصناعة

  :الكفاءة أنواع: أوال
  :ايليميكن تقسيمها من خالل م  

اليت تدخل يف تكوين هذا الناتج  اإلنتاجو هي العالقة بني الناتج النهائي و بني عناصر : الكفاءة الكلية -1
  .3 )املدخالت/املخرجات. (الكلي األداءو هي بذلك تعرب عن مستوى .خالل فرتة زمنية معينة 

  . 4عدد ساعات العملهي الناتج النهائي مقسوما على عدد العاملني أو : الكفاءة اجلزئية -2

    تعرب عن العالقة النسبية بني مقدار التغري يف املخرجات :  Relative Efficiencyالكفاءة النسبية -3
  .1و مقدار التغري يف املدخالت

                                                
 .218أمحد سعيد <خمرمة، مرجع سابق، ص-  1
 .<لتصرف/25الصناعي، مرجع سابق، ص اإلنتاجفور حسن كنعان املعماري، اقتصاد�ت عبد الغ -  2
 .26، صنفسه -  3
 .26، صالصناعي، مرجع سابق اإلنتاجعبد الغفور حسن كنعان املعماري، اقتصاد�ت  -  4
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هي أن تقوم املؤسسة Mنتاج معني �قل تكلفة :  Economic Efficiency الكفاءة االقتصادية -4
و <لتايل فان الكفاءة . م Mنتاج أقصى إنتاج ممكن مبيزانية uبتة ملدخالت اإلنتاجملدخالت اإلنتاج، و أن تقو 

  .2االقتصادية تعين أقصى إنتاج مبيزانية uبتة، أو ما يسمى <لكفاءة التشغيلية
  :تتحقق بنوعني من الكفاءةو 

     .ة الفنية<لكفاء أيضاو هي ما تعرف :Technological Efficiencyالكفاءة التكنولوجية  - 4-1
عني االعتبار العالقة بني ب ذخممكن دون األ إنتاج أقصىقدرة املنظمة على حتقيق  إىله الكفاءة ذو تشري ه

  .3بيع الوحدات املنتجة أسعارو  اإلنتاجعناصر  أسعار

التوظيفية و هي عبارة عن احلالة اليت نصل  أو : Allocative Efficiencyالكفاءة التخصيصية - 4-2
ص للموارد بتوزيعها على خمتلف االستخدامات البديلة هلا بعد  أفضل إىلفيها  بعني االعتبار  األخذختصي

توليفة من عناصر  أفضل إنتاجو من هنا نستنتج أن الكفاءة التخصصية هي .4تكاليف استخدام هده املوارد
  .تكلفة ممكنة �قلاإلنتاج 

ص ممكن للموارد من الناحية  وأفضلالفنية، /كنولوجية�تج ممكن من الناحية الت أقصى إىلو عند الوصول  ختصي
  . مرحلة الكفاءة االقتصادية إىلنصل  فإننا. التوظيفية/التخصيصية

حد  أدىن إىل اإلنتاجتعين الكفاءة الداخلية ختفيض تكاليف : X- Efficiencyالكفاءة الداخلية  -5
ة مبدى ابتعاد التكلفة املتوسطة عند كل كمية من و من هذا املنطلق ميكن قياس عدم الكفاءة الداخلي.ممكن

و ميكن التعبري عن معدل عدم الكفاءة الداخلية عند . املمكن من التكلفة املتوسطة األدىنعن احلد  اإلنتاج
  :5معني كاآليت إنتاجحجم 

  1ت م/1ت م -2ت م= معدل عدم الكفاءة الداخلية 
  :حيث

  .معني إنتاجتوسطة عند حجم املمكن من التكلفة امل األدىناحلد : 1ت م

  .حجم معني من السلعة إلنتاجالتكلفة املتوسطة الفعلية  :2ت م

                                                                                                                                                       
<لتطبيق على الصناعات الكيمياوية و املنتجات البالستيكية مبحافظة جدة، -اإلداريةحتليل مغلف البيا�ت يف قياس الكفاءة النسبية للوحدات  سلةخالد منصور الشعييب، استخدام  -  1

 .316، ص2004امللك سعود،  جامعة، 2 اإلداريةجملة العلوم 
 .315، ص2006، 2، العدد33، ا�لديةاإلدار ، جملة دراسات يف العلوم "األردنالكفاءة االقتصادية و العدالة يف تقدمي اخلدمات الصحية يف "عامر <كري و عبده خرابشة،  -  2
العام، دراسة نظرية و تطبيقية على الواقع املصري،مطبعة جامعة  األعمالاالقتصادية و القانونية و االجتماعية املرتتبة على خصخصة وحدات قطاع  اآلuرامحد مجال الدين موسى، -  3

 .34،ص2004املنصورة، ج م ع، 
4  - Bonaccorci A, Daraio C,Arobust nonparametric approach to the analysis of scientific productivity, Research 

Evaluation, 2003, p53. 
 .213، ص2001العربية السعودية،  اململكةأمحد سعيد <خمرمة، اقتصاد�ت الصناعة، دار الزهراء للنشر و التوزيع،  -  5
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كلما اقرتبنا من   إلنتاجهاللتكلفة املتوسطة  األدىن احلدسلعة ما من  إلنتاجلذلك كلما اقرتبت التكلفة املتوسطة 
  .الكفاءة الداخلية

 إىلالذي ميكن للمشروع االستفادة منه <لعودة  تعين املدى :Scale Efficiencyالكفاءة احلجمية  -6
  .1لإلنتاج األمثلاحلجم 

 فاألوىل .هي حمصلة الكفاءة التقنية و الكفاءة السعرية:  Production Efficiencyاإلنتاجيةالكفاءة  -7
 أقصىحتقيق  أوكمية ممكنة من املخرجات نتيجة استخدام كمية معينة من املدخالت،  أقصى إنتاجتعرب عن 

تكلفة ممكنة من  �قلكمية معينة من املخرجات   إنتاجالثانية فهي  أما.املتاحة اإلنتاجممكن من عوامل  إنتاج
  .2اإلنتاجمدخالت 

      كما تعرف على أaا أداء األعمال بطريقة سليمة، بواسطة أدوات و آالت جيدة و �فراد مهرة يف الزمان 
    ة، و هي أيضا احملددة بوسائل قياس علمية و عملية تقيس أداء و زمن و املكان املالئمني و <لتكلفة املناسب

  .3و تكلفة كل عنصر من العناصر املنتجة اليت تشرتك يف املخرجات
كما أaا تعرب عن عدد الوحدات من منتج معني مادي أو خدمي ذات مواصفات حمددة يتم إنتاجها مبسامهة 

و الكفاءة اإلنتاجية املثلى هي احلصول على أقصى قدر ممكن من .يكافة عوامل اإلنتاج يف املشروع الصناع
الناتج من قدر معني من املوارد اإلنتاجية، أو احلصول على كمية من الناتج ذات مواصفات معينة <ستخدام 

  . 4أقل قدر ممكن من املوارد اإلنتاجية خالل فرتة زمنية معينة

قياس مدى استمرار  إىليهدف هذا النوع من الكفاءة  : Structural Efficiencyالكفاءة اهليكلية  -8

  احلسايب للمدخالت  املتوسط �خذو يتم حسا�ا . تطور الصناعة و حتسنها <العتماد على أفضل مؤسسا¬ا
 Structuralالكفاءة اهليكلية: هناك مقياسني هلذا النوع من الكفاءة مها أنكما . و املخرجات

Technical Efficiency و الكفاءة اهليكلية للحجم  تقنية،الStructural Scale Efficiency ،
و ذلك <لنسبة للمؤسسة  اإلنتاجمستوى االدخار يف املدخالت والثانية مستوى الز�دة يف  األوىلحيث تقيس 

  .5و الصناعة
  
  

                                                
1

 - Abbitt M, Docauliagos C, The Efficiency of Australian Universities: A Data Envelopment Analysis, Economics 

of Education review, N22, 2003, P91. 
علوم ، أطروحة  دكتوراه يف ال2003-1994دراسة نظرية و ميدانية للبنوك اجلزائرية خالل الفرتة -قريشي دمحم اجلموعي، قياس الكفاءة االقتصادية يف املؤسسات املصرفية  -  2

 .5، ص2006االقتصادية،جامعة اجلزائر، 
 .14، ص2004، اإلسكندريةللمنشات الصناعية؟، مؤسسة شباب اجلامعة،  اإلنتاجيةأمحد دمحم املصري، الكفاءة  -  3
 .152، ص1995، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، 1سدي، مقدمة يف اقتصاد�ت الصناعة، طعلي األ -  4

5
 - Forsund,F.R, Hjalmarssan,L, Frontier Production Function and Technical Progress, Economitrica, 1999, p47. 
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  :الصناعية عاملشاريالعوامل احملددة للكفاءة يف : ^نيا
  1:منها عوامل داخلية و أخرى خارجية.رة على معدالت الكفاءةهناك عدة عوامل تؤثر بصفة مباش  

  :تتضمن عدة عوامل فرعية نوجزها يف اآليت :العوامل الداخلية-1

عتماديته، واملقصود �ا مدى تلبية املنتج إستعمالية للمنتوج أي درجة إلو يعين ارتفاع القيمة ا :املنتج - 1-1
  :التميز الفين يف منتجا¬ا من خالل إدخال إىل ملتطلبات املستهلك من خالل سعي املؤسسات

  التشغيل <لشروط املثلى؛ -

  الصيانة اجليدة؛ -

  نظام دقيق و سليم للمناولة الصناعية؛ Mتباعالقضاء على نقاط االختناق  -

  .اإلنتاجيةللطاقة  األمثلاالستخدام  -

ملوارد املناسبة و لتطوير العمليات املتطورة الختيار ا األساليبو تعين استخدام : التكنولوجيا - 1-2
الرقابة على جودة  إىل <إلضافة. لالستخدام األولية، و تطوير املواد خالل املعاجلات اإلنتاجية

  .اإلنتاجيةاملخرجات 

  :من خالل: األفراد - 1-3
  تعليم؛قيم العمل، احلوافز، التعاون و املشاركة، الرغبة يف العمل، الفاعلية، التدريب و ال -        
  <ملئة؛75تساهم يف رفع مستو�ت الكفاءة بنسبة  ألaامتطورة و دقيقة  إداريةأساليب  -        
          التنظيم و النظم من خالل حتديد املسؤوليات و الصالحيات و الفعالية يف اختاذ القرارات  -        

ص و تفعيل االتصاالت و الرقابة وصوال    .الديناميكيةاملرونة و  إىلو التخص

  :و تشمل: العوامل اخلارجية-2

  ؛األداءديناميكية االقتصاد من خالل معدالت منوه، القوة النقدية،  -        

  املالية؛ األسواقالديناميكية املالية اليت تعكسها البنوك و  -        

  ؛ةاألوليالبنية التحتية و الطاقة و مصادر املواد  -        

  مالة املباشرة و غري املباشرة؛تكاليف الع -        

  التبادل الدويل؛ إىلو التوجه  األسواقديناميكية  -        

  .االستقرار االجتماعي و السياسي -        
  

                                                
 .<لتصرف)/28- 26(الصناعي ، ص اإلنتاجعبد الغفور حسن كنعان املعماري، اقتصاد�ت  -  1
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  أساليب و طرق قياس الكفاءة: الثالث املطلب
 حيث.والر�ضيات اإلدارةو  و االقتصاد اإلحصاءقياس الكفاءة هو فرع مهم يتضمن خليطا من علوم   

الفعلي لتقييم املشروعات و يكون دلك  األداءو قياس  األعمالتستخدم معايري قياس الكفاءة يف حتليل نتائج 
  .<ملقارنة مع املشروعات املنافسة أو<ملقارنة الداخلية 

  :معايري الرحبية: أوال
�جتا عن ارتفاع قد يكون  ألنهالربح ال يعكس الز�دة يف الكفاءة  أنيرى بعض الباحثني االقتصاديني   
لك ويعتربون ذيرون غري  اآلخرلكن البعض .اإلنتاجنتيجة تغيري يف هيكل  أوالتمتع مبركز احتكاري  أو األسعار

هده  إدارةمعايري قياس الكفاءة <عتباره يعكس حجم املشروع و طاقته الناجتة عن كفاءة  أهمهدا املؤشر من 
  .االستثمارات

  1 :أمههاحبية و هناك العديد من مؤشرات الر 

  :معيار معدل العائد على االستثمار -1
فيما يستخدم هدا املؤشر لدراسة كفاءة أداء املشاريع االقتصادية و كفاءة إدارة و تنظيم هذه االستثمارات و 

  :املعادلة املعربة عن هذا املعيار ييل

  رأس املال املستثمر/ صايف الربح = معدل العائد على االستثمار 

يستخدم هذا املؤشر للتعبري عما ميثله إمجايل الربح املتحقق من : نسبة إمجايل األرNح إىل املبيعاتمعيار  -2
املبيعات، و خيتلف عن املؤشر السابق يف كونه يعطي صورة أدق عن قيمة الربح احملقق و نسبتها إىل املبيعات 

  :عيارلكل منتج على حدا، و املعادلة التالية تعرب عن كيفية حساب هذا امل

  .صايف املبيعات/ إمجايل األرNح = معيار نسبة إمجايل األرNح إىل املبيعات 

و الذي يستخدم للداللة على صايف رحبية املبيعات، و من  : معيار نسبة صايف األرNح إىل املبيعات -3
لى نسبة أألر<ح، حلسابه املفيد مقارنة هذا املؤشر مع املؤشر السابق ملعرفة أثر املصاريف اإلدارية و املالية ع

  :نستخدم املعادلة التالية

  .صايف املبيعات/ صايف األربح = معيار نسبة صايف األرNح إىل املبيعات 

  معايري اإلنتاجية: ^نياً 
تعترب معايري اإلنتاجية من أفضل املؤشرات استخدامًا للتعبري عن الكفاءة االقتصادية للمشروع، حيث    

إلنتاج السلع أو اخلدمات و بني الناتج  اإلنتاجيةلعالقة بني املوارد املستخدمة يف العملية تعرب اإلنتاجية عن ا
                                                

، رسالة ماجستري يف االقتصاد، كلية االقتصاد، جامعة حلب، سور�، اإلداريةى السياسات االقتصادي للمشروعات مع الرتكيز عل األداء، العوامل املؤثرة يف كفاءة ليع سليمان -  1
 .46- 45، ص ص 1998
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من تلك العملية، و عليه ميكن القول �aا مؤشر للداللة عن االستخدام األمثل للموارد االقتصادية إلنتاج سلع 
  .و خدمات �قل تكلفة و أفضل جودة ممكنة

  1:يفيما يلمعايري كلية و أخرى جزئية كما هو مفصل و تصنف معايري اإلنتاجية إىل 

تبني هذه املعايري نسبة املنتج إىل املستخدم من عناصر اإلنتاج، أي العالقة بني خمرجات : املعايري الكلية -1
  :و مدخالت النظام اإلنتاجي خالل فرتة معددة ، و ميكن التعبري عن ذلك من خالل املعادلة التالية

قيمة عناصر اإلنتاج خالل  مدة / قيمة الناتج اإلمجايل = املدخالت / املخرجات = الية اإلنتاجية اإلمج
  .حمددة

و تكون اإلنتاجية أفضل كلما كانت نسبة املخرجات إىل املدخالت أكرب، و للحكم على إنتاجية املشروع 
اجية مشاريع أخرى ذات نشاط البد من مقارنة اإلنتاجية احملققة Mنتاجية نفس املشروع لفرتات سابقة أو Mنت

  .مشابه
  :كما ميكن أيضاً استخدام تعبري آخر لنفس املبدأ من خالل املعادلة التالية

  .الطاقة اإلنتاجية املمكنة/ اإلنتاج التام الفعلي = الكفاية اإلنتاجية 

 قيمة اقرتبت كلما أعلى الكفاءة تكون حيث ،و هو ما يقيس درجة االستغالل األمثل للطاقة اإلنتاجية املتاحة

 الكفاءة لقياس جيدا مؤشراً  يعترب و املتاحة، للموارد املشروع استغالل أمثلية على يدل الذي الواحد، من املعيار

  .املشروع كفاءة لقياس كمرجع املمكنة اإلنتاجية الطاقة على <عتماده

  اإلنتاجية، العملية عناصر أحد أداء لىع الكفاءة حساب يف لرتكيزها <جلزئية مسيت اليت و :اجلزئية املعايري -2

  .اإلنتاج وسائل <إلضافة املواد عنصر و األجر العمالة، من كل على تشتمل فإaا <لتايل و
  .العاملني عدد / اإلمجايل اإلنتاج قيمة = العمالة إنتاجية *

  .املشروع يف الواحد العامل إنتاجية متوسط للداللة املؤشر هذا يستخدم
  .األجور إمجايل / اإلمجايل اإلنتاج قيمة = األجر إنتاجية *
  .للعاملني دفعت اليت األجور تنتجه ما أي للعمال، املدفوعة األجور إنتاجية املعيار هذا يعكس و
  .السلعية املستلزمات قيمة إمجايل / اإلمجايل اإلنتاج قيمة = املواد عنصر إنتاجية *
 أكرب النسبة كانت كلما حيث السلعية، املستلزمات على للحصول املدفوعة املبالغ إنتاجية عن املعيار هذا يعرب و

   .املواد هلذه األفضل االستغالل على ذلك دل كلما
  .الثابتة األصول اهتالك / اإلمجايل اإلنتاج قيمة = اإلنتاج وسائل إنتاجية *

                                                
قتصاد، ، رسالة ماجستري يف االقتصاد املايل و النقدي، كلية اال- دراسة حالة اجلزائر -سليمة شارف بن حليمة، دور اخلصخصة يف حتقيق الكفاءة االقتصادية يف املؤسسات العامة  -  1

 .30، ص2009جامعة دمشق، سور�، 
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  .اإلمجايل اإلنتاج قيمة يف ةالثابت األصول يف االهتالك قيمة من املستغلة القيمة عن املؤشر هذا يعرب و

  1التشغيل كفاءة معايري :^لثاً 
  :يلي كما <لطاقة االنتفاع درجة و التصنيع، درجة حسب التشغيل كفاءة معايري تصنف و

  :التصنيع درجة -1
  .اإلمجايل اإلنتاج قيمة / اإلنتاج يف املستخدمة املواد قيمة = اإلنتاج يف املستخدمة املواد نسبة *
 اإلنتاج قيمة إىل املستخدمة املواد قيمة قلت التصنيع زاد كلما حيث الداخلي التصنيع درجة املؤشر هذا يعكس و

  .البيع بسعر
  .100 * )اإلمجايل اإلنتاج قيمة / اإلنتاج عوامل بتكلفة املضافة القيمة( = املضافة القيمة نسبة *
 نظراً  أكرب الداخلي التصنيع درجة كانت كلما كربأ النسبة هذه كانت كلما أنه القاعدة تكون احلالة هذه يف و

  .اإلنتاج لقيمة <لنسبة أكرب مضافة قيمة لتحقيق

  :Nلطاقة االنتفاع درجة -2
 الطاقة حسب اإلنتاج كمية / املتاحة الطاقة حسب اإلنتاج كمية( = 2القصوى الطاقة إىل املتاحة الطاقة نسبة *

  .100 * )القصوى
 سوء أسباب يف البحث <لتايل و اإلنتاجية، العملية يف القصوى الطاقة من املستغلة النسبة عن املؤشر هذا يعرب و

  .القصوى الطاقة استغالل
  .100 * )املتاحة الطاقة حسب اإلنتاج كمية / الفعلي اإلنتاج كمية( = املتاحة <لطاقة االنتفاع نسبة *
  .املدروسة الفرتة خالل املتاحة إلنتاجيةا الطاقة استخدام مدى على للداللة املؤشر هذا يستخدم و

  3املضافة القيمة معيار :رابعاً 
 أكرب كانت كلما أنه حيث املشاريع، أداء على للحكم املستخدم اهلامة املؤشرات من املضافة القيمة تعد  

 على دليالً  افةاملض القيمة يف الز�دة فيها تكون ال حاالت هناك أن إال أفضل، االقتصادي املشروع أداء كان كلما

 من التمكن أو مثًال، املنتجات بيع لسعر االحتكاري الرفع حالة يف ذلك و االقتصادي، املشروع يف األداء حتسن

  .احلقيقية القيمة من أقل تالكهاإل قيمة احتساب أو احتكاري، مركز بسبب مستلزماته قيمة ختفيض

                                                
 .48مرجع سابق، ص ،اإلداريةاالقتصادي للمشروعات مع الرتكيز على السياسات  األداء، العوامل املؤثرة يف كفاءة ليع سليمان - 1
 أما. خدام الكامل جلميع عناصر اإلنتاج ، دون توقف أو عطل أو إسرافالطاقة القصوى هي الطاقة احملددة خالل فرتة زمنية معينة <فرتاض توافر جمموعة من الظروف تؤدي إىل االست 2

 .اإلنتاج و تقاس �ضعف مرحلة أو عملية إنتاجيةمراحل الطاقة املتاحة فهي الطاقة القصوى مستبعد منها اختناقات جمموعة 
3
 .49مرجع سابق، ص ،اإلداريةلى السياسات االقتصادي للمشروعات مع الرتكيز ع األداء، العوامل املؤثرة يف كفاءة ليع سليمان - 
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 أخرى بعبارة أو ، اإلنتاجية العملية يف الداخلة املواد يمةق إىل تضاف اليت القيمة عن عبارة هي املضافة القيمة و

 على الدالة املعادلة يلي فيما و ،)املدخالت( اإلنتاج مستلزمات قيمة و )املخرجات( اإلنتاج قيمة بني الفرق هي

  :ذلك

  .اإلنتاج مستلزمات قيمة – اإلنتاج قيمة = املضافة القيمة

 ستهالكاتاإل استبعاد من بد ال فإنه اإلمجالية املضافة القيمة متثل ملعادلةا هذه مبوجب املضافة القيمة أن مبا و

 الربح و األرض ريع و املال رأس كلفة و العمل كلفة على تشمل اليت و املضافة القيمة صايف على حنصل لكي

  :التالية ملعادلةا وفق العاملني أداء لقياس كمؤشر استخدامها ميكن املضافة القيمة صايف أن يعين وهذا املخطط،

  .اإلنتاج يف املبذول العمل كلفة / املضافة القيمة صايف = العمل لعنصر املضافة القيمة صايف

 العاملني، أداء كفاءة قياس يف أمهيته عن فضالً  االقتصادي املشروع أداء كفاءة لقياس املؤشر هذا يستخدم و

  .العكس و فيه العاملني و املشروع أداء سنحت على للحكم قرينة هو املؤشر هذا جةينت ارتفاع أن حيث
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  أوجه حتقيق كفاءة املشروع الصناعي من خالل مدخل اإلدارة البيئية: الثاين املبحث 
أحد اآلليات املسامهة يف حتقيق فعالية ممارسة نظم اإلدارة البيئية، ودفع ف األنظ اإلنتاجبرامج  تعد

سني كفاءته وتوفري اإلدارة الفعالة لربامج حتديد العمليات الصناعية، وهذا ما املشروع الصناعي ككل إىل حت
 إلكسابسيتم تناوله يف املطلب األول من هذا املبحث، ومنه ننتقل إىل احلديث عن أشهر املعايري البيئية 

ة من خالل تبين مهمة وهي العالمات البيئية للمنتج أو ما يعرف مبصطلح العنونة البيئي جتاريةاملشروع ميزة 
الذي يزيد من وعي املستهلك يف التعرف على املنتجات اآلمنة بيئيا، تدفع يف  األخضراملشروع ملفهوم التسويق 

نفس الوقت املشاريع إىل تعديل التصميم الصناعي للمنتجات لتصبح أكثر مالءمة للبيئة، ويف األخري سوف 
النظم الفرعية لنظم املعلومات اإلدارية وهو النظام الذي نتحدث عن نظام املعلومات البيئية <عتباره أحد 

يساعد متخذ القرار البيئي يف املشروع إىل الوصول إىل أحسن املعلومات البيئية ومعاجلتها قصد الفصل يف عدة 
البيئية، وقرارات تصميم املنتجات  اإلسرتاتيجيةقضا� خمتلفة <العتبارات البيئية للمشروع كاختيار 

و اليت  اخل، كل هذه العناصر سوف تساهم بشكل مباشر يف حتقيق أهداف نظم اإلدارة البيئية...اخلضراء
  .بدورها تودي إىل الرفع من كفاءة املشروع الصناعي

  

  :كمدخل للوصول إىل الكفاءة  مع نظام اإلدارة البيئية ظفتكامل بر�مج اإلنتاج األن: األول املطلب
 ،Ignore Pollutionالتلوث ث �ربعة مراحل متعاقبة هي جتاهل ¼رخيا، مرت طرق معاجلة التلو   

 وأخريا منع التلوث ،Pollution Controlيف التلوث التحكم ،Dilute Waste Steamختفيف حده التلوث

Prevent Pollution
وعلى الرغم من تعدد األساليب املستخدمة للحد من التلوث، إال أaا جيب أن تبىن .1 

واحد وهو األساس الوقائي،  مبا يعين أن  الوقاية خري من العالج، و<لتايل فإن حتاشي  مجيعها على أساس
امللوuت من املنبع أفضل بكثري من معاجلتها قبل أن تصبح أمرا واقعا، وقد بدأت هذه األساليب مبعاجلة 

ا عرف حبلول aاية املخلفات يف aاية العمليات اإلنتاجية �سلوب مكلف ويف حمطات خاصة للمعاجلة وهو م
ذلك تطوير تكنولوجيات لتقليل تكلفة اإلنتاج من خالل  وتالEnd of Pipe Solutions  اخلط أو األنبوب

  .2منع وتقليل إنتاج املخلفات من املنبع، فأطلق على هذا األسلوب التكنولوجيات عدمية أو قليلة النفا�ت

املوارد  إنتاج امللوuت من املنبع، عمليات ترشيد استخدام واستمر تطوير طرق املعاجلة لتشمل إضافة إىل جانب
الطبيعية، إعادة استعمال وإعادة تدوير املخلفات واستحداث تكنولوجيات إنتاج تقلل من إنتاج امللوuت ومسي 

                                                
، جملة البحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، "تطبيق تكنولوجيا اإلنتاج األنظف يف العمليات التكنولوجية لصناعة النسيج يف مجهورية مصر العربية"إيناس دمحم نبوي إمساعيل،  -  1

 .132، ص2005، العدد األول، يناير 27ا�لد
2 - Hamner B, “What is the relationship between cleaner production, pollution prevention, waste minimization and 

ISO 14000, The 1
st
 Asian conference on cleaner production in the chemical industry, Taipi, Taiwan, December 9-

10,1996, p01. 
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ومن مث فإن أساليب املعاجلة األحدث حتتوي على   .)Cleaner Production(ذلك كله <إلنتاج األنظف 
ويطبق أسلوب  .ومنعه من البدايةيف التلوث  ئل والتكنولوجيات اليت حتقق الفعالية يف التحكمكافة الوسا

اإلنتاج األنظف بنجاح يف الدول الصناعية املتقدمة ويعترب حاليا أحد املقومات اهلامة للصناعة �ا، ملا حيققه 
النامية مؤخرا يف تطبيقه كأسلوب من خفض يف تكلفة اإلنتاج وحتسني األوضاع البيئية وقد بدأت بعض الدول 

   .1حديث إلدارة النظم البيئية

  :مفهوم اإلنتاج األنظف ومربرات تبنيه :أوال
سوف نتطرق يف هذه النقطة إىل بعض املفاهيم املتعلقة <إلنتاج األنظف و من مث ننتقل إىل أسباب تبين هذا 

  :املفهوم

  :األنظفمفهوم اإلنتاج  -1
النظيف أحد املقومات اهلامة للصناعة يف الدول الصناعية املتقدمة وحىت  /ألنظفا يعترب مدخل اإلنتاج  

املمارسة املستمرة إلسرتاتيجية بيئية مانعة متكاملة يف  النامية، ملا حيققه من فوائد إنتاجية وبيئية ويعرف على أنه
و<لنسبة للعمليات  .لبيئةوتقليل املخاطر على اإلنسان وا الكفاءة ةدالعمليات اإلنتاجية واخلدمات لز�

ص من املواد  اإلنتاجية يؤدي اإلنتاج األنظف إىل احلفاظ على املواد اخلام واملياه والطاقة والعمل على التخل
اخلطرية والسامة والعمل على خفض كمية ودرجة خطورة كل االنبعاuت واملخلفات اليت تصدر خالل عملية 

النظيف إىل ختفيض مجيع التأثريات البيئية / األنظف يهدف اإلنتاجة فاملادي <لنسبة للمنتجاتأما  .اإلنتاج
 واالستخدام،والصحية واألمنية خالل دورة حياة املنتجات بداية من استخراج املواد اخلام وأثناء عملية التصنيع 

ص النهائي من املنتج   2.حىت التخل
مراعاة االعتبارات البيئية يف تصميم وتقدمي هي تطبيق هذا املدخل فالغاية األساسية من  أما <لنسبة للخدمات

 .3اخلدمات

التطوير املستمر واملتتابع يف العمليات الصناعية واملنتجات واخلدمات :" �نه كذلك  ويعرف اإلنتاج األنظف
�دف تقليل استهالك املوارد الطبيعية، ومنع تلوث اهلواء واملاء والرتبة عند املنبع، وخفض كمية املخلفات 

و<عتبار أسلوب اإلنتاج األنظف ال  .4"تولدة عند املنبع، وذلك لتقليل املخاطر اليت تتعرض هلا البشرية والبيئةامل

                                                
املدن الصناعية  ، احللقة التدريبية عن تكنولوجيا اإلنتاج األنظف و تطبيقا¬ا يف "و املتوسطة ةالصناعات الصغري  يف ااإلنتاج األنظف وتطبيقا¬ اتكنولوجي"خاطر، السيد دمحم حلمي  - 1

 .08ص ،  2002اجلديدة، وزارة الدولة لشؤون البيئة، ج م ع، جانفي 
 .02ص ،  2001تاج األنظف يف الصناعات املعدنية، معهد البكني للدراسات املعدنية، وزارة الصناعة والتنمية والتكنولوجيا، ج م ع، بركات يسري، اإلن ،عبد ا�يد أمحد أمني -  2

3 - Zayan,I, “Acquiring Cleaner production Technology in Petroleum Sector for All Companies “,The7
th

 

International Conference for Environmental and Petrol,27
th

 -29
th

 March, 2004, Cairo, Egypt, p 04.  
و القطاع اخلاص و املنظمات غري  ة قضا� البيئة يف مصر بن الدولة، سلسل"األنظف اإلنتاجالبيئية املتكاملة للمدن الصناعية اجلديدة و تطبيقات أساليب  اإلدارة"عبري شاهني،   -  4

 .232، ص2003، 1و العلوم السياسية، جامعة القاهرة، ج م ع، طاحلكومية، كلية االقتصاد 
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فالبد من عدم إغفال *هنا  1يتم إال بوجود ما يسمى <لتكنولوجيات البيئية واليت تدعى أيضا االبتكارات البيئية
ماي (قا لتقرير جلنة التنمية املتواصلة التابع لألمم املتحدة تعرف تكنولوجيات اإلنتاج األنظف وفف هذا املفهوم

�aا التكنولوجيات اليت حتمي البيئة، وهي أقل تلويثا، وتستعمل مجيع املوارد على حنو متواصل وتعيد ) 2001
يلة تدوير مزيد من خملفا¬ا ومنتجا¬ا وتعاجل املخلفات املتبقية �سلوب أكثر قبوال من التكنولوجيات البد

هي عبارة عن نظم كاملة تشمل املعرفة الفنية، والسلع فوالتكنولوجيات األنظف ليست جمرد تكنولوجيات فردية 
كما تعرف على أaا تلك االبتكارات اليت ختفض  .واخلدمات واملعدات وكذلك اإلجراءات التنظيمية واإلدارية
حسينات اليت تتضمن االستهالك أقل للموارد وإنتاج من األثر البيئي السليب من خالل تنفيذ أنواع معينة من الت

  .2أقل للمخلفات
ورغم االعتقاد �ن االبتكارات األنظف تكون عالية التكنولوجيا، وكثيفة االستثمارات مرتفعة التكلفة، فإaا قد 

ملنتج يف ا طفيفةتكون أيضا منخفضة التكنولوجيا واالستثمارات، حبيث تقتصر فقط على جمرد إحداث تغريات 
  .3أو العمليات اإلنتاجية، أو املعدات واألجهزة املستخدمة أو التنظيم

مما سبق ميكن القول �ن اإلنتاج األنظف هو مدخل متكامل ومفهوم شامل للمشروع ال يقتصر   
تطلب تطبيقه توافر املعرفة واألفكار يتطبيقه على عملية بعينها، بل يشمل املدخالت والعمليات واملخرجات، و 

القتصادي ملبتكرة والتكنولوجيا املتقدمة اليت تضمن تقليل اآلuر البيئية السلبية وتساهم يف رفع األداء البيئي واا
، كما ال يكتمل مفهوم اإلنتاج األنظف إال بضرورة تغيري اجتاهات تهودعم تنافسي تهللمشروع لضمان استمراري

ة النظم البيئية، نظرا ملا حيققه تطبيق هذا األسلوب من الربط اإلدارة جبميع مستو�¬ا، حنو االقتناع �مهية إدار 
بني خفض التكلفة وحتسني األوضاع البيئية يف آن واحد، و<لتايل حتقيق  التقدم الصناعي واحلماية املستدامة 

  .للبيئة

  :مربرات تبين مفهوم اإلنتاج األنظف -2
  :نولوجيا النظيفة واآلمنة بيئيا ما يليا فيه استخدام التكمبمن أهم أسباب تبين هذا املفهوم   

خاصة ذات ، ن املنتجاتيف تكويتزايد املخاطر الصحية املرتتبة على استخدام مواد ذات خطورة أو سامة  -
  ؛صناعات األدوية واملواد الغذائية واملنتجات: الصلة املباشرة جبسم اإلنسان مثل

                                                
1
 Environmentally Enhancing  للبيئةاملدعمة التكنولوجيات  أو Environmental Innovations تستخدم العديد من الدراسات مصطلح االبتكارات البيئية - 

Technologiesاألنظف  ،  أو ما يطلق عليها <لتكنولوجياتCleaner Technologies كمرتادفات تؤدي نفس املعىن ،. 
 .16، ص 2005،جامعة حلوان، ج م ع، األعمالاالقتصادي املتواصل، دكتوراه فلسفة يف االقتصاد، كلية التجارة و إدارة  األداءاالبتكارات البيئية و  نشوى مصطفى علي دمحم، -  2

3 - Denton, D.Keith, Enviro- management : How Smart Companies Turn Environmental cost into profits, 

Englewood Cliffs, New jersy, U.S.A, 1998, p79. 
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نمية املستدامة، والذي جيعل عمل املشاريع ال يقتصر على اعتماد النظم االقتصادية احلديثة على مفهوم الت -
د جمرد توفري املنتجات النظيفة، لكن أيضا توفري الطاقة النظيفة والنقل النظيف واملوارد النظيفة، وغريها لتجسي

   .1رأس املال الطبيعي و مبادئ الصناعة البيئية واحملافظة على إنتاجية املوارد
ناعية األوروبية قد حققت مزا�ها التنافسية <ستخدام مدخلي اإلدارة البيئية ومها تبني أن املنظمات الص  -

وإعادة . <ستخدام الصناعات البيئية، والذي يعين تطبيق اسرتاتيجيات ختفيض املخلفات مدخل التحسني
 ،واإلنتاجمليات تدويرها ويف نفس الوقت التوجه حنو اتباع مدخل املنبع <ستخدام التكنولوجيا النظيفة يف الع

والذي يعين العمل على منع أو تقليل كل ما يؤدي إىل التأثري السليب على البيئة منذ بداية العملية اإلنتاجية 
 2.ا<ستخدام اآلالت واملعدات النظيفة واآلمنة بيئي

الصادرة  فرض ضريبة على التلوث مساوية لتكلفة الضرر الذي يسببه املشروع للغري بسبب النفا�ت الضارة -
  .3منها، مما أدى إىل ضرورة اجتاه املشاريع الصناعية لألخذ <لتكنولوجيا النظيفة واآلمنة بيئيا

إن تقادم نوعية تكنولوجيا اإلنتاج املستخدمة يف كثري من املشاريع الصناعية تتسبب يف إهدار املواد الطبيعية،  -
صور األساليب احلالية ملعاجلة املخلفات مما أدى إىل قوتعتمد على معاجلات أولية شديدة التلويث للبيئة، مع 

خسائر اقتصادية واجتماعية وبيئية، وهذا حيتم عليها إدماج التكنولوجيا النظيفة واآلمنة بيئيا يف الصناعات 
  .4اجلديدة وتطوير الصناعات القائمة

  :فوائد اإلنتاج األنظف وعقبات تطبيقه :^نيا
املشاريع يف سياق ز�دة كفاءة  أغلبهاصب نت فوائد عديدة - إلدارة البيئيةكأحد أوجه ا-  لإلنتاج األنظف

كما أن له بعض العوائق اليت خلقها بعض مسريي املشاريع و هي خوفهم الدائم من التكلفة املرتفع . الصناعية
عدم التفكري (لبعض تكنولوجيات اإلنتاج األنظف و هذا إن دل فإمنا يدل على قصر النظر اإلداري 

  ).االسرتاتيجي
  :مزا� تطبيق تكنولوجيات اإلنتاج األنظف -1

لإلنتاج األنظف فوائد عديدة من أمهها اسرتداد املوارد الطبيعية بدال من إهدارها، وترشيد استهالك   
اج تبين مبدأ اإلنتبو  .املياه والطاقة وز�دة القدرة اإلنتاجية،  وحتسني جودة املنتج وااللتزام <لقوانني البيئية

                                                
ا�لة العلمية " عمالنظمات األدور احملاسبة اإلدارية البيئية يف ترشيد قرارات اإلدارة حنو استخدام التكنولوجيا النظيفة و اآلمنة بيئيا لدعم القدرة التنافسية مل"صفاء دمحم سرور سعيد،  -  1

 .  203، ص2003، يونيو21لكلية التجارة، جامعة األزهر، العدد
2 - www.eldis.Org/static/doc6662.htm 

، ا�لة العملية للبحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة "ات السعوديةاإلفصاح البيئي يف التقارير والقوائم املالية وآuره اإلجيابية، دراسة تطبيقية على الشرك"دمحم حسني أمحد حسن،  -  3
 .160، ص 1999، 01وإدارة األعمال، جامعة حلوان، العدد

، 2002ديسمرب حلوان، العدد الثالث،  جملة الدراسات املالية والتجارية، كلية التجارة وإدارة األعمال، جامعة، "اإلنتاج األنظف يف الصناعات النسيجية" إيناس دمحم نبوي إمساعيل،  -  4
 ).385ص 
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األنظف، فإن حجم املخلفات ينخفض تلقائيا وكنتيجة هلذا فإن املعامل الكلي لالستفادة من املوارد اخلام 
يرتفع، مما يزيد الرحبية والقدرة على املنافسة، و<لنظر إىل ز�دة التكاليف فإن الفوائد ستكون أكرب من الوفورات 

  :1لفوائد يف النقاط التاليةوميكن أن نعدد هذه ا .املتولدة عن معاجلة املخلفات
بتحسني العمليات الصناعية منخفضة الكفاءة اإلنتاجية ببدائل أكثر كفاءة يف استخدام : ز�دة اإلنتاجية -

  .املواد اخلام والطاقة واألقل إنتاجا للملوuت
نة خلفض ة واالهتمام <لصيامن خالل خفض استهالك املواد اخلام واملياه والطاق: خفض تكلفة التشغيل -

توفري عائد مادي إضايف للمشروع من خالل تدوير ، و <لتايل عطال وسوء التخزيننتيجة التسر<ت واأل دالفاق
  .النفا�ت

  .مبواكبة التطور العاملي يف طرق اإلنتاج احلديثة: رفع مستوى تكنولوجيا اإلنتاجو  حتسني -
ظف إىل حل مشكلة التلوث مبا ينعكس على حتسني بيئة يؤدي اإلنتاج األن: محاية العاملني واملواطنني والبيئة -

  .العمل الداخلية وخفض التدهور البيئي كنتيجة خلفض معدالت تلوث اهلواء واملاء والرتبة
تساعد إجراءات منع التلوث على توفري املشروع ألوضاعه : جتنب املساءلة القانونية وحتسني صورة املشروع -

  .ئة، وإعطاء صورة حسنة عنه أمام ا�تمعالبيئية مع قوانني محاية البي
البيئية، والذي  هو احلديث عن تكامل بر�مج اإلنتاج األنظف مع نظام اإلدارة ،هذه النقطةيف  واجلدير <لذكر

فنظام اإلدارة البيئية ميثل القاعدة األساسية لتشجيع نشر فكر تكنولوجيا اإلنتاج األنظف،    .يعترب أهم  مزية
بيق السليم هلذا الرب�مج من خالل منظومة إدارية بيئية، يعترب حتدي اقتصادي وبيئي للتنمية كما أن  التط
لذلك يعترب اإلنتاج األنظف  ،ة، حيث يؤدي إىل فوائد عديدة اقتصادية وبيئيةيتنمية الصناعالالتكنولوجية و 

، املستدامة، والتحسني املستمر يةالتنمضمان 2كالمها يؤدي إىلفاألداة الفعالة لنجاح نظام اإلدارة البيئية، 
توفري ، دارة البيئية وحتسني بيئة العملتنمية اإل، <إلضافة إىل الفوائد االقتصاديةالتوافق مع القوانني والتشريعات 

  .ئل وابتكارات وإبداعات تكنولوجيةبدا
و ذلك يئية، وهي السياسة الب EMSكما جيب إدخال اإلنتاج  األنظف من بداية املرحلة األوىل يف   

تكنولوجيات اإلنتاج األنظف، وبعد ذلك Oيت مرحلة التخطيط حيث  بتبيناإلدارة العليا للمشروع  <لتزام
تدخل هذه الربامج يف البند اخلاص <ملتطلبات األخرى، <إلضافة إىل املتطلبات القانونية والتشريعية وكذلك 

وجيب أن يشتمل الرب�مج التدرييب يف مرحلة  .اف واألغراضالبند اخلاص بربامج اإلدارة البيئية لتنفيذ األهد
الفوائد اليت تعود على املشروع من  على ممارسات اإلنتاج األنظف بدء من مفهومه، إىل غاية تعداد التنفيذ

                                                
1 - UNEP, Cleaner production- Key elements, paris, France, 2001, p1. 

 
  .116صالح حممود احلجار، داليا عبد احلميد صقر، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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جراء إتباع هذه السياسة ، كما جيب أن يتم إبراز املوارد املالية والبشرية الالزمة للتنفيذ يف مجيع العمليات 
  :هذا الشكل التايلهذا التكامل يف وميكن تبيان .اإلنتاجية، وأمهية ذلك <لنسبة جلودة املنتج وتنافسيته

  تكامل اإلنتاج األنظف مع نظام اإلدارة البيئية):1- 3(شكل رقم 
  
    
   
  
  
  
  
  

 .118ص   مرجع سبق ذكره،صالح حممود احلجار و داليا عبد احلميد صقر،  :املصدر

ة يالشكل مدى التداخل الوثيق بني سياسة اإلنتاج األنظف ومجيع مراحل نظام اإلدارة البيئويالحظ يف هذا 
ابتداء من السياسة البيئية إىل التخطيط إىل التنفيذ والتشغيل وحىت مرحلة التصحيح، فيجب رصد وقياس 

 حتققت، وكذلك اآلuر النتائج اليت مت احلصول عليها نتيجة تطبيق هذه الربامج وكمية الوفورات املادية اليت
  .البيئية اليت مت تنفيذها ومدى حتقيق األهداف والغا�ت

  :عقبات اإلنتاج األنظف -2
<لرغم من أنه قد مت تبين املبادرات اخلاصة <إلنتاج األنظف يف بعض الدول إال أنه الزالت هناك بعض   

  :1بــــــــــ احلواجز يف بعض املشاريع الصناعية تتعلق
  ؛صادية على أساس التكلفة املرتفعةارات اقتاعتب -  
نية، واملتعلقة <قتناع اإلدارة �مهية اإلنتاج األنظف اقتصاد� وفنيا وبيئيا، <إلضافة فاعتبارات تقنية و  -  

  ؛ل على التكنولوجيات اآلمنة بيئياإىل صعوبة احلصو 
عمال واقتناع اإلدارة قبل إقناع الاعتبارات ثقافية، متعلقة <ستيعاب هذا األسلوب داخل املشروع و  -  
  ؛العمال

  .الربامجهذه اعتبارات معلوماتية، ترتبط مبدى توفر وانتشار املعلومات الالزمة لتبين مثل  -  
  

                                                
 .<لتصرف/79، ص2003، 1هرة، طالبيئي و حتديث الصناعة، دار الفكر العريب، القا نصالح حممود احلجار، التواز  -  1

 السياسة البيئية

 طيالتخط

 تشغيلالتنفيذ وال

ص  الفح

 مراجعة اإلدارة

 التحسني املستمر

  /اإلنتاج األنظف
 تكنولوجيات آمنة بيئياً  
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  :كما أن هناك العديد من األفكار اليت ¬دم نشر الوعي مبمارسة اإلنتاج األنظف مثل
  فيما بعد،.... دعنا نفكر يف هذا -  
  التنفيذ مستحيل،.... ز، ولكن الكالم ممتا -  
  هل هناك من قام بتنفيذ هذا من قبل؟ -  
  فهذا ليس من اختصاصي،.... حتدث إىل غريي  -  
  .نعمل هذا... حنن <لفعل  -  

  :تكنولوجيات اإلنتاج األنظف :^لثا
بتكلفة  بيان إمكانية احلصول على وفورات مالية وحتسينات بيئيةتاهلدف الرئيسي لإلنتاج األنظف هو   

، وتقليل املخلفات وفصل الداخليةشمل ذلك احلد من التلوث عن طريق حتسني اإلدارة يمنخفضة نسبيا و 
املخلفات لتدويرها واسرتجاع املواد اخلام والكيماو�ت والطاقة وقد حيتاج األمر إىل تعديل يف طرق التشغيل 

وميكن توضيح تكنولوجيات اإلنتاج األنظف  .األمر والعمليات الصناعية أو تغيري التكنولوجيا املستخدمة إذ لزم
بعد بشيء من التفصيل على التكنولوجيات النظيفة واملنظفة، ومن مث  مامن خالل التصنيفات التالية مركزين في

   .إدارة املخلفات الصناعية

  :اآليتا للشكل والذي يصنف تكنولوجيا اإلنتاج األنظف وفق :EL Haggarتصنيف  -1

  تكنولوجيات اإلنتاج األنظف): 2-3(شكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ,« El Haggar, S.M,  « New Cleaner production Hierarchy for Zero pollution :املصدر

The third international conference for Environemental Mangement and 

Technologies, 29-31 Octobre 2001, Cairo, Egypt. 

 تكنولوجيا اإلنتاج األنظف

 قليل عند املنبعتال إعادة التدوير تعديل املنتج

 تغيري اإلجراءات إنتاج منتجات uنوية اخل املشروعإعادة التدوير د

 حتسني اإلدارة الداخلية التحكم يف العمليات الصناعية تعديل املعدات تغيري التكنولوجيا تعديل املواد اخلام
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  :إىل ثالث جمموعات تكنولوجيات اإلنتاج األنظف حيث تنقسم يوضح الشكل أعالهو 
  .تناسب مع متطلبات السوق والبيئة وبدون اإلخالل جبودة املنتجمبا يتتعلق بتعديل املنتج : ا�موعة األوىل* 
جة الذي ينقسم بدوره إىل مستويني أحدمها يتم داخل املشروع نتي ،تتعلق Mعادة التدوير: ة الثانيةا�موع* 

فيتم إرجاعها مرة uنية إىل خط اإلنتاج بنسب معينة حىت ال تؤثر على خواص وجودة  ،لظهور بعض العيوب
ثها وال تزال داخل خط اإلنتاج واملستوى يتلو و ، ألنه ال يتم استخدامها )املنتج(املنتج بصرف النظر عن نوعيته 

ص اآلخر هو التدوير خارج املشروع، حيث تتعلق <ملنتجات اليت  مت استعماهلا من طرف املستهلك وقام <لتخل
واد أخرى و<لتايل يشرتط تدويرها مبمنها كفضالت أو كمخلفات صلبة منزلية، حيث أن هناك احتمالية تلوثها 

  . وإنتاج منتوجات أخرى ذات استخدامات جديدة غري متعلقة <لتغذية
كالقيام بفرز   ،عن طريق حتسني اإلدارة الداخلية ويتم ذلك ،تتعلق <لتقليل عند املنبع :ا�موعة الثالثة*

ومن جهة أخرى  ،هذا من جهة .اخل...املخلفات الصلبة، ونقل وتداول حاو�ت الكيماو�ت  والوقود حبذر
يتم التقليل عند املنبع عن طريق تغيري اإلجراءات والعمليات الصناعية مثل تعديل املواد اخلام اخلطرة، تغيري 

كنولوجيا أخرى أقل استهالكا للطاقة وتعديل املعدات القائمة مبا حيقق توفري يف املواد اخلام التكنولوجيا بت
  وخاصة املياه والطاقة، والتحكم يف العمليات الصناعية مبا حيقق توفري يف املواد اخلام واملياه والطاقة 

  :نذكر منها أخرىجهات نظر البيئية من و / التكنولوجيات األنظف تقسيم ميكن<إلضافة إىل هذا التصنيف 

والذي يصنف التكنولوجيات البيئية إىل عدة أنواع وفقا لنوع التكنولوجيا  ):Kemp )1997تصنيف  -2
  1.املطبقة يف املشروع وذلك على النحو التايل

هي االبتكارات و : )Pollution Control Technologies(وث تكنولوجيات التحكم يف التل - 2-1
  .متنع االنبعاث املباشر للمخلفات اخلطرة بيئيا إىل اهلواء أو سطح املياه أو الرتبة التكنولوجية اليت

ص من النفا�ت  :(Waste Management)  إدارة املخلفات - 2-2 يقصد �ا معاجلة املخلفات والتخل
  .بواسطة املشروع أو <الستعانة مبشاريع أخرى

ي االبتكارات يف العملية اإلنتاجية اخلاصة ه :(Clean Technology)التكنولوجيا النظيفة  - 2-3
  .اإلنتاج ءبتكنولوجيا اإلنتاج اليت ختفض مقدار املواد امللوثة واملفقودة اليت تتولد أثنا

ص منها من خالل استخدامها   :(Recycling)إعادة التدوير  - 2-4 تعين تدنية املخلفات اليت يتم التخل
  .كمدخالت لعملية إنتاجية أخرى

هي املنتجات اليت تسبب مستو�ت منخفضة من األثر  :(Clean products)تجات النظيفة املن - 2-5
ص من  ،البيئي الضار خالل دورة حيا¬ا <لكامل بداية من التصميم مرورا <إلنتاج واالستخدام وحىت التخل

                                                
 .19-18ص  ص، مرجع سبق ذكره ،نشوى مصطفى علي دمحم -  1
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وسوف يتم  .اخل...كما تتضمن االبتكارات البيئية املتعلقة <لتغليف وطرق تسليم املنتجات   ،املخلفات
  .من البحث التفصيل يف هذه النقطة يف العناصر القادمة

هي تكنولوجيا معاجلة املخلفات واملواد الناجتة،  :(Clean up Technology)املنظفة التكنولوجيا  - 2-6
  .مثل مطهرات املياه واهلواء

  :1وفقا له مت تصنيف التكنولوجيات البيئية إىل ):Geiser )2002تصنيف  -3

واليت تتضمن خمتلف تكنولوجيات حتسني العمليات اإلنتاجية اليت  :تكنولوجيات خفض املخلفات - 3-1
  .ختفض من احتمالية حدوث التسر<ت واحلوادث وامللوuت االنبعاuت غري املرغوبة

وتتخذ االبتكارات فيها شكل املضخات ونظم التسخني والتربيد  :تكنولوجيات كفاءة الطاقة - 3-2
 .لناقلة اليت حتفظ الطاقة واملوادواألوساط ا

 :(Processing Effeciency Technology) لوجيات كفاءة العمليات اإلنتاجيةتكنو  - 3-3
وتتضمن أجهزة وأدوات مادية وكهر<ئية وكيماوية وأجهزة التحكم يف عمليات اإلنتاج اليت تسمح مبتابعة أكثر 

  .فاعلية

 ،وتدعى أيضا الدائرة املغلقة وإعادة التدوير :احللقة املغلقة تكنولوجيات العمليات اإلنتاجية ذات - 3-4
واليت غالبا ما تتضمن عديد من التكنولوجيات املنفصلة اليت تسمح �ن يتم تنظيف ومعاجلة املواد املخلفة لكي 

  .يتم إعادة تدويرها واستخدامها، مثل وسائل التنقية

وتكون أكثر تكيفا مع الظروف واملتطلبات البيئية،  وتتسم �ن هلا حياة أطول :املنتجات األنظف - 3-5
وتسهم يف احلفاظ على الطاقة واملواد اخلام ويسهل إعادة تدويرها وال ينتج عنها خماطر أو مواد سامة، وال تزيد 

  .العبء البيئي، وتنتج خملفات أقل خالل دورة حيا¬ا

إعادة تدوير املنتج وإرجاع العبوات الفارغة  اليت تعزز من عملية :تكنولوجيات إدارة املنتج النظيف - 3-6
  .إلعادة استخدامها

بناء إلقاء مزيد من الضوء على بعض املفاهيم  رنواع التكنولوجيات البيئية، جيدأل ةسياق التصنيفات السابقيف و 
  .توضيح بعض االختالفات األساسية بينهاو األساسية اليت وردت �ا 

  :لوجيا املنظفةالتكنولوجيا النظيفة والتكنو  -4

إن استخدام التكنولوجيا النظيفة يف املشاريع الصناعية أصبح مطلبا هاما من  :التكنولوجيا النظيفة - 4-1
يتفق مع استخدام التكنولوجيات املتقدمة اليت Oخذ مبنهج التحسني املستمر وتساهم و . املتطلبات البيئية عموما

                                                
1  - Geiser, K, « What Next ?: Technology, Cleaner Production technologies », UNEPS, 7

TH
 International High level 

seminar on cleaner production, April30, 2002 , Paris, France. 
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النظيفة �aا أداة لإلدارة البيئية اإلسرتاتيجية ¬دف إىل خفض  وتعرف التكنولوجيا  .يف حتقيق ميزة تنافسية
امللوuت يف العملية اإلنتاجية منذ بدايتها وذلك من خالل تطوير العمليات اإلنتاجية وحتديد نوعية املواد اخلام 

نب احلاجة والطاقة املستخدمة واستخدام االبتكارات قليلة التكلفة اليت تعمل على خفض املخلفات ومن مث جت
  .1إىل معاجلتها مستقبال

ميكن القول أن مصطلح التكنولوجيا النظيفة يتم Mدخال التغريات التكنولوجية اليت حتسن األداء البيئي و 
  .2للمنتجات والعمليات التشغيلية قبل وأثناء وبعد مراحل التصنيع

يفة كأداة أو إجراء فين ملنبع حدوث كما قدمت جلنة اجلماعة االقتصادية األوروبية مفهوم التكنولوجيا النظ
التلوث عند مصدره ولقد حددت ثالثة معايري للتكنولوجيا النظيفة، هي انبعاuت أقل، خملفات أقل طلب أقل 

  .3على املوارد الطبيعية
والذي يعين قدرة املشاريع  Eco-efficiencyويعتمد مفهوم التكنولوجيا النظيفة على مبدأ الكفاءة البيئية 

إنتاج سلع وخدمات �سعار تنافسية وجبودة عالية لتشبع احلاجات اإلنسانية وحتقق جودة احلياة ويف نفس على 
الوقت قادرة على تقليل اآلuر السلبية املصاحبة لعملية اإلنتاج وكذلك التقليل من استهالك املوارد وختفيض 

  .4التكاليف
صول على معلومات عن حجم املخلفات ودرجة مسية وحىت ميكن تطبيق التكنولوجيا النظيفة بنجاح جيب احل

املواد واملخلفات واملخاطر املتوقعة منها، والتكاليف املرتبطة �ا ونوع الطاقة املستخدمة واألضرار الناجتة عنها 
 ،ويرتتب على استخدام التكنولوجيا النظيفة العديد من اآلuر .والبدائل اليت ميكن أخذها خلفض هذه املخاطر

شارت إحدى الدراسات أن التطبيق املبكر للتكنولوجيا النظيفة استجابة للقوانني اليت أخذت �ا الدول أحيث 
صناعيا مثل الوال�ت املتحدة األمريكية أورو< واليا<ن أدى إىل إنتاج منتجات تنافسية تراعي  املتقدمة

   .5كما أدى هذا االجتاه إىل خفض كبري يف املخلفات،  االعتبارات البيئية
 200أوضحت دراسة أخرى أجريت يف اهلند، أنه مت تنفيذ التكنولوجيا النظيفة، بنجاح فيما يزيد عن كما 

صناعات  06صناعة وجد أن  30جمال مبعدل جناح ملحوظ، ففي عينة من  25صناعة تغطي أكثر من 
- %60وح بني حققت صفر خملفات، بينما الباقي حقق اخنفاض كبري يف كمية املخلفات السائلة يرتا

                                                
1 - Sharma,A, « cleantech », http://www.Aprcp.Org/articles/ papers/ cleantech. htm. 
2 - Birkin, F, « Environmental Management Accounting », Management Accounting Review, vol 74, UK, 1996, p 

36. 
 .20ذكره، ص نشوى مصطفى علي دمحم، مرجع سبق -  3
، 02، العدد 01، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، اجلزء "دراسة ميدانية) BSC(مدخل مقرتح لتقييم األداء البيئي كبعد خامس يف منظمة األداء املتوازن "اء دمحم عبد الدامي، فص -  4

 .213، ص 2003جامعة اإلسكندرية، سبتمرب 
5 - Hamner and Associates, « Collection for cleaner production and pollution prevention », http://www. Cleaner 

production. Com/hits/greatest. htm. 
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فورات يف الطاقة األساسية املستخدمة ترتاوح ما بني و اخنفض احتمال معدل اخلطر، وحدثت ، حبيث 80%
أن أسواق  <إلضافة إىل دراسة uلثة أوضحت 1.%70بعض الصناعات إىل  يف ووصلت 35% -15%

بدرجة ملحوظة، كما أن املشاريع تزداد إال أaا التكنولوجيات النظيفة <لرغم من أaا ما زالت يف طور النمو 
<إلضافة إىل  .اليت تقدم السلع واخلدمات الناجتة عن استخدام التكنولوجيا النظيفة سوف تزداد بنسب معتربة

قوة إىل مشاريع التكنولوجيا النظيفة واليت ¬تم <حلفاظ على مصادر املياه بأن االستثمارات سوف تتدفق 
أشارت هذه الدراسة أيضا إىل أن جناح التكنولوجيا  و ،الضارة االنبعاuت التلوث ووالطاقة واملوارد الطبيعية من 

  .2النظيفة سوف تعتمد بدرجة كبرية على سياسات واستثمارات احلكومة

تصبح أقل تلوu كما لهي التكنولوجيا اليت تعمل على محاية البيئة  :ة بيئيااآلمن/ظفةاملن االتكنولوجي - 4-2
املوارد املتاحة بطريقة أكثر استدامة، حيث تعيد تدوير الكثري من املخلفات واملنتجات  تعمل على استخدام

وتتعامل معها بطريقة أكثر قبوال من التكنولوجيات البديلة األخرى كما تعترب التكنولوجيا اآلمنة بيئيا أنظمة 
ويستخدم هذا النوع من  .اإلداريةو قوم على املعرفة وتتضمن األساليب واإلجراءات التنظيمية جممعة ت

التكنولوجيا عندما ال تستخدم املوارد بكفاءة مما يتسبب  يف وجود  خملفات وفضالت بسبب عدم الكفاءة 
ة خفض الضرر البيئي من خالل تعديل فكما تتضمن التكنولوجيا املنظ.3املصاحبة للعمليات التشغيلية اليومية

 و عملية اإلنتاجية أو ما يطلق عليه التكنولوجيات عند املصبأو إضافة إجراءات للحد من التلوث يف aاية ال
Mزالة  جود األضرار البيئية <لفعل، وتعىنلو اليت تشكل جمموعة من ردود األفعال اليت يتم اختاذها كاستجابة 

ص منها بطريقة آمنة وصحيحة   .املواد املضرة الناجتة عن االنبعاuت واملخلفات السائلة ومعاجلتها أو التخل
         املواد اخلام  خفضكما أن استخدام هذا النوع من التكنولوجيا يعمل على مساعدة املشاريع الصناعية يف 

لتشجيع  و .و استخدامها بطريقة أكثر كفاءة، مما يؤدي إىل احلصول على منافع بيئية واقتصادية طويلة األجل
املشروع ومن مث جيب توفري البيا�ت  ساتاستخدام هذا النوع من التكنولوجيات جيب أن تتضمنها سيا

واملعلومات عن األداء البيئي والتكاليف واملنافع املرتبطة �ذه التكنولوجيا، كما جيب إجياد عالقة بني املوردين 
 .واملتعاقدين الذين يستخدمون تلك التكنولوجيات

 Clift andقدم كل من  :الكفاءةمعيار املنظفة وفق  الفرق بني التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا - 4-3

Longley 1996 من خالل افرتاض  بني التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا املنظفة، ةتوضيح بسيط للتفرق
 Environmental Loadالبيئية الضارة و استنزاف املوارد مبصطلح العبء البيئي األuرالتعبري عن  إمكانية

تم حسا�ا على أساس التكلفة اإلمجالية خلفض ي لتكلفة مالية حتمل املشروع العبءهذا  ختفيفويستلزم .

                                                
 .207صفاء دمحم سرور سعيد، مرجع سبق ذكره، ص -  1

2 - Cleaner EDGE, « clean Tech : profit and potential », http://www. Cleanedge.Com/ reports- profits. php. 
 .207صفاء دمحم سرور سعيد، مرجع سبق ذكره، ص -  3
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و عند احلديث عن التكلفة نكون قد تطرقنا بصفة مباشرة .املنتجخالل مجيع مراحل دورة حياة العبء البيئي 
  ).كفاءة املشروع(ملعيار الكفاءة، ألن التكاليف هي أساس حساب  و Oسيس هذه األخرية 

  :خالل الرسم البياين التايل من املالية،ة قة العكسية بني العبء البيئي و التكلفو ميكن التعبري عن العال

  .العالقة بني العبء البيئي والتكلفة املالية للمشروع يف حالة التكنولوجيا املنظفة): 3- 3(شكل رقم 
  

 

 

  
  

 Clift, R. and Longley, A., Introduction to Clean Technology in Welford R :املصدر

and Starkey R (Business and the Enivironment), Earthscan Publication LTD, 

Landon, 1996, p. 110. 

مبا  Aإىل النقطة  Bلتكنولوجيا املنظفة يتم االنتقال على املنحى األعلى من النقطة لومع استخدام املشروع 
عن ) 1(يعرب املنحىن رقم  )34(رقم  الشكل ية مع اخنفاض العبء البيئي، ويفليعرب عن ارتفاع التكلفة املا

عن التكنولوجيا النظيفة، فإذا كان املشروع الصناعي يعمل ) 2(التكنولوجيا املنظفة يف حني يعرب املنحىن رقم 
، فإن حتول املشروع على استخدام )1(لتكنولوجيا املنظفة على املنحىن رقم ليف ظل استخدامه  Cعند النقطة 

إىل ) 1(نظفة إىل استخدام التكنولوجيا النظيفة ممثال <النتقال من العمل على املنحىن رقم التكنولوجيا امل

اخنفاض العبء البيئي دون ز�دة التكاليف، ويعرب عن : األول سيؤدي إىل ثالثة احتماالت،) 2(املنحىن رقم 

: والثالث، Eالنقطة ثبات العبء البيئي مع اخنفاض التكاليف ويعرب عن ذلك : الثاين، Dذلك النقطة 
مبا يشري إىل ارتفاع مكاسب املشروع يف كل  Fاخنفاض كل من العبء البيئي والتكاليف، ويعرب عن النقطة 

  .احلاالت اليت تطبق فيها التكنولوجيا النظيفة مقارنة <لتكنولوجيا املنظفة

 .اليةالتكنولوجيا والتكنولوجيا املنظفة وعالقتها Nلتكلفة امل): 4- 3(شكل رقم 

 

  
  
 

  
 Ibid, p. 111 :املصدر

D 

E 

 التكلفة املالية

  املايل العبء

F 

C 

1 

2 

 1 االحتمال

 2 االحتمال

 3 االحتمال

A 
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 التكلفة املالية

 العبء البيئي
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) التكنولوجيا النظيفة(خر بني تكنولوجيا منع التلوث عند املصدر آ متييزاً  )Goodstein  )1999ولقد قدم
، من خالل مثال يوضح كيف )التكنولوجيا املنظفة( وتكنولوجيا التحكم يف التلوث عند aاية العملية اإلنتاجية

ر بني نوعي التكنولوجيا عند حماولة خفض االنبعاuت امللوثة على إثر خضوعه يتخذ املشروع قراره <الختيا
عن العالقة بني التكلفة ) ب(و ) أ(يعرب املنحنيان ) 35(وفقا للشكل رقم و . للتنظيمات واملعايري البيئية

خرية تبدأ تنازليا ويالحظ أن األرقام املعربة عن مقدار هذه األ .احلدية الخنفاض االنبعاuت ومقدار االنبعاuت
هي الكمية القصوى منها، عندما ال  و 100حىت الصفر، حيث يعرب عن مقدار االنبعاuت برقم  10من 

مع استخدام املشروع   االنبعاuتيتخذ املشروع أي وسيلة للتحكم يف التلوث أو منعه، وينخفض مقدار 
  .ال توجد انبعاuت بصفة aائية  االبتكارات البيئية وحتمل تكلفتها حىت تصل إىل الصفر عندما

حيث  ،)أ(ينحدر منحىن التكلفة احلدية الخنفاض االنبعاuت امللوثة ألعلى كما هو موضح يف املنحىن  و عليه،
يف حالة  و .إىل صفر جزء يف املليون 100ترتفع بصورة متزايدة مع تشدد املعايري البيئية من انبعاuت قدرها 

، حيث )ب(منع التلوث فإن منحىن التكلفة احلدية يكون كما هو موضح يف املنحىن  تبين املشروع لتكنولوجيا
يشري إىل أنه يف حالة حتمل املشروع لتكلفة مبدئية إلحداث تغريات يف العمليات اإلنتاجية واليت يعرب عنها 

  .أسفل منحىن التكلفة احلدية و<لتايل االنبعاuت ستؤول إىل الصفر Z<ملنطقة 

  .اختيار املشروع بني منع التلوث والتحكم فيه من خالل التكلفة احلدية لالنبعا^ت): 5- 3(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  

 Goodstein, E., Economics and the Environment, second Edition, prentice:املصدر

hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, 1999, p. 267.  
تكنولوجيا التحكم يف التلوث على تكلفة خفض االنبعاuت،  و منع التلوث ويعتمد االختيار بني تكنولوجيا

جزء يف املليون، فإنه سيختار تكنولوجيا التحكم يف التلوث  75فإن أراد املشروع خفض مقدار االنبعاuت إىل 
يف  Zل من أق) أ(أسفل منحىن التكلفة احلدية يف املنحىن  Xعند aاية العملية اإلنتاجية، حيث أن املساحة 

جزء يف املليون، فإن تكنولوجيا منع التلوث  25ولكن مع رغبة املشروع يف خفض االنبعاuت إىل ) ب(املنحىن 
ص ، حيث أن  أداء بيئي أفضل مبا يشري اىل أنه يف ظل رغبة املشروع يف حتقيق . >Z (Y+X)ستكون أرخ

  التكنولوجيا نظيفة /نع التلوثم): ب(املنحىن 
 )دوالر(التكلفة 

 التكلفة احلدية

 )جزء يف املليون(االنبعاuت 

80 
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Z 
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  تكنولوجيا منظفة/ التحكم يف التلوث): أ(املنحىن 
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 منلوجيا النظيفة ستكون هي األقل تكلفة على املدى اإلسرتاتيجي، فإن تكنولوجيا منع التلوث أو التكنو 
  .التلوثتكنولوجيا التحكم يف 

يف الواقع العملي، حيث قد ينخفض حافز املشاريع على  ملا هو كائن يعترب املثال السابق تبسيطا   
ن أل تكلفة اإلذعان للتنظيمات البيئية منخفضة، نظراً  طاملا أن ،النظيفة/االستثمار يف تكنولوجيا منع التلوث

تكلفة املبدئية لالستثمار يف هذه التكنولوجيا تكون كبرية، ولكنها تنخفض إىل مستو�ت دنيا بعد ذلك نتيجة 
 عادة ما تطبق تكنولوجيا منع التلوث يف األجل الطويل نظراً  ، و*لآلuر اإلجيابية القتصاد�ت احلجم والتعلم

أن تكنولوجيا التحكم يف التلوث عند aاية العملية  حني يفألaا تتطلب إجياد وتبين ابتكارات بيئية جديدة، 
نظرا ألaا  ،التكلفة املصاحبة هلا اضاإلنتاجية قد تطبق أكثر يف األجل القصري لسهولة احلصول عليها واخنف

  .تتكيف مع التكنولوجيات القائمة دون احلاجة إىل إحداث تغريات جوهرية يف اإلنتاج أو التنظيم

  :(Waste Management)إدارة املخلفات  -5
صيب نكثافة استخدام املوارد،   :توجد ثالثة عوامل على املستوى القومي تؤثر يف وجود املخلفات هي    

وكلما زادت املوارد املستخدمة كمدخالت يف العملية  .الفرد من الناتج القومي اإلمجايل ومعدل منو السكان
بة للمخرجات، ومع ز�دة نصيب الفرد من الناتج حااإلنتاجية واألنشطة الصناعية، زادت املخلفات املص

القومي اإلمجايل ترتفع مستو�ت الرفاهية، ومن مث ز�دة االستهالك الذي ينتج عنه مزيدا من املخلفات الضارة 
املخلفات صورة لعدم متثل وعلى مستوى املشروع  .<لبيئة، وهو نفس األثر الذي يرتتب على الز�دة السكانية

ص من هذه املخلفات انتهجت (Material Inefficiency) استغالل املوارد الكفاءة يف ، و<لتايل للتخل
 Waste Management" النفا�ت/ تسلسل إدارة املخلفات "الكثري من الدول الصناعية املتقدمة أسلوب 

Hierarchyرية أطلق عليها ، املعتمد من قبل األمم املتحدة، ويتضمن هذا األسلوب قائمة من اخليارات اإلدا
Golden Ruleة القاعدة الذهبي

  :،  ترتب فيها األولو�ت كما يلي1

جمموعة من اإلجراءات اليت  و هي :(Reduction) جتنب التوليد/ تدنية املخلفات عند املصدر  - 5-1
أقل، املنبع وقبل ظهورها، عن طريق استخدام مدخالت  دمتنع أو تقلل من احتمال توليد املخلفات اخلطرة عن

كل تقليل املواد شم نوعية معينة من املواد اخلام اليت تنتج خملفات أقل، أو قد يكون ذلك يف اأو استخد
ما يطلق عليه تدنية املخلفات  و هذااملستخدمة يف التعبئة والتغليف، مثل تصغري حجم العبوة املصنوعة 

Waste Minimization
2.  

                                                
بدون املزيد واإلنفاق على والذي يسهم يف توليد املزيد من املعارف اجلديدة واالبتكارات  ،يشري مفهوم آuر التعلم إىل مجيع أشكال حيازة املعرفة واستيعا�ا من خالل املمارسة والتدريب - *

 .ومن مث تزيد عوائد االبتكارات عن التكاليف اليت يتحملها املشروع، مبا حيقق آuر إجيابية على املدى الطويل .البحوث والتطوير
 .17، ص1994نشر و التوزيع، القاهرة، ، الدار الدولية لل)101وثيقة(جون يونج، االستفادة من النفا�ت، ترمجة شويكار زكي، معهد مراقبة البيئة العاملية  -  1

2 - Journal of Environmental Health, « What pollution prevention? »,Vol59,Issue10, Academic Search, USA,1997, 

p30.  
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ة االخنفاض عند املصدر أو املنبع على أنه منع التلوث ، ويتضمن إزالة وكالة األمم املتحدة حلماية البيئ تعرفو   
و التكنولوجيا و العمليات اإلنتاجية، و أعادة تصميم أو  أو خفض امللوuت من خالل التحسينات يف املعدات

التلوث ، وإحالل املواد اخلام، ويستبعد من هذا التعريف إعادة التدوير وتكنولوجيات احلد من تشكيل املنتج
  .1عند aاية العملية اإلنتاجية

دف منها متوافق مع هدف اهل كما متثل تدنية املخلفات عنصرا مهما ال السياسة البيئية، وترى املشاريع أن
حيث أن برامج تدنية املخلفات ختلق ميزة تنافسية وجيب الرتكيز فيها على سياسة منع التلوث  .ختفيض التكلفة

صة يف حالة املخلفات السامة واخلطرية، واملخلفات اليت ال ميكن منعها جيب إعادة خا درملصاأو ختفيض عند 
ص منها �سلوب بيئي آمن   .تدويرها واليت ال ميكن منعها أو إعادة تدويرها جيب التخل

  :2ويتم حساب نسبة املخلفات <ملعادلة التالية
  

   = معدل املخلفات                
  

  .ية الوزن الكلي للمخرجات اجليدة <إلضافة إىل الوزن الكلي للمخلفاتحيث متثل املخرجات الكل
 :3أربعة مراحل لتنفيذ أنشطة منع التلوث يف الدول النامية 1992سنة  Hirschornلقد حدد و 

ويف  ،خالل تكلفة منخفضة ناإلدارة اجليدة للعمليات الصناعية واليت ميكن حتقيقها م: املرحلة األوىل •
  .ض املخلفات الناجتة بصورة ملحوظةنفس الوقت خف

اخنفاض املخلفات املوجه <ملعلومات، والذي يتطلب بيا�ت فنية تفصيلية عن نوعية  :املرحلة الثانية •
  .املخلفات وكيف وملاذا تنتج، ويتم حتقيق ذلك من خالل التكنولوجيات القائمة <لفعل

  .االستثمارات إليهاجيه ض املخلفات وتو التحليل االقتصادي والفين لعملية خف :املرحلة الثالثة •

تكون التكنولوجيات ال القيام �نشطة البحوث التطوير خلفض املخلفات عندما  :املرحلة الرابعة •
  .القائمة مالئمة

التغريات يف املدخالت والتكنولوجيا  من وتنطوي مرحلة خفض املخلفات عند املصدر على إحداث جمموعة
فبالنسبة للتغريات يف املدخالت فيتم إحالل املواد املستخدمة مبواد  .ملنتجااجية و املستخدمة والعمليات اإلنت
ورغم أن هذه املواد البديلة قد تكون ذات تكلفة مرتفعة فإن هذا االرتفاع يف  ،ينتج عنها عب بيئي أقل

                                                
1 - Davis, C, « the Earth Summit and the promotion of environmentally Sound Industrial Innovation in Developing 

countries », Knoweledge and policy Review, VOL 8, Issue2, 1995, p26. 
2 - William N. lanen, «Waste minimization at 3M company: A field study in nonfinantial performance 

measurment », Journal of management accounting research, Vol 11, 1999, p29. 
3 - Ibid, p28 

 )وحدة نقدیة(المخلفات 

 .)حدة نقدیةو(المخرجات الكلیة 

X 100  
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ص من املخلفاتمن التكاليف ميكن تعويضه  رب إحالل املواد يف هذه احلالة يع .خالل التوفري يف تكاليف التخل
حتوال حنو التكنولوجيا األنظف وتتمثل التغريات يف التكنولوجيا املستخدمة يف االعتماد على ابتكارات منع 

غري الضرورية  االنبعاuتمنع  ىالتلوث عند املصدر وتتضمن التغريات يف العملية اإلنتاجية العمل عل
مل على التغريات يف املنتجات النهائية والوسيطة تتج فتشا يتعلق بتغريات املنم، وفيمرحلةواملخلفات عند كل 

  .املنتج حياة ةألعباء البيئة األخرى الناجتة خالل أي مرحلة يف دور اخلفض املخلفات و 

مبعىن استخدام املخلفات كما هي دون إحداث أي تغيري عليها،  :(Re-use)إعادة االستخدام  - 5-2
ة اليت ميكن إعادة استخدامها بعد عملية تعقيم بسيطة سواء من طرف القارورات الزجاجية أو البالستيكي مثل

املصنعني، و مثال ذلك ما عمدت إليه اليا<ن من خالل قيامها بوضع صناديق ملونة كل واحد  املستهلكني أو
ص لنوعية حمددة من النفا�ت منها  ية ء للمخلفات الورقية، الزرقاء للمخلفات الزجاجية البالستيكضرااخل(خمص

كما أن إعادة . 1)سوداء صناديقواملعدنية، أما املخلفات احليوية أو خملفات األطعمة فخصصت هلا 
تعترب أبسط أسلوب للحد من  و ،Recyclingوإعادة التدوير  Useاالستخدام هي خطوة بني االستخدام 

و<لتايل خفض تكلفة  .ت جديدةالتلوث مما يؤدي إىل توفري كامل يف املواد اخلام والطاقة الالزمة إلنتاج منتجا
ص النهائي من املخلفات و اإلنتاج، و سعر ليف ومنه اخنفاض ايف التك وفورات<لتايل حتقيق  استبعاد التخل

  .املنتج

أي إعادة استخدام املخلفات إلنتاج منتجات أخرى أقل جودة من : (Recycling)إعادة التدوير  - 5-3
الورق، الزجاج، املعادن، املخلفات احليوية، كما يتم اسرتجاع املواد اخلام من  املنتجات األصلية كالبالستيك،

إعادة تدوير املخلفات على أaا إدخال املخلفات كما ميكن تعريف .2هذه املخلفات عن طريق املعاجلة اجلزئية
ملنظفة عن طريق وسائل عملية إنتاجية يف عملية إنتاجية أخرى بعد املعاجلة <ستخدام التكنولوجيا اعن الناجتة 

ومن مث يتغري شكلها  ،جودة من املنتج األصليقل فيز�ئية أو كيميائية أو بيولوجية، لتصنيع منتجات أخرى أ
طبقا إلحصائية وكالة البيئة <لوال�ت املتحدة األمريكية فإن  و .ملنتج اجلديد وتصبح جزء منهاوتنصهر يف 

من الطاقة،  ةساع/ كيلووات  4100خلفات الورقية يوفر من امل %100إنتاج طن واحد من الورق من 
ص يف التلوث اهلوائي الناتج مبقدار  3م 28وكذلك يوفر  كغ من امللوuت   24من املياه <إلضافة إىل نق

طنا  52.4طنا من الورق سنو� فقط مقابل  20.9أ إعادة تدوير .م.و<لرغم من ذلك فإنه يتم يف الو .اهلوائية
ص منها دون إعادة تدوير من الورق يتم   .3ويستخدم الورق املعاد تدويره يف طباعة اجلرائد اليومية .التخل

                                                
 .13، ص2004، دار الفكر العريب، القاهرة،)البدائل، االبتكارات، احللول(صالح حممود احلجار، إدارة املخلفات الصلبة  -  1
 .331، ص2006بسكرة، نوفمرب ، جامعة دمحم خيضر،10، جملة العلوم اإلنسانية، العدد"Oثري النفا�ت الطبية على تكاليف املؤسسات الصحية" تومي ، عديلة العلواين، ميلود  -  2
 .29نشوى مصطفى علي دمحم، مرجع سبق ذكره، ص -  3
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تم عملية إعادة التدوير بدون تفمن النادر أن  .وقد يؤدي إعادة التدوير يف بعض األحيان إىل اإلضرار <لبيئة
فعلى سبيل .  حاالت معينة، كما قد ال يكون هو اخليار املناسب يفعبء بيئياستهالك للموارد أو إضافة 

املثال الورق املشتق من الغا<ت جيب إحراقه للحصول على وقود حيوي متجدد وليس إعادة تدويره مرة أخرى، 
ص من  ويف حالة إحالل البالستيك حمل اخلشب، فستكون هناك مشكالت خاصة Mعادة التدوير والتخل

إال أن ذلك ال ينفي أمهية إعادة التدوير  .لى الوقود احلفرياملخلفات والفاقد نتيجة العتماد إنتاج البالستيك ع
ال ينبغي أن يكون إعادة  لكنيف احلفاظ على موارد البيئة غري املتجددة عالوة على ختفيض تكاليف املشروع، 

من خالل االستخدام  ينسىنالتدوير هو اهلدف من إدارة املخلفات بل خفض املخلفات عند املصدر والذي 
  .مواردالكفء لل

املراحل السابقة يف  قية منرق املخلفات املتبحويتم عن طريق : (Recovery)االسرتجاع احلراري  - 5-4
 االنبعاuت وذلك للتحكم يف ،رتاقحاال ةمثل درجة احلرارة ومد ،حمارق خاصة حتت ظروف تشغيل معينة

يف كثري من الدول خاصة اليا<ن وتستخدم تكنولوجيا االسرتجاع احلراري  .ومدى مطابقتها لقوانني البيئة
ص اآلمن من املخلفات الصلبة وخملفات املستشفيات، وخملفات الصرف الصحي والصناعيل وتتميز  ،لتخل

ص من املواد الصلبة وحتويلها إىل طاقة حرارية ميكن استغالهلا  يف العمليات الصناعية أو  هذه الطريقة <لتخل
  .1توليد البخار أو الطاقة الكهر<ئية

األصلي لكل من املستثمر الفرد والدولة املرتكز وهي : (Regulation)القوانني والتشريعات  - 5-5
  .إلحداث التوافق البيئي االقتصادي املطلوب يف إطار التنمية املستدامة

األفكار يف كل  حداثأي است :) Renovation(االبتكارإعادة  و )Rethinking(إعادة التفكري - 5-6
جديدة مالئمة للبيئة  ةتكنولوجي ات الطريقة املثلى لالستفادة من املخلفات، مث القيام <بتكار ة للوصول إىلر م
  .2)تكنولوجيا أنظف(

يف إقامة جممعات أخرى أكثر فاعلية تتمثل  ةقي<إلضافة إىل القاعدة الذهبية إلدارة املخلفات هناك طر   
 عملها وفقنظراً لة أقل أو منعدمة التكلفة أساسا، ، حيث تعد هذه الطريقة ذات تكلف3صناعية متوافقة بيئيا

، مبعىن إقامة املدخالت التتابعيةما يعرف بنظام  صناعات تكاملية تستخدم خملفات بعضها البعض منط
ص  مصانع جديدة تعتمد على خملفات املصانع القائمة دون احلاجة إىل البحث عن أسلوب غري مكلف للتخل

معات الصناعية يعتمد على كيفية ابتكار العديد من الصناعات اليت تستخدم من النفا�ت، وجناح هذه ا�
املخلفات الناجتة من صناعات معينة كمادة أولية إلنتاج منتجات جديدة ميكن تسويقها السرتجاع رأس املال 

                                                
  .86برين لطيفة، مرجع سبق ذكره، ص -  1
 .331ميلود تومي ، عديلة العلواين، مرجع سبق ذكره، ص -  2
 .87برين لطيفة، مرجع سبق ذكره، ص -  3
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ص اآلمن  الذي مت استثماره، وتوفري مصاريف نقل املخلفات إىل أماكن بعيدة أو دفنها يف مدافن صحية للتخل
، ويعرف (Zero pollution)وتدعى هذه ا�معات أيضا <�تمعات الصناعية ذات التلوث الصفري  .منها

اخلدمية أو غريها من األنشطة املختلفة يف حدود و هذا األخري على أنه التلوث الناتج من األعمال الصناعية 
  .املسموح به طبقا للقوانني والتشريعات البيئية

اليت عملت على استغالل املواد اخلام والطاقة   (Kalund Borg)ورج ب�معات مصانع كالندومثال هذه ا 
على العديد  تشمل هذه املدينة الصناعيةون احلاجة إىل املدافن الصحية، و القائمة يف املدينة د بني الصناعات

ت الدوائية، ومزرعة وحمطة الكهر<ء، ومصنع الصناعا من الصناعات األساسية مثل معمل تكرير البرتول
ص من  :1معات ذات التلوث الصفري جمموعة من املزا� أمههاتللمج و .اخل....مسكية تقليل تكاليف التخل

املخاطر الصحية والسالمة تقليل ، مثل املواد اخلام واملاء والطاقةتقليل استخدام املوارد الطبيعية ، النفا�ت
  .قتصادي القانويناملساعدة على التوافق البيئي اال، املهنية

  :اإلسرتاتيجية األساسية لإلنتاج األنظف يف املشاريع الصناعية :رابعا
حتول الرتكيز على التكنولوجيا املعاجلة عند aاية  كإسرتاتيجية مانعةميكن اعتبار اإلنتاج النظيف   

مرحلة من مراحل العملية  ند كلالعملية اإلنتاجية إىل وضع حلول وابتكارات ملنع اآلuر البيئية أو تدنيتها ع
اإلنتاجية، كما تتضمن هذه اإلسرتاتيجية مبدأ احليطة الذي يقتضي عدم اإلضرار <ألجيال القادمة كأساس 

واليت تعين االستجابة املستمرة من قبل  كإسرتاتيجية مستمرةلتحقيق التنمية املستدمية، كما ميكننا اعتباره 
و تدنية اآلuر البيئية، حيث التحسني املستمر هو حمور نظم إدارة الصناعات ألي تطور تكنولوجي يف منع  أ

مبعىن تكامل عناصر  كإسرتاتيجية متكاملةاعتبار اإلنتاج النظيف  إمكانيةاجلودة البيئية، <إلضافة إىل 
اإلسرتاتيجية مع بعضها البعض عرب مراحل دور حياة املنتج، وتكاملها مع اإلسرتاتيجيات األخرى مثل تلك 

   .ملتعلقة بتطوير وتوسيع النشاطا
يف املشاريع  هااإلشارة إىل أن إسرتاتيجية اإلنتاج األنظف تتضمن جمموعة من اخلطوات الالزمة لتحقيق و جتدر

الصناعية تشمل وعي اإلدارة �بعاد اإلنتاج األنظف اقتصاد� وبيئيا واقتناعها مبزا�ه، وتكوين فريق عمل اإلنتاج 
ثلني عن كل قسم إنتاجي، كما ميكن االستعانة خبرباء خارجيني عند احلاجة وتوفري الدعم األنظف الذي يضم مم

<إلضافة إىل إعداد خطة لإلنتاج األنظف ودجمها يف اخلطة العامة للمشروع لتطوير  .املايل واإلداري للرب�مج
  : 2اإلنتاج وااللتزام البيئي وفق اخلطوات التالية

                                                
 .15، مرجع سبق ذكره، ص)تكارات، احللولالبدائل، االب(صالح حممود احلجار، إدارة املخلفات الصلبة  -  1
        لبحوث و الدراسات االقتصادية منار علي حمسن مصطفى، السياسات احلكومية البيئية و قرارات املنشآت الصناعية مع إشارة خاصة حلالة دول جملس التعاون اخلليجي، مركز ا -  2

 .29-28ص ، ص1999، أكتوبر13و املالية، جامعة القاهرة، العدد
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وفر استخدام و ي تقليل امللوuت إىل أقل حد ممكن من املصدراد أسلوب حيقق و هو إجي :حتديد األهداف-1
  .تدوير واستخدام املخلفات ، و يعيدالطاقة واملواد اخلام

ص التكنولوجية وإمكانية  :حتديد البدائل املتاحة -2 أو حتديد الطرق املختلفة املتاحة والتعرف على اخلصائ
ليت تثبت جدواها تكنولوجيا وتطبيقيا هي اليت جيرى عليها دراسة جدوى تطبيق كل أسلوب متاح، واألساليب ا

  .اقتصادية

متمثلة يف التكاليف الثابتة املتمثلة يف التصميمات اجلديدة  :حساب التكلفة املباشرة لكل طريقة -3
وتدريب للمصنع، وشراء وتركيب اآلالت واملعدات، يضاف إليها تكاليف التشغيل املتمثلة يف إعادة Oهيل 

اإلشارة أن هناك  رومن اجلدي .العمال على األسلوب اجلديد ومصاريف بدء التشغيل وااللتزامات املالية له
 مدخالت املواد اخلام، أو تغيري بعض املمارسات ريبعض األساليب ال تشتمل على التكاليف الثابتة، مثل تغي
  .يف التشغيل من مواد خام وطاقة وأجور وغريهاالبسيطة، <إلضافة إىل التكاليف املتغرية اليت تشمل مصار 

حتقيق وفورات يف تكلفة املعاجلة،  ويتمثل العائد املتوقع يف :حساب العائد النقدي من إقامة كل طريقة -4
ونقل املخلفات، وترشيد املياه والطاقة واملواد اخلام ومصاريف التأمني على املصنع والعمال، وحتقيق وفورات يف 

ز�دة اإلنتاج نتيجة حتسن ظروف العمل ورفع اإلنتاجية ، إضافة إىل مني على املصنع والعمالمصاريف التأ
ص املنتج   .وحتسن خصائ

  ز�دة الدخل نتيجة حتسن ظروف اإلنتاج ورفع اإلنتاجية= العائد النقدي 
  .وفورات تكلفة املعاجلة ونقل املخالفات وغريها+ 

تعد هذه الطريقة، أفضل أداة للتقييم االقتصادي لعائد  :املباشر مقارنة التكاليف والعائد االقتصادي - 5 
قرارات عند  03اختاذ القرار وهناك  يف ، من خالل مقارنة البدائل ويساعد)اإلنتاج األنظف(إجراء محاية البيئة 
  :تقييم كل أسلوب

  .أسلوب له كفاءة اقتصادية: التكلفة  >العائد*     

  .متعادل اقتصاد� أسلوب: التكلفة =العائد *     
  .أسلوب ليس له كفاءة اقتصادية، ولكن قد يكون مربر اجتماعيا وبيئيا: التكلفة <العائد*     

وهو األسلوب املمكن تطبيقه تكنولوجيا <إلضافة إىل جدواه اإلنتاجية، فعادة  :اختيار األسلوب األمثل -6
تصادي والتكلفة ولكن كثريا ما تدخل االعتبارات ما يفضل اختيار األسلوب الذي يعظم الفرق بني العائد االق

االجتماعية والبيئية والوفورات اخلارجية غري القابلة للقياس النقدي يف االختيار، فقد يفضل أسلوب متعادل 
الكفاءة على أسلوب كفء اقتصاد�، ملا خيلقه من عائد اجتماعي وبيئي أكرب، وأحيا� أخرى يتم اختيار 
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كفاءته االقتصادية، ملا حيققه من الوفورات اخلارجية واملكاسب االجتماعية، واحلفاظ على أسلوب ما رغم عدم  
  .  البيئة، خاصة إذا حصل املشروع على دعم حكومي نظري األخذ به

  

  :لتحقيق الكفاءة األخضر كفلسفة متكاملة مع ممارسات اإلدارة البيئية /التسويق البيئي: الثاين املطلب
حملرك األول للنمو والتقدم من خالل ما حيققه من مستوى رفاهية يتمتع �ا يعترب التسويق ا  

لكن هذا النمو ترتب عليه الكثري من  .املستهلكون، عن طريق تسهيل تطوير املنتجات والرتويج الستعماهلا
ف حتقيق جانب هدبف ،اآلuر البيئية السلبية، و<لتايل ال ميكن أن يعزل املسوقون أنفسهم عن مشاكل البيئة

بد من االهتمام <ملواد اليت تستعمل لتحقيق هذا ال ،الرحبية عن طريق إشباع حاجات ورغبات املستهلك
ومن هذا املنطق ظهر ما يعرف  .اإلشباع ومدى Oثري هذا االستهالك على جودة احلياة والبيئة الطبيعية

ار البيئة الطبيعية يف كل توجهاته Öخذ بعني االعتب والذي Green Marketingاألخضر /<لتسويق البيئي
  .يف كافة مراحله Ecological Orientationوأهدافه فهو موجه <لبيئة 

و نتيجة لتطبيق هذا املفهوم من طرف العديد من املؤسسات الصناعية أدى ذلك إىل ز�دة كفاء¬ا اإلنتاجية، 
  .من التفصيل يف هذا املطلب، وهذا ما سوف نتحدث عنه بشيء .و <لتايل إكسا�ا ميزة تنافسية

  :األخضر /البيئي مفهوم التسويق :أوال
يل تلك املشاريع اليت حتاول احلفاظ على البيئة على تلك اليت ال تعطي ضاملستهلك حنو تف توجهإن   
وكذلك الز�دة املطردة يف السياسات احلكومية حنو احلفاظ على البيئة تدفع مديري املشاريع إىل  .هلااهتماما 

قيامهم <ختاذ القرارات التسويقية املختلفة،  دعطاء مزيدا من االهتمام حنو األمهية اإلسرتاتيجية للبيئة وذلك عنإ
على  هوقد أدى هذا إىل ظهور ما يعرف <سم التسويق األخضر، والذي بدأت العديد من املشاريع يف تطبيق

  .عمليا¬ا التسويقية
قد جاء كاستجابة فسؤولية االجتماعية واألخالقية للتسويق، يعد هذا املفهوم امتدادا وتطورا للم  

ولقد بذلت عدة حماوالت  .للتحد�ت البيئية املتزايدة يف العصر احلايل وتزايد االهتمام العاملي حلقوق املستهلك
تبادل العلى أنه كل األنشطة املصممة خللق وتسهيل و  Polonskyفقد عرفه  ،لتعريف مفهوم التسويق األخضر

ويبني هذا  .1صد إشباع احلاجات والرغبات اإلنسانية، مع احلد األدىن من التأثري الضار على البيئة الطبيعيةق
بينما يرى . التعريف أن التسويق األخضر هو عملية تطوير وتسعري وترويج منتجات ال تلحق ضررا <لبيئة

Castenow ت املستهلك وأن تتخذ البيئة أن التسويق األخضر يتطلب من املشروع معرفة أفضل ألولو�

                                                
، ا�لة العلمية لالقتصاد و التجارة،جامعة عني "يف املنشآت الفندقية 14001تبين مفهوم التسويق األخضر كمدخل لتطبيق نظم إدارة اجلودة البيئية إيزو"عمرو أبو اليمني عبد الغين، -  1

 .7، ص2008، يناير1مشس القاهرة، اجلزء الثاين، العدد
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الطبيعية معيارا أساسيا يف اختاذ قرارات املنتج، حيث تقدم منتجات توفر الطاقة وحتافظ على البيئة، حبيث 
حسب هذا التعريف فإن  و .1تكون البيئة الطبيعية جزءا مكمال لكل ا�االت اخلاصة �نشطة املشروع

ويقي بشكل أساسي بضرورة تكامله مع األنشطة األخرى للمشروع التسويق األخضر هو تغري يف االجتاه التس
  .حىت تتحقق امليزة التنافسية خصوصا مع درجة وعي املستهلك <لبيئة

تلك األنشطة التسويقية اليت تدرك أن إدارة البيئة واالهتمام �ا هي مسؤولية  وعرفه كودينجتون على أنه
   .2املشروع، وهي أيضا فرصة لنموه يف املستقبل

مسؤولة عن التعرف  على أنه العملية اإلدارية الكلية واليت تعد Pierre and Protheroكما عرفه كل من 
على حاجات املستهلكني وإشباعها وكذا <لنسبة للمجتمع، وذلك بطريقة مرحبة، تؤدي إىل احلفاظ على البيئة 

  .3يف صورة صحية دائمة وكذلك االحتفاظ <ملوارد لألجيال القادمة
ة تسويق يركز على احلفاظ على البيئهذين التعريفني أaما يشرتكان يف أن هذا النوع من ال نالحظ من خالل 

نه مفهوم ميثل فلسفة شاملة ومتكاملة لتلك العالقات ،<إلضافة إىل أواالستخدام الرشيد واملستدام للموارد
اليت تطبق هذا املفهوم حتاول أن تؤكد للمستهلك أن  واملشاريع ،املتداخلة بني االقتصاد وا�تمع والبيئة املادية

ميكن الذي قل، وأaا تصنع املنتج األلضرر امنتجا¬ا صديقة للبيئة تساعد على احلفاظ عليها أو أaا تسبب 
  .ة أخرى أو على األقل الغالف املمكن استخدامه مرة أخرىر م عهإعادة تصني

عملية  نظامية متكاملة ¬دف إىل التأثري  تسويق األخضر فهوومن خالل ما سبق ميكن إعطاء تعريف شامل لل
وتعديل عادا¬م  ،يف تفضيالت الز<ئن بصورة تدفعهم حنو التوجه إىل طلب منتجات غري ضارة <لبيئة

منتجات ترضى هذا التوجه حبيث تكون احملصلة النهائية  دمياالستهالكية مبا ينسجم مع ذلك، والعمل على تق
عليه فالتسويق األخضر هو النقطة و . عللمشرو ى البيئة ومحاية املستهلك وحتقيق هدف الرحبية هي احلفاظ عل

لذا فإن تبين مفهوم التسويق األخضر أصبح ضرورة ملا  .اليت يلتقي فيها املشروع بيئيا وإنتاجيا وتسويقيا ومهنيا
ى قمة التنافس ورمبا مينحها حيث ميكن أن يضعها عل ،حيققه ملنظمات األعمال من فوائد ومكاسب كبرية

، فتبين هذه الفلسفة يفتح أمام املشروع آفاق جديدة وفرص سوقية متميزة بشكل جينبها السوقالقيادة يف 
ومن �حية أخرى فإنه حيظى بتأييد قوي من ا�تمع بسبب انسجام أهدافه  ،املنافسة التقليدية هذا من �حية

  .ية البيئة واحملافظة عليهامع أهداف ا�تمع خاصة ما يتعلق حبما
  

                                                
 .8نفسه، ص -  1

2 -  Polonsky M,  «A Stakeholder Theory Approach to Designing environmental Marketing strategy », Journal of 

Business and industrial Marketing, Vol 10, N°03, 1995, p 35. 
3 - Pierre M, and Prothero A, Green Management, the Dryden Press, London, 1997, p 435. 
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  :البيئية املشروع للتسويق األخضر وأهدافه متطلبات تبين :^نيا
سنتطرق من خالل هذه النقطة إىل إجراءات تبين الفلسفة اخلضراء للتسويق، و من مث إىل أهم   
  .أهدافها

  :متطلبات تبين الفلسفة التسويقية اخلضراء -1
  : 1ة من اإلجراءات لتبين مفهوم التسويق البيئي األخضر تشملجيب على املشروع أن يقوم مبجموع  
  ؛دراسة شاملة للمشاكل البيئية اليت تواجه املشروع يف الوقت احلايل -          
  ؛البيئية النامجة عن أداء املشروعإجياد نظام لقياس ومراقبة اآلuر  -  
  ؛هداف وبرامج املشروعألة وواقعية وضع سياسة بيئية واضح -  
  ؛ظل القوانني والتشريعات البيئية مراقبة تطور برامج وأساليب التسويق األخضر يف -  
 ؛برامج التوجه البيئي يف املشروع استخدام الوسائل التنافسية لتدريب وOهيل العاملني ضمن -  

  ؛مةلناجتة عن التكنولوجيا املستخدالقيام <ألحباث العلمية ملعاجلة املشاكل البيئية ا -          
  ؛تهلكني ورفع درجة وعيهم البيئيتطوير الربامج الرتوجيية لتثقيف املس -          
  ؛وردين ضمن التوجه البيئي للمشروعاستخدام الوسائل املناسبة لتأهيل امل -          
  ؛جتماعية اليت ¬تم بشؤون البيئةاملشاركة يف دعم وOسيس املنظمات اال -          
  .امج واجلهود البيئية يف كافة املستو�تدعم الرب  -          

  :األهداف اليت يسعى التسويق األخضر لتحقيقها -2
إن من أهم أهداف التسويق األخضر هو خلق املستهلك الذي ال ينظر إىل سعر املنتج وحده، ولكن   

بتوعية املستهلك  ، و<لتايل على املشروع أن يقوم"هل للمنتج أي عالقة <لقضا� البيئية؟: "ذلك الذي يسأل
حىت وإن أدى ذلك إىل تضحيته <ستهالك تلك املنتجات الضارة  ،لكي يصبح حارسا على محاية البيئة

ميكن تقسيم املستهلكني من حيث درجة اهتمامهم <الستهالك األخضر إىل  ه النقطة ويف هذ.<لبيئة
  :2جمموعات كما يلي

وهم أولئك  ،%20ميثلون حوايل  :(True Blue Greens)جمموعة املستهلكني اخلضر احلقيقيني  •
 Greenاألفراد الذين يلتزمون حقيقة يف استهالكهم <لبيئة، وهم ميثلون القادة حلركة اخلضر

Movement   ،وهم يعربون عن هذا االهتمام سواء <حلديث والدفاع عن قضية احلفاظ على البيئة
 .ميكن إعادة تصنيعهاوكذلك يف سلوكهم االستهالكي عن طريق شراء منتجات 

                                                
 .9ني عبد الغين، مرجع سبق ذكره، صعمرو أبو اليم -  1
، املؤمتر العلمي السنوي الثاين حول االجتاهات احلديثة يف إدارة األعمال، "املفهوم، و التحد�ت و أثره على النشاط التسويقي للمنظمات:التسويق األخضر"إمساعيل دمحم دمحم السيد،  -  2

 .14، صاألعمال، ا�لس األعلى للجامعات، اللجنة العلمية الدائمة إلدارة 2000أبريل 06/07يومي
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من ا�تمع، وهم أولئك  %5ميثلون حوايل : (Greenback Greens) جمموعة اخلضر املدعمني •
عمون حركة اخلضر واحملافظة على البيئة، عن طريق إبداء استعدادهم لدفع سعر أعلى يف تلك دالذين ي

  .املنتجات الصديقة للبيئة

م أولئك الذين يبدون اهتماما معقوال أو متوسطا ، وه%31وميثلون حوايل  :(Sprouts) الرباعم •
  .تزام حنو البيئة وقضا�ها، مع قدر حمدود من السلوك املؤيد للبيئةل<ال

من ا�تمع، وهم أولئك الذين يظهرون عدم  %9ميثلون حوايل    :(Grousers) املتذمرون •
  .ن طريق إلغاء اللوم على اآلخرينوجود اجتاها وسلوكا إجيابيا حنو القضا� البيئية، ويربرون سلوكهم ع

وهم األفراد الذين ال يعطون أي اهتمام  ،%35وميثلون حوايل  :(Basic Browns) الالمبالون •
  . <لقضا� البيئية وينصب اهتمامهم على إشباع حاجا¬م �ي طريقة

  :ويتم إمجال األهداف اليت يسعى التسويق األخضر إىل حتقيقها يف اآليت  
  .عات املنتجات اخلضراء احلالية يف السوق األخضر احلايلز�دة مبي -1
  .تقدمي منتجات خضراء جديدة إىل نفس األسواق احلالية اخلضراء -2
  .تقدمي املنتجات اخلضراء احلالية إىل أسواق خضراء جديدة -3
  .تقدمي منتجات خضراء جديدة يف أسواق خضراء جديدة -4

ص هذه األهداف يف الشكل ال   :تايلوميكن تلخي

  أهداف التسويق األخضر): 6-3(شكل رقم
  
  
  
  
  

  
  .24ص  إمساعيل دمحم دمحم السيد، مرجع سبق ذكره،<العتماد على  :املصدر

احلالية، (نالحظ أن هذا الشكل عبارة عن مصفوفة تتكون من بعدين أساسني مها املنتجات اخلضراء   
ألربع حاالت ممكنة متثل ما يهدف إليه تبين وقع مت، حيث يتم )احلايل، اجلديد(، والسوق األخضر )اجلديدة

  .مفهوم التسويق األخضر كما هي موضحة أعاله
  

 اجلديد

 2 1 احلايل

3 4 

 اجلديدة احلالية

ضر
ألخ

ق ا
سو

ال
 

 املنتجات اخلضراء
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  :املزيج التسويقي األخضر :^لثا
عناصر (إذا كانت العملية التسويقية تتضمن خلق نوع من التطابق بني العناصر التسويقية الداخلية   

ية للمشروع، فإن التسويق األخضر ينادي �ن تكون عناصر وبني البيئة التسويق ،)املزيج التسويقي التقليدي
  ).14P(عناصر داخلية خضراء وسبعة عناصر أخرى خارجية خضراء  7هذا املزيج متمثلة يف 

  :العناصر الداخلية اخلضراء للتسويق األخضر -1
األخضر تتكون وفقا ملفهوم التسويق األخضر فإن العناصر الداخلية اخلضراء اخلاصة <ملزيج التسويقي   

  :من

منتجاته  قد حتتاجفحىت ميكن للمشروع أن يواجه التزاماته حنو البيئة املادية  :)Products(املنتجات  - 1-1
 يةصفات بيئاحيث يقوم بتحديد مو .إىل نوع من التعديل والتطوير لتصبح منتجات خضراء أو أكثر خضرة

خاصة ذلك الذي  ،ت الكيميائية واملادية للمنتوجوجيب االلتزام وذلك من خالل حتديد املواصفا .لإلنتاج
حيتوي على مركبات ملوثة، هذا جبانب االلتزام بقواعد التلوين والتعبئة والتغليف من أجل ضمان محاية 

هذا جبانب إعادة . اتيكما يتم احرتام احلد األقصى للنسبة املسموح �ا من السم  .املستهلك من أي ضرر
 تداول املنتوج من البداية إىل النهاية وميكن للمشروع أن يقوم بتنمية املنتج األخضر التدوير، أي إتباع معايري

  :من خالل اآليت

  .تنمية املنتجات اخلضراء): 7- 3(شكل رقم 
  

  
  
  
  
  

 ,Martin C, Greener Marketing (A Responsible Approach to business)  :املصدر

Greenline publishing Company, 1992, p 142. 

فمن خالل هذا الشكل ميكن مالحظة أن أصل تنمية املنتجات اخلضراء يف املشروع يكمن يف استخدام مبدأ 
 ،)Green Logistics(واملتمثل يف االعتماد على األنشطة اللوجستيكية اخلضراء  ،التنمية من املهد إىل اللحد

تتضمن عملية نقل املواد واإلمدادات األخرى وهي تلك املتعلقة Mدارة سلسلة اإلمداد للمواد وغريها، واليت 
واستخدام بعض اآلالت واألدوات  ،وحركتها داخل املصنع من خالل اختيار وسائل النقل األكثر التزاما <لبيئة

 تكنولوجيا خضراء

 منتج أخضر

 بيئة نظيفة وصحية

  .أقل قدر من املخلفات أو عدم وجودها

مية املنتجات املالئمة للبيئة تن
الصحية واليت توفر عنصر الدوام 

 واالستمرار
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الصديقة للبيئة أثناء عملية املناولة وغريها من العمليات هذا من جهة ومن جهة uنية اعتماد املشروع على 
يف التعامل مع املنتج األخضر من حيث إمكانية ) 5R’s(راء من خالل استخدام مدخل التكنولوجيا اخلض
، أو إعادة ¬يئته )Re-use(أو من �حية إعادة استخدام املنتج  )Recycling(تدوير املنتج 

)Reconditionning(أو من حيث تصنيعه ، )Re-manufacturing(  أو الصيانة واإلصالح
)Repairing(. 

الذي  ،(Green package) م األدلة على اكتساب املنتوج للصبغة اخلضراء هي األغلفة اخلضراءوإن من أه
و<لتايل تعمل املشاريع  ،تعترب من أكثر عناصر النشاط التسويقي تعرضا للهجوم بواسطة املدافعني على البيئة

قليل من الفائدة يف تصنيع هذه الت املتقدمة على التعامل مع املشكالت اليت ختلقها أغلفة املنتجات عن طريق
، اولة استعادة الطاقة املوجودة يف بعض األغلفة، مث حمإعادة تصنيع بعض األغلفة القابلة لذلكو  ،األغلفة أوال

ص من هذه األغلفة عن طريق دفنها يف <طن األرض كإجراء أخريأو   .1التخل

اليت  و ،(Green label/ ECO-Label)البيئية نة العنو / العالمة البيئية/ بطاقة البيان قضيةويرتبط <لغالف 
البطاقات تقدم معلومات عن مكو�ت املنتج ومدى احتوائه على  فتلكتعد أحد القضا� اجلدلية املثارة اآلن، 

�دف إعالم املستهلك مبدى مالءمته للبيئة عن غريه من  ،ألفراد  أو البيئةا عناصر ضارة سواء بصحة
، وهي بذلك تساعد املستهلكني يف حتديد أي املنتجات السلعيةجة ضمن نفس الفئة املنتجات األخرى املدر 

ولكي حيصل املنتج على هذه البطاقة فال بد وأن مير  .منها مت صنعها مبواد صديقة للبيئة أيآمنة بيئيا، و 
ق مؤسسة متخصصة وتصدر هذه العالمة عن طري .ختبارات، وال بد من مقابلته لبعض املعايري املتعلقة <لبيئة<

  تهMعالن سلع ، أو قيام املنتج نفسه"شهادة العنونة البيئية"تضع معايري متنح وفقها  للتوحيد القياسي واليت
صاحلة ملدة عام واحد فقط، و<لتايل ال بد من جتديدها سنو�،  (Eco-labels)وعالمة اإليكو  .كسلعة بيئية

تغيريات يف خط اإلنتاج  أيةاملاحنة للشهادة، فإن مل يكون هناك  وذلك �ن يتقدم املنتج بطلب التجديد للهيئة
بعد إرسال عينات للتأكد من توافقها مع املعايري اليت قد يكون قد طرأ عليها و فإن التجديد يكون مباشرا، 

  .2بعض التغيريات
شركة اخلتم : نظمتني مهاارات واملعايري يتم تطبيقها بواسطة مبويف الوال�ت املتحدة األمريكية فإن هذه االخت

   .(Scientific Certification Systems) العلمية ونظم الشهادات (Green Seal Inc)األخضر
الواقع أن بطاقة البيا�ت اخلضراء تعد قضية هامة يف العديد من الدول األخرى مثل أملانيا، اليت تعطي هلذه  و

ويف اهلند يوجد على العبوات ختم يشري إىل عدم  ،البيضاءاملنتجات رمز املالك األزرق ، والسويد رمز البجعة 

                                                
1 - Martin C, op-cit, p125. 

 .<لتصرف/ 31و إمساعيل دمحم دمحم السيد، مرجع سبق ذكره، ص/ 86برين لطيفة، مرجع سبق ذكره، ص: <العتماد على -  2
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ص منه، حىت االحتاد األورويب يستخدم رمز الوردة  ضرر املنتج <لبيئة يف تصنيعه أو استخدامه أو عند التخل
املنتج الذي  و<لتايل ميكن استنتاج أن .جنمة احمليطة بعنقها كرمز على صداقة املنتج للبيئة اإلثنيت عشرةذات 

لكن يف املقابل جند أن هناك  ،املنتجات األخرى حيمل هده العالمة هو األكثر أفضلية من املنظور البيئي عن
كذلك أaا   ،البعض الذي يرى �ن استخدام بطاقة البيان اخلضراء تعد أحد العوائق أمام حرية التجارة العاملية

ازد�د أمهية القضا� البيئية، فإن هذا اجلدل قد حيسم مع لكن تعكس نوعا من املثالية ال عالقة هلا <لواقع  ةفكر 
  .لصاحل مفهوم بطاقة البيان اخلضراء

اخلاص حيوي يف طياته عنصرين هامني مها التكلفة اخلاصة �ذا  رحيث أن السع :(Price)السعر  - 1-2
 .كلفة من وجهة نظرهاملنتج ومدى استعداد املستهلك لدفع هذا السعر وفقا إلدراكه للعالقة بني القيمة والت

و<لتايل على أصحاب املشاريع أن ينظروا إىل تلك التكلفة اإلضافة اليت تفرضها احملافظة على البيئة، ومواجهة 
يف الواقع هناك و . ومراعاة أثرها على السعر الذي ميكن تقدميه يف األخري إىل املستهلك ،القضا� البيئية اهلامة

  :1ام <لبيئة يف عملية التسعري مهاطريقتني مباشرتني تعكس االهتم

تلك الفروق السعرية اليت توجد بني املنتجات اخلضراء، وتلك بز�دة الوعي لدى األفراد  - أ
املنتجات اليت تسبب ضررا <لغا <لبيئة، فال بد للمستهلك أن بدرك أنه يدفع أكثر يف مقابل 

  .ة حيصل عليهايوصح يةقيمة بيئ

موقف  لهوالذي  ،"<ملستهلك األخضر"ع على خلق ما يسمى العمل من قبل املشاري -ب
شرائي يعكس عدم رغبته يف التعامل مع تلك املنتجات الضارة <لبيئة حىت وإن كانت ذات 

  . سعر أقل من املنتجات اخلضراء

يتطلب ختطيط النشاط الرتوجيي قيام املشاريع <لرتكيز يف رسالتها على  :(Promotion)الرتويج  - 1-3
لتوصيل يلة أو الطريقة اليت سوف تستخدم رسالة اخلضراء املوجهة إىل قطاعات املستهلكني، وما هي الوسال

�ذا ميكن هلا أن تقوم برعاية بعض الربامج واألنشطة اليت تؤدي إىل احلفاظ على البيئة، وهذا  و. هذه الرسالة
  .يعكس صور¬ا اإلجيابية لدى اجلمهور العام

وكيفية  بيئة،س هي األخرى فكرة االهتمام <لبقنوات توزيع تعك ملشروعا تدعيمب :(Place)املكان  - 1-4
  .اليت تقلل من الضرر البيئيو الوصول إىل أفضل طرق للتوزيع املادي 

اليت حتتاج إليها وظيفة  املعلوماتوهي إ¼حة  :(Providing Informations)تقدمي املعلومات  - 1-5
ل السلوك االستهالكي األخضر، وحول االجتاه البيئي اخلاص <ملنافسني، وحول التسويق والوظائف األخرى حو 

  .تلك القضا� البيئية احلديثة اليت تعد موضعا الهتمامات ا�تمع

                                                
 .33امساعيل دمحم دمحم السيد، مرجع سبق ذكره، ص -  1
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مبا يؤدي إىل أكثر  يئة ل ضررا على البقوهي استخدام التكنولوجيا األ :(Processes)العمليات  - 1-6
  .كفاءة وأقل استخداما للموارد

وهي أن تساعد السياسات املتعلقة <لعالقة بني املنظمة والبيئة على دفع  :(Policies)السياسات  - 1-7
  .1التحسن يف األداء البيئي و تقييمومتابعة 

  :العناصر اخلارجية للمزيج التسويقي األخضر -2
  :2عناصر أيضا وهي 7وتشمل 

لعنصر Oكد املشروع من املدى الذي ويعين هذا ا :(Paying Customers)مكافأة املستهلكني  - 2-1
وهل يرغب املستهلك  ،ودرجة معرفته <لقضا� البيئية ،متوجها <حلفاظ على املوارد والبيئةه يكون املستهلك في

  .<لفعل يف منتجات خضراء وما هي هذه املنتجات

لتزام موردي ويشمل هذا العنصر التعرف على مدى ا :(Providers)مزودي املشروع Nحتياجاته  - 2-2
   .ملعدات واخلدمات املختلفةلكافة احتياجاته من املواد األولية والطاقة وا توريدهماملشروع <لبيئة يف 

لهيئات السياسية اليت لديها التزام مايل <لبيئة Oثريا على املشروع ل :(Politicians)السياسون  - 2-3
  .له بنفس درجة Oثري املستهلكني اخلضراوأعم

جيب أن يهتم املشروع <جلماعات الضاغطة وأن يقوم  :(Pressure Groups)عات الضغط مجا - 2-4
بدراسة تلك القضا� البيئية اليت يركزون عليها حاليا وتلك اجلديدة اليت ميكن أن تكون حمال الهتمامهم يف 

  .املستقبل

أحد منافسيه قد تورط  هنا ال بد وأن يعرف املشروع ما إذا كان هو أوو :(Problems)املشكالت  - 2-5
  .يف بعض املشكالت البيئية أو االجتماعية

وهي معرفة ما هي املشكالت البيئية اليت ميكن أن تؤثر يف عمل  :(Predictions) التنبؤات - 2-6
  .املشروع مستقبال، وما هي درجة استجابته ومواجهته ملثل هذه املشكالت

هذه  فأداء ،وع إىل أي مشروع آخر بعالقة شراكةوهي هل ينتمي املشر  :(Partners) الشركاء - 2-7
  .املشاريع ميكن أن يؤثر على صورة ومسعة املشروع أمام الرأي العام

ميكن استنتاج الشكل التايل الذي يعرب عن عناصر املزيج التسويقي يف ظل تبين  العناصر السابقة ومن خالل
  .فلسفة التسويق األخضر

  

                                                
1 - Paettie K, Environmental Marketing Management, Pitman publishing Company, London, 1995. 

 
 .<لتصرف/22-21إمساعيل دمحم دمحم السيد، مرجع سبق ذكره، ص ص  -  2
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  لتسويقي يف ظل مفهوم التسويق األخضرعناصر املزيج ا):8- 3(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .23ص إمساعيل دمحم السيد، مرجع سبق ذكره،: املصدر

حمققة  األخضرنالحظ أن هناك تكامال بني العناصر الداخلية و اخلارجية للتسويق  أعالهفمن خالل الشكل 
 إىلعمليات، و <لتايل الوصول يف املنتجات و ال األمان إشباع حاجات املستهلكني، بتوفري عنصر بذلك

  .الدوام و االستمراريةالقبول االجتماعي للمشروع، و حتقيق 

  

  :و ز�دة الكفاءة نظام املعلومات البيئية كدعامة ألنشطة اإلدارة البيئية: الثالث املطلب
هم بشكل فنظام املعلومات يسا ،مات يف شىت ا�االتلكل يعلم الدور احليوي واجلوهري لقيمة املعلو ا  

ومتخذي القرار، لذا ال بد من وضع  صانعيمباشر يف توفري البيا�ت واملعلومات الدقيقة اليت ختدم وتساعد 
 .املتوازنةالبيئية لموارد املتاحة، وذلك يف ضوء املعايري واملؤشرات لاملعامل والركائز وإنشاء قاعدة بيا�ت ختطيطية 
ملعلومات البيئية من �حية املفهوم واألمهية من خالل إبراز دور لذا نركز يف هذا املطلب على دراسة نظم ا

وعية ضد األخطار البيئية، كما سنحاول تسليط الضوء على أهم القرارات أو تتكنولوجيا املعلومات يف ال

  :عناصر التسويق الداخلية
 .املنتجات •

 .السعر •

 .الرتويج •

 .املكان •

 .تقدمي املعلومات •

 .العمليات •

  .السياسات •

  :عناصر التسويق اخلارجية
 .املستهلكنيمكافأة  •

 .السياسيون •

 .مجاعات الضغط •

 .املشكالت •

 .التنبؤات •

 .لشركاءا •

 .مزودو املشروع •

  :األخضر قللتسوي S 4العناصر األربعة 
 (Stakehalders)   إشباع حاجات* 

  (Safety) أمان عايل يف املنتجات والعمليات* 
  (Social Acceptance) القبول االجتماعي للمشروع* 
  (Sustainability) الدوام واالستمرارية* 

 التسويق األخضر
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لية جماالت القرارات املتعلقة <العتبارات البيئية والذي جيب أن Oخذها املشاريع الصناعية بعني االعتبار لفعا
  . <عتبارها خمرجات لنظام املعلومات البيئي الفعال ،ممارسة أنشطتها

  :مفهوم نظام املعلومات البيئية وأمهيته :أوال
بدأ االهتمام على املستو�ت القومية واإلقليمية والدولية Mنشاء نظم للمعلومات البيئية، وقواعد بيا�ت   

الرصد والتنبؤ والقياس، وكذا استخدام احلسا<ت اإللكرتونية  متخصصة إلدارة املوارد الطبيعية وإنشاء أنظمة
واألقمار الصناعية يف معاجلة وتبادل املعلومات البيئية اليت تفيد يف عمليات التخطيط والرقابة والتحكم املتوازن 

  .الصناعية واالجتماعية والبيئة، وعندئذ يتحقق التوازن البيئي: بني املنظومات الثالث

الطرق و األفراد واإلجراءات  ،عناصر نظام املعلومات البيئية يتضمن :ظام املعلومات البيئيةتعريف ن -1
للحصول  ،واألجهزة الضرورية للحصول على البيا�ت البيئية وختزينها وحتليلها واسرتجاعها ،والتنظيم والربامج

  . 1على املعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب
نظام املعلومات البيئية هو جمموعة من األفراد واإلجراءات واألجهزة واليت  أنحظ ومن خالل هذا التعريف نال 

 .يف الوقت املناسب و تصمم لتستخدم يف تلبية االحتياجات عند الطلب الختاذ القرارات البيئية املناسبة
ص اإلدارة من : "ويعرف على أنه الروتني وتقدمي ذلك النظام الذي يهدف إىل املساعدة يف اختاذ القرار وختلي

   .2"اخلدمات املعلوماتية يف ا�االت البيئية املختلفة
أهداف نظام املعلومات البيئية املتمثلة يف تقدمي أكرب قدر من املعلومات البيئية اليت تفيد يبني  هذا التعريف

uئق صانعي ومتخذي القرار يف الوقت املناسب، هذا من جهة ومن جهة أخرى جتميع وتوفري كافة الو
ص النظام وبلغات خمتلفة، وتقدمي كافة اخلدمات مثل االستفسار  واملطبوعات واملعلومات الصادرة يف جمال ختص

  .ت معني، من أجل حتسني األداء البيئي للمشروعقعن معلومة معينة يف و 
 بغرض ذلك النظام الذي يعتمد على استخدام احلاسب اآليل: " كما يعرف نظام املعلومات البيئية على أنه

   .3"توفري املعلومات الدقيقة والسريعة، الختاذ القرار املناسب
من خالل هذا التعريف يتضح لنا ارتكاز واعتماد نظم املعلومات البيئية على احلاسبات اآللية اليت من خالهلا و 

ق املستخدمة �دف تقليل حجم الوuئ ،تتوفر املعلومات البيئية وتتوفر املساحة املستخدمة يف حفظ امللفات
ويؤدي استخدام احلسا<ت اآللية إىل حتسني العمل وتوفري الوقت، ودقة التسجيل واسرتجاع املعلومات يف 

                                                
 ،ية، جامعة عني مشس، القاهرة، ج م عالبيئالسيد السيد علي الباز،تقييم نظم اإلدارة البيئية يف املنشآت الصحية، دكتوراه الفلسفة يف العلوم البيئية، معهد الدراسات و البحوث  - 1

 .87ص  ،2006
2 - Green Information System Design, International Thomson Publishing, 1996, p 51 /<لتصرف.  
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الوقت املناسب، واستخدام النظام الرتميزي الذي يؤدي إىل تقليل حجم ختزين أوساط البيا�ت البيئية املطلوبة  
  املناسبة واالستخدام األمثل لإلمكانيات املتاحة، �دف املساعدة يف اختاذ القرارات البيئية  كل هذا

قواعد تفاعل �موعة من املفاهيم تتمثل يف على أنه مما سبق ميكن تقدمي تعريف شامل لنظام املعلومات البيئية 
هي جمموعة و   القوى العاملةاليت هي جمموعة البيا�ت والوuئق اليت سيتم تداوهلا داخل النظام، و البيا�ت

و هيّ أدوات تصميم جمموعة الربامج ، و راد املتخصصني يف تنظيم وجتهيز وحتليل واسرتجاع املعلوماتاألف

وهي جمموعة اآلالت واألدوات واألجهزة املستخدمة يف األجهزة و قواعد البيا�ت الالزمة ملعاجلة البيا�ت،

نقيتها وتربيتها وفرزها وتصنيفها متهيدا وإعدادها وت جتهيز البيا�تعمليات تنظيم املعلومات البيئية عن طريق 

، وذلك بوضعها يف ملفات مرتابطة وإجراء التفاعل بينها للحصول على بيا�ت جديدة وهذا لتخزينها وحفظها

هذا من أجل ز�دة فعالية كل احلاجة إليها أو اسرتجاعها،   نيحل إعادة ختزينها، وبتشغيل البيا�تما يدعى 
 .روعاملمارسات البيئية للمش

   :قاعدة بيا�ت نظم املعلومات البيئية -2
تعمل على مواصلة تطوير قاعدة البيا�ت ، تتكون القاعدة من شبكة من املراكز املتعاونة حمليا وإقليميا ودوليا

 ،ستو�تاملمع األخذ يف االعتبار البعد اجلغرايف وتعزيز إمكانية تداول املعلومات البيئية وتبادهلا على مجيع 
ري نظام معلومات جغرافية للمشاريع الوطنية واملنظمات الدولية، واملنظمات غري احلكومية واجلامعات وتوف

بغرض احلصول على  ،واملعاهد البحثية املتخصصة وتوفري وصالت سلكية والسلكية لالتصال بقاعدة البيا�ت
ا اخلاصة Mدارة قواعد البيا�ت، مع املعلومات املطلوبة مع إ¼حة الفرصة لكل البلدان للحصول على التكنولوجي

  .توفري مراكز رصد وحتليل وتقييم النتائج، من أجل تقييم اإلدارة البيئية، على املستويني احمللي والقومي
االستخدام والتداول وتعتمد هذه القاعدة على حتديد مواصفات قياسية للبيا�ت البيئية، واالستفادة منها عند 

لذلك جيب أن يكون هناك حد أدىن يضم املواصفات  .وحتليلها وحفظها وختزينها هاوليس جمرد القيام برصد
حداثتها وقابليتها للمقارنة و درجة حجمها، توقيت البيا�ت و البيئية ممثال يف نوعية البيا�ت، شكلها 

  .والرتابط
  : 1على مخس مراحل رئيسية هي بيا�ت نظم املعلومات البيئية ةقاعدويشمل إعداد 

  .مرحلة تصميم اهليكل الرئيسي للقاعدة -1
  : 2مرحلة جتميع البيا�ت امليدانية املتاحة حمليا وإقليميا وعامليا، فاملصادر احمللية تتمثل يف اآليت -2

  ).كجهاز شؤون البيئة(اجلهات الرمسية احلكومية *   

                                                
 .1995س الوحدة االقتصادية العربية، القاهرة، دراسة غري منشورة، جمل ،هدى حنفي، البيئة والتنمية واملعلومات -  1
 .1986كلية جتارة األزهر ، دراسة غري منشورة، ،  دمحم شلتوت، إدارة النظم واملعلومات، قسم احلاسب اآليل -  2
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  .املعاهد واملعامل البحثية املتخصصة*   
  .األجهزة التنفيذية يف الوزارات*   
  .اجلهات العلمية*   
  .أجهزة ومؤسسات اإلعالم*   

  .مرحلة إعداد الربجميات للحاسب اآليل وتصميم وتنفيذ اخليارات الرئيسية للقاعدة -3
مرحلة توزيع القاعدة على املستفيدين وفقا لقائمة التوزيع املتاحة لدى املشروع، وهذا بغرض إجياد نظام  -4

تحديد أوجه االستفادة القصوى منها �دف حتقيق لريات البيئية، مع بيان معلومات حلصر ورصد وحتليل املتغ
تطلب ذلك استخدام تكنولوجيا للمعلومات املتطورة داخل إطار نظام متكامل �دف حصر يو  .التوازن البيئي

لشكل وجتميع وتصنيف ومعاجلة وختزين واسرتجاع كافة املعلومات البيئية وغري البيئية يف الوقت املناسب و<
  .املناسب، حىت ميكن ألجهزة التخطيط املركزية االستفادة والتعاون ومساعدة مراكز اختاذ القرار

   :أمهية نظم املعلومات البيئية -3
وتبادل اخلربات واملعارف وتوفري البيا�ت  ،تعمل املعلوماتية على نقل التقنيات احلديثة واكتساب املهارات

وكذلك تطوير وسائل التدريب <ملشاريع الصناعية بوسائل التعليم عن  ،التقاريروجتميع الدراسات و  ،واملعلومات
عن طريق اجلهات -انتشارها بسرعة ف .عن طريق االنرتنت والتطوير املستمر لتكنولوجيا املعلومات ،بعد

مام <ستغالل وقد بدأ االهت. تيح فرصا جديدة للتعليم والتطوير يف جمال البيا�ت وإدارة املعلوماتي - املختصة
هذه الفرص يف دعم أنشطة اإلدارة البيئية ملقابلة النجاح املطلوب وحتديد فهم واضح لألسباب املؤدية للتلوث 
واليت ما تزال غري واضحة للعاملني، وبذلك ميكن من  خالل نظام املعلومات تقدمي عرض عن أساليب محاية 

  :  1احمليطة من خاللو البيئة الداخلية 
  ؛ليل النفا�تإنشاء نظام وبر�مج واضح يضمن تقتصميم و  -
ص منه من خالل أساليب ريتصنيف النفا�ت إىل خط -                     وعادي، وما ميكن إعادة تدويره والتخل

ص آمنة، مدرب عليها عاملني ذوي خربة يف التخل   ؛ص منها، أو عن طريق شركات متخصصةجتميع نقل وختل
ن وحدات اإلقامة أوال �ول، وعن طريق عمال أو شركات متخصصة وعلى فرتات زمنية استبعاد النفا�ت م -

   .وحسب جداول معدة لذلك

  :جماالت القرارات املتعلقة Nالعتبارات البيئية :^نيا
كلنا نعلم أن خمرجات نظام املعلومات البيئية هي جمموع القرارات اإلدارية متعلقة بطريقة مباشرة أو غري   
ويف هذا الصدد يكون حتديد عدد  .و تساهم بطريقة غري مباشرة يف حتقيق كفاءة املشاريع بقضا� البيئةمباشرة 

                                                
 .2000، 04امعة عني مشس، العدد ، ا�لة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، ج"تقييم دور املعلوماتية يف احلد من التلوث" دمحم الشحات،  -  1
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من القرارات اليت حيتاجها متخذ القرار البيئي ويتيحها نظام معلومات بيئي فعال، يصل عددها إىل عشر 
  : 1قرارات أو جماالت تتمثل يف اآليت

حتديد مستوى بيئة األعمال هي العنصر احلاكم يف عملية اختاذ  إن :قرار حتديد مستوى بيئة األعمال -1
وعليه فإن متخذ القرار ال بد  ،تم اختيار اإلسرتاتيجية البيئية اليت تتناسب وظروف املشروعيالقرار البيئي، فعليه 

  : وأن يكون على دراية مبستو�ت بيئة األعمال اليت ميكن تقسيمها إىل ثالث

ال يكون للمشروع أي أثر ضارة على البيئة الداخلية واخلارجية ويطلق عليها : لاملستوى األو  - 1-1

تقوم  اليت وهي املشروعات ،-كما مت ذكرها يف عنصر سابق من الفصل الثاين- مشروعات القائمة البيضاء
ص البيئي ويتم املوافقة عليها من دون إجراء دراسة تفصيلية، ويف هذه احلالة حتاول اإلدارة  بتعبئة استمارة الفح

ار إسرتاتيجيات وسياسات من شأaا حتسني وتطوير البيئة احمليطة وتتصف القرارات يف هذا املستوى ياخت
ز�دة اإلنتاجية املرتبطة بتحسني األداء  و م املشروع �عمال البنية التحتيةاقي: بعنصر التأكد التام ومن أمثلتها

  . البيئي

املشروع على البيئة Oثريا سلبيا ولكنه قابل للتحكم والقياس بدقة وميكن  يكون Oثري: املستوى الثاين- 1-2
التنبؤ به والقرارات املتخذة ميكن التنبؤ �ا، حيث ميكن وصف أحداث املستقبل �aا تكرار ألحداث املاضي، 

يئة حىت ال تتعرض وتسعى اإلدارة هنا إىل اإللتزام بقوانني الب القائمة الرماديةومشاريع هذا النوع تدمج ضمن 
، وحيتاج متخذ القرار إىل جمموعة من املعلومات بشأن نسب ومعدالت التلوث املقدرة والفعلية، وبيان للجزاء

  .االحنرافات عن النسب املسموح �ا وأسبا�ا، والبدائل املختلفة للقضاء عليها

شاط، وال يكون احلكم بوضوح فال ميكن التنبؤ بشكل دقيق <آلuر البيئية للن: ملستوى الثالثا - 1-3
ون متخذ القرار واقع القائمة السوداء، ويكبوجود عالقة قوية بني السبب والنتيجة، وهنا ينتمي املشروع إىل 

حتت ضغوط األنظمة والقوانني البيئية، ولكن ال يكون متأكدا من النتائج اخلاصة بكل بديل من البدائل 
  .كون األصعباملتاحة وهلذا فإن اختاذ القرار هنا ي

تتوىل املستو�ت اإلدارية العليا <ملشروع صياغة اإلسرتاتيجية  :قرار اختيار اإلسرتاتيجية البيئية للمشروع -2
تتعلق �داء رسالة املنظمة وغا�¬ا وأهدافها جتاه الفرص  ةالبيئية اخلاصة به، اليت تعرب عن قرارات مفتاحي

. يعة اإلسرتاتيجية املختارة عالقة مباشرة <ملستو�ت الثالث سابقة الذكرواملخاطر البيئية، وجيدر القول �ن لطب
ففي املستوى األول ال يتعرض املشروع لضغوط تتعلق �دائه البيئي، واإلسرتاتيجية هنا ال ¬دف إىل التوافق 

ئة املشروع الداخلية وااللتزام <الشرتاطات البيئية الواردة <لقوانني واللوائح ولكن هدفها هو حتسني وتطوير بي
واخلارجية، أما <لنسبة للمستوى الثاين، فاإلسرتاتيجيات املتبعة ¬دف إىل ختفيض اآلuر البيئية الضارة إىل أدىن 

                                                
 .<لتصرف/157-140دمحم مصطفى أمحد هندي، مرجع سبق ذكره، ص -  1
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مستو�¬ا ويف نفس الوقت تعظيم اآلuر البيئة اإلجيابية، ويف املستوى الثالث، يتم اختيار اإلسرتاتيجية البيئية 
قاط الضعف الداخلية واليت تتمثل يف عدم القدرة على التنبؤ <الحتماالت اخلاصة اليت ¬دف إىل ختفيض ن

بكل بديل من البدائل اإلسرتاتيجية املتاحة، وكذا اإلسرتاتيجيات اهلادفة إىل ختفيض التهديدات اخلارجية إىل 
  .البيئيأدىن مستو�¬ا واليت تتمثل يف العقو<ت اليت تفرض على املشروع بسبب عدم االلتزام 

  :يوضح اإلسرتاتيجيات اليت ميكن أن يتبناها املشروع حسب مستوى بيئة أعماله اآليتواجلدول 

  .اخليارات اإلسرتاتيجية حسب املستو�ت املختلفة لبيئة األعمال): 1- 3(جدول رقم 
 لبيئة األعمال 03املستوى  لبيئة األعمال 02املستوى لبيئة األعمال 01املستوى املستو�ت

  

   اختيار ارقر 

 إلسرتاتيجية البيئيةا

  االعتماد على إسرتاتيجية -

(Maxi-Maxi) اليت
¬دف إىل تعظيم نقاط القوة 

        الفرص نلالستفادة م
 .املتاحة

االعتماد على منوذج رد  -
الفعل ألن النتائج ترتبط 

  .<ألسباب وميكن قياسها بدقة

االعتماد على إسرتاتيجية  -
(Maxi-Mini)دف ¬ اليت

إىل االستفادة من نقاط القوة 
يف مواجهة التهديدات حيث 
تتمثل نقاط القوة يف التأكد من 

 .احتماالت حدوث كل بديل

االعتماد على منوذج التنبؤ  -
<لفعل حيث ال ميكن الربط 
بني نتائج القرار والتطور يف 

ال يوجد Oكد (األحداث 
  ).بشأن األسباب والنتائج

تيجية االعتماد على إسرتا -
(Mini-Mini) اليت ¬دف

إىل ختفيض التهديدات ويف 
نفس الوقت ختفيض نقاط 

 .الضعف

  .147، ص دمحم مصطفى أمحد هندي، مرجع سبق ذكره: املصدر

على متخذ القرار التعرف على قرارات املشروع الداخلية  :قرار حتديد طاقات وإمكانيات إدارة املشروع -3
ويساهم نظام املعلومات البيئية الذي يعتمد على عدد  .)فرص، ¬ديدات(ية واخلارج) نقاط قوة، نقاط ضعف(

من أساليب احملاسبة اإلدارية، يف دعم متخذ القرار البيئي بشكل أفضل، فهو يساهم يف تعظيم االستفادة من 
التدابري نقاط القوة اليت ميتلكها املشروع وحيقق بذلك أفضل استفادة من الفرص، كما يسمح له أيضا <ختاذ 

  .ملواجهة املخاطر اليت تواجه املشروع

إن اختيار إسرتاتيجية القطاع التسويقي املستهدف من أهم جماالت القرارات  :قرار خلق القيمة للعميل -4
البيئية، ويف هذه احلالة حيتاج متخذ القرار إىل معلومات يتم توفريها <ستخدام العديد من األساليب حىت 

اجتية البيئية لتسويق املنتجات، وجتدر اإلشارة هنا أنه مل يعد اخلطر يقتصر على األسواق يستطيع رسم اإلسرت 
اخلارجية يف شكل إجراءات محاية متنع دخول املنتجات غري اآلمنة بيئيا، أو اليت مل يراعى يف مراحل إنتاجها 

عن شراء املنتجات غري اآلمنة  املستهلكني أنفسهم محجاإااللتزام <الشرتاطات البيئية، بل امتد اخلطر إىل 
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ص عناصر املزيج  .بيئيا وهنا يتم استخدام خمرجات نظام املعلومات البيئية يف دعم متخذي القرار فيما خي
  .التسويقي األخضر

حتاول إدارة املشروع التفوق على املنافسني فيما يتعلق Mنتاج املنتجات  :قرار تصميم منتجات آمنة بيئيا -5
وذلك <لسعي إىل امتالك تكنولوجيا صديقة للبيئة، وأصبح هدف متخذ القرار حتقيق التكامل  اآلمنة بيئيا،

حبيث يتحقق للعميل أفضل استفادة  ،األمامي مع العمالء بتخفيض تكلفة دورة حياة املنتج إىل أدىن مستو�¬ا
رة عن جمموعة متصلة من من اقتناء املنتج، وميكن أن يعتمد املشروع على أسلوب سلسلة القيمة، وهي عبا

األنشطة اخلالقة واملولدة للقيمة، تبدأ من املورد وتنتهي إىل العمالء، ومع الرتكيز على األنشطة اليت تتم خارج 
ص م اليت )خدمات ما بعد البيع(املشروع  ن ¬دف إىل ختفيض تكاليف اقتناء املنتج أو ختفيض تكاليف التخل

  .ابلية مكو�ته للتدوير أو االستخدام يف أغراض أخرىبق املنتج يف aاية عمره اإلنتاجي

ال يستطيع املشروع مبفرده حتقيق اإللتزام البيئي بدون مساعدة  :قرار الشراكة اإلسرتاتيجية مع املوردين -6
املوردين <عتبارهم االمتداد اخللفي الطبيعي ألنشطة املشروع، ويف حالة عدم توافر اإلمكانيات لدى املوردين، 

ون البديل اآلخر هو إتباع إسرتاتيجية التكامل الرأسي اخللفي، وهي �ن يتوىل املشروع بنفسه األنشطة اليت يك
ويف املستوى األول لبيئة األعمال يتم استخدام أسلوب سلسلة القيمة Mعادة تدوير خملفات  .يقوم �ا املوردين

الثاين فيتم االعتماد على أساليب وإسرتاتيجيات أكثر اإلنتاج، إلنتاج منتجات هلا قيمة اقتصادية، أما املستوى 
تقدما مثل التكامل اخللفي واألمامي مع املوردين والعمالء، حبيث  يساهم كل أفراد سلسلة القيمة يف ختفيض 

النتائج من ال تستطيع التأكد اإلدارة اآلuر الضارة للمنتج إىل أدىن مستو�¬ا أما يف املستوى الثالث فإن 
  .ة <لتكامل مع املوردين العائد منها بدقةاخلاص

إن كافة السياسات اليت ¬دف إىل حتقيق معدالت  :قرار اختيار إسرتاتيجية ترشيد الطاقة املستخدمة -7
استخدام الطاقة، و�ذا فإن البعض يرى أن كافة السياسات البيئية اهلادفة يف عالية من الكفاءة حتقق ترشيدا 

هنا جند أن متخذ القرار يفاضل بني نوعني من  .ستخدمة تؤدي <لضرورة إىل ز�دة الكفاءةإىل ترشيد الطاقة امل
اخليارات إما استخدام مصادر طاقة غري ملوثة للبيئة أو عن طريق استبدال مصادر الطاقة امللوثة، مبصادر نظيفة 

ن املنتجات بنفس القدر من أو برتشيد استخدام الطاقة املستخدمة يف اإلنتاج عن طريق إنتاج كمية أكرب م
  .الطاقة

اريون، تستعني �م إدارة شيتوىل إدارة فجوة األداء متخصصون إما خرباء أو است :قرار إدارة فجوة األداء -8
تتزايد أمهية  و .املشروع من اخلارج وتتعاقد معهم، أو تستعني <خلربات املوجودة داخليا بعد التأهيل والتدريب

M دارة الفجوة عندما يزيد الفرق بني املخطط واحملقق، ومنه حيدد االحنراف ويتم التعرف على القرارات املتعلقة
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أسبابه ومعاجلتها، ومنه إما إعادة النظر يف اخلطط والربامج البيئية املستهدفة أو يف أسلوب تنفيذ األنشطة 
  .والربامج البيئية

قرار شراء املواد واخلامات الالزمة لإلنتاج ال بد من قبل اختاذ  :توريد املواد اخلام معايريقرار اختيار  -9
حتديد مواصفات هذه اخلامات بدقة، وكذلك الكمية املطلوبة منها والتوقيت الزمين الواجب توافرها خالله، 

، وعلى اإلدارة )يد، فرتة الطلبر فرتة التو (والفرتة الزمنية من ¼ريخ الطلب وحىت ¼ريخ وصوهلا إىل املخازن 
خفض االستثمارات يف املخزون إىل أدىن حد ممكن مع مراعاة اختيار اخلامات اآلمنة بيئيا واليت ال  مراعاة

  .تلحق أضرارا <لبيئة الداخلية واخلارجية

ختتلف سياسة التوريد اليت تتبناها املشاريع <ختالف طبيعة النشاط،  :قرار اختيار سياسة التوريد -10
لك خملفات اإلنتاج، فهناك صناعات تعتمد على خامات إنتاج خطرة وخامات اإلنتاج املستخدمة، وكذ

تتطلب جتهيزات ومعدات خاصة عند تداوهلا، فمن أمثلتها املواد السامة والقابلة لالنفجار، أو سريعة 
االشتعال، وجيب على اإلدارة اختاذ التدابري الالزمة اليت تتضمن سالمة نقل وتداول اخلامات، كذلك قد ينتج 

ص منها بطريقة آمنةعن ا   .لنشاط خملفات إنتاج سامة أو خطرة ال بد من معاجلتها قبل التخل
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  :خالصة الفصل
امللوuت من املنبع، عمليات ترشيد  إنتاجمنع  أوحتاشي  إىل إضافةاستمر تطوير طرق املعاجلة لتشمل 

 إنتاجتقلل من  إنتاجفات و استحداث تكنولوجيات استعمال و تدوير املخل إعادةاستخدام املوارد الطبيعية و 
للمعاجلة حتتوي على كافة  األحدث األساليبو من مث فان . األنظف <إلنتاجامللوuت، ومسي ذلك كله 

 األنظف اإلنتاجالوسائل والتكنولوجيات اليت حتقق الفعالية يف التحكم ملنع التلوث من البداية، و يطبق أسلوب 
لصناعية املتقدمة و الذي يعترب حاليا احد املقومات اهلامة للصناعة �ا، ملا حيققه من خفض بنجاح يف الدول ا

  .البيئي األداءالبيئية، و <لتايل رفع  األوضاعو حتسني  اإلنتاجيف تكلفة 
فلسفة تسويقية  أمام، جيد املشروع نفسه اإلنتاجيةيف العمليات  األنظف اإلنتاجتكنولوجيات  Mدخالو 

التسويقية، ووضع ضوابط حمددة لضمان  األنشطةيف ممارسة ترتكز على االلتزام القوي <ملسؤولية البيئية  جديدة
بارزة يف ال األمهيةاملطلقة و  األولويةالبعد البيئي  إعطاءالضرر �ا، و  إحلاقاحملافظة على البيئة و عدم 

    يهدف إىل تقدمي منتجات خضراء حالية  كل هذا يعرف <لتسويق البيئي الذي. التسويقية تاالسرتاتيجيا
  . و جديدة يف أسواق خضراء حالية وجديدة

إال بتوفر املعلومات الالزمة اليت ال Oيت إال ) منتجات خضراء، أسواق خضراء(و ال تتحقق هذه التوفيقة  
الكفيلة حلماية  بوجود نظام معلومات بيئي كفء و فعال، الذي ميكن من خالله اختاذ اإلجراءات و األساليب

و ينتج عن هذا االلتزام تطوير اإلنتاج و التشغيل مبا يؤدي إىل ز�دة حجم الطاقة البيئة الداخلية و اخلارجية 
اإلنتاجية احملققة فعال، <لتحكم يف اإلسراف و الضياع يف اخلامات و الطاقة، �هيك عن منع اإلصا<ت 

كاليف عالج األفراد و <لتايل حتسني املركز املايل للمشروع وز�دة  �مراض تلوث البيئة الداخلية وعليه ختفيض ت
  . كفاءته

  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الرابعلفصل ا

مناذج عملية ملسامهة تطبيق اإلدارة البيئية يف 

حتقيق كفاءة املشاريع الصناعية مع اإلشارة إىل 

ECDE2013-2000(-لشلف( 
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  متهيد
بعد استعراض املفاهيم املتعلقة �إلدارة البيئة من مداخل و أبعاد، �إلضافة إىل بعض املفاهيم   

األخرى على غرار التكنولوجيا البيئية و التسويق األخضر و نظام املعلومات البيئية، حاولنا القيام 
من خالل عرض بعض مبحاكاة ما مت تناوله نظرA مبا سوف يتم التطرق إليه عمليا، و ذلك 

عن ). املستهدفة(االقتصادAت النموذجية اليت تبنت نظم بيئية، مما ساعدها على حتقيق الكفاءة املطلوبة 
صناعية الكربى     .و اليت تتميز �حرتامها للمعايري البيئية طريق عرض جتارب بعض املشاريع ال

مليدانية لدراسة مدى تطبيقها ملبادئ �لدراسة ا - الشلف–كما سيتم تناول مؤسسة اإلمسنت و مشتقاته 
صناعي، و أثر ذلك على كفاءcا، و ألجل ذلك  صميم لنموذج اإلدارة البيئية ضمن نشاطها ال مت وضع ت

صناعة املدروسة  ، و حتليل بيئته - صناعة االمسنت–الدراسة العملية من خالل اخلوض يف مالمح قطاع ال
صادية و التكنولوجية، لتختتم الدراسة العملية بكل جوانبها مع الرتكيز على اجلوانب القا نونية واالقت

بتحليل بياsت خاصة rداء املؤسسة حمل الدراسة قبل و بعد تبين نظام اإلدارة البيئية مع تبيان جوانب 
    .xدف حتديد مسامهة هذا األخري يف رفع كفاءة نشاط هذه املؤسسةالقوة و جوانب القصور 

                :ل املبحثني اآلتينيعليه سيتضمن هذا الفص و
صادAت منوذجية تبنت نظم اإلدارة البيئية، و قد استعنا : املبحث األول - سنتناول من خالله اقت
كأمثلة جيدة و مؤثرة يف تطبيق املعايري البيئية و أثر ذلك على متيزها .يا�ين ، و الملاين األنموذجني ل�

مرجعية ألي مشروع صناعي يسعى اىل حتقيق الكفاءة من  كما ميكن اعتبارها مناذج.إدارA و ماليا
�الضافة اىل عرض جمموعة من األمثلة عن بعض  .خالل تبنيه الصحيح و الفعال ملنهج اإلدارة البيئية

صناعية اليت انتهجت اإلدارة البيئية و حققت فوائد معتربة من خالل هذا التبين   .املشاريع ال
من خالل  الدراسة، و سنتطرق من خالله اىل استنتاج أثر اإلدارة البيئية و ميثل جوهر: املبحث الثاين -

بداية بتقدمي املؤسسة . كفاءcاعلى   ECDEيف مؤسسة  بعدها املتمثل يف تكنولوجيا اإلنتاج األنظف
دارة البيئية يف مؤسسة اإلمسنت تقييم آ�ر نشاطها اإلنتاجي على البيئة، و تقدمي أبعاد نظام اإلو 
صادية يف املؤسسة قيد الدراسة و منه القيام ب ،تهمشتقاو   يف الفرتة املمتدة بنيدراسة حتليلية للكفاءة االقت
توصل يف لل .نتائجهاليتم أخريا و ليس آخرا اختبار فرضيات الدراسة و مناقشة ).2013- 2000(

اهلواء، (rبعادها الثالث  فممثلة يف تكنولوجيا اإلنتاج األنظ األخري اىل معرفة مدى مسامهة اإلدارة البيئية
صناعي املتمثل يف مؤسسة االمسنت و مشتقاته �لشلف) الطاقة، املاء   .يف الرفع من كفاءة املشروع ال
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  ملشاريع صناعية حققت مكاسب من خالل تبين اإلدارة البيئيةمناذج عملية  :املبحث األول
ملؤسسة االمسنت و مشتقاته من خالل هذا املبحث و الذي يعترب كمدخل للدراسة التطبيقية   

صناعية اليت تبنت اإلدارة البيئية يف  �لشلف، وكمرجع هام نستنتج من خالله نقاط قوة بعض املشاريع ال
  .عملياcا اإلنتاجية، و كان هلذا التبين األثر اجليد على كفاءcا

دمي و دراسة مناذج رائدة يف احرتام املعايري البيئية متثلت يف النموذجني اليا�ين         فبدأs احلديث بتق
صناعية اليت اعتمدت بعض  تو منه انتقلنا إىل عرض بعض األمثلة عن بعض املؤسسا.واألملاين ال

صف ة مباشرة على  التقنيات البيئية مما أدى اىل حتقيقها  لفوائد و وفورات مالية معتربة و هذا ما يؤثر ب
  .كفاءة أعماهلا

  
  و اإلدارة البيئية) النموذج اليا-ين/ النموذج األملاين(الشركات الرائدة : املطلب األول

النموذج األملاين، من خالل احلديث على جتربة أحد من خالل هذا املطلب سنقوم بعرض   
احلديث إىل النموذج اليا�ين         ، و منه ينتقل )شركة مرسيدس(املشاريع الرائدة يف صناعة السيارات 

و اهلدف من هذا املطلب إبراز . و معايري احرتام البيئة، من خالل عرض جتربة شركة تويو� للسيارت
  .أوجه تبين اإلدارة البيئية يف املشروعني، و املزاA احملققة من جراء ذلك

  :النموذج األملاين و اإلدارة البيئية:أوال
االهتمام �جلانب البيئي، ملا له من آ�ر مباشرة و غري مباشرة على القطاع  تسعى أملانيا إىل  

صناعي األملاين املعتمد على تقنيات . االقتصادي xا و سنتكلم من خالل هذه النقطة عن القطاع ال
  . البيئة، و منه عرض جتربة شركة مرسيدس للسيارات يف هذا ا�ال

  :بيئية Nملانياالصناعة القائمة على التقنيات ال -1
صر إبراز مظاهر االهتمام �لبيئية rملانيا املتمثلة يف إنشاء منظمات    سنحاول من خالل هذا العن

  .xاواقع قطاع تقنيات البيئة و هيئات للحفاظ على البيئة ، و منه سيأخذs احلديث إىل إبراز 
  :مظاهر االهتمام -لبيئة يف أملانيا - 1-1

 ،اجتماعية كانت أم صناعية ،الكبري �رساء القواعد البيئية يف مجيع أنشطتهايظهر اهتمام أملانيا  
  :من خالل سعيها الدائم إلنشاء منظمات داعمة للبيئة، نذكر أمهها يف اآليت
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  :1الرابطة األملانية حلماية الطبيعة -1
وقد مت  ،اإلنسان �مني ورفع جودة حياة�رساء القواعد البيئية، بغية تسعى الرابطة األملانية   
 95اليوم  وتضم ،كمنظمة أُم cتم حبماية البيئة والطبيعة يف اجلمهورية األملانية  1950سنة  تشكيلها

   .رابطة فرعية
  :2املنظمة األملانية حلماية البيئة -2

تدافع عن  مبثابة حمامية 1975اليت أسست سنة  (DUH) تعد املنظمة األملانية حلماية البيئة 
�ملنتجات احملافظة على  وcتم ،الطبيعة واملستهلكني، فهي تسهر على التكنولوجيات املستدامةحقوق 

جل إجياد طرق وأساليب حترتم أ من ،البيئة، وتسعى إىل إنشاء حتالف مع السياسيني والشركات
  . خصوصيات املوارد الطبيعية أثناء التعامل معها

  :3منظمة البيئة ومحاية الطبيعة -3
ضمن  أجل نظافة األ¥ار وسياسة نقل مستدامة، وضد الطاقة النووية وتربية احليواsتمن   

أملانيا ذات املنفعة  تعمل منظمة البيئة ومحاية الطبيعة يف. يف أماكن ضيقةو ظروف قاسية، rعداد كبرية 
sشط،  500000ويبذل أكثر من . البيئية/لتقوية وتوسيع السياسة اإليكولوجية 1975منذ  ،العامة

صعيد احمللي واإلقليمي فحسب، بل كذلك  ،بني عضو يف املنظمة وداعم هلا جهودا متواصلة ليس على ال
صعيدين الوطين والدويل حلماية   .ورعاية الطبيعة اليت تعد أساس احلياة على ال

  :4منظمة السالم األخضر -4
من  وكمنظمة تكافح ،يف منظمة السالم األخضر عندما تكون البيئة يف خطر ونشطايتحرك الن 

التجارب النووية  خاصا للحفاظ على طبيعة األشياء وتقف ضد اهتمامافهي تويل  ،أجل محاية البيئة
 .وتلوت مياه البحار أو نقل النفاAت السامة

 :5منظمة محاية الطبيعة Nملانيا -5
الطبيعة  على توجيه نظر واهتمام الناس إىل (NABU) الطبيعة rملانياتسهر منظمة محاية  

الطبيعة وتشارك يف  تشرف املنظمة على مشاريع ملموسة حلماية. والعناية xا منذ أكثر من مئة سنة
يف املنظمة على توفري العناية  عضو 520000األنشطة السياسية والتوعية البيئية، هذا ويركز حوايل 

                                                
1
 - http://www.dnr.de/ .vue le:07/04/2016.a14.30h. 

2
 - https://ar.wikipedia.org/wiki. vue le 07/04/2016.à 15.00h. 

3 - http://www.duh.de/. vue le:07/04/2016.à14.30h. 
4
 - Ibid. 

5
 - http://www.nabu.de/ .vue le:07/04/2016.à14.30h. 
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" عصفور السنة"ميثل مصاحل الطبيعة اختيار وتعيني  الئمة لعامل احليوان والنبات، وميكن ملنوالرعاية امل
  .األحباث العلمية يف معهدين متخصصني كما حيق له املشاركة وممارسة

  :1للبيئة روبني وودمنظمة  - 6 
كبريا جهدا   1982منذ سنة  (ROBIN WOOD) وود تبذل منظمة البيئة املعروفة �سم روبني 

وتعمل هذه املنظمة ذات . يف أملانيا ويف البلدان االستوائية يف احلد من عملية اختفاء وموت الغا�ت
شطون يف ا�ال احياول الن. مكثف حىت يف جماالت استخدام الطاقة وحركة السري املنفعة العامة بنشاط

محالت  مام الناس من خالل تنظيمجبلب أنظار واهت ،"املنتقمون لألشجار امليتة"يسمون أنفسهم  والذين
  .واسعة وتظاهرات رائعة

  :2الصندوق العاملي للطبيعة يف أملانيا -7
الطيور  وكل رابع نوع من ،�النقراضأكثر من نصف أنواع النبا�ت املوجودة يف العامل مهددة  

صندوق  يعمل ومن أجل محاية هذه األنواع النباتية واحليوانية .إال وهو يف خطر يهدد بقائه موظفو ال
صندوق  ويعترب هذا،  على االهتمام xذه األنواع  (WWF Deutschland) العاملي للطبيعة يف أملانيا ال

  . منظمة مستقلة cتم حبماية الطبيعة يف العاملربأك
صناعي األملاين خبفض غازات �ين أكسيد التز و من مظاهر محاية البيئة يف أملانيا إ   م القطاع ال

صل إىل  ،% 20الفحم بنسبة  صناعات الكيميائية والورقية بنسبة ت . تقريبا % 23يف حني التزمت ال
أن احلكومة األملانية تسعى حلل هذه  ،"كارل تسافادتسكي"ويقول خبري شؤون الطاقة األملاين

حيث أن إنتاج الطاقة الكهر�ئية يتم نصفها تقريبا عن طريق  ،املشكالت �للجوء إىل الطاقة املتجددة
 أما النصف اآلخر فيتم إنتاجه عن طريق إحراق اخلشب والقمامة والطني، حمطات الطاقة املائية،

وعن طريق طاقة الرAح وا�معات  �إلضافة إىل الغاز املستخرج من مقالب القمامة واملخلفات،
وذكر أنه يتم إنتاج الطاقة الكهر�ئية الالزمة لشبكة الكهر�ء  .والطاقة احلرارية الشمسية واخلالA الضوئية

بينما تغطي معظم املساكن احتياجاcا من الطاقة عن طريق  العالية عن طريق السدود املائية الكبرية،
  .3ا�معات الشمسية

ات الكهر�ء املتوفرة يف وتشري التقديرات إىل أنه �إلمكان وعلى املدى البعيد إعداد نصف كمي  
والطاقة  ،وطاقة الرAح ،أي الطاقة الشمسية شبكات الطاقة األملانية عن طريق الطاقات املتجددة،

                                                
1
 - http://www.robinwood.de/.vue le:07/04/2016.à 15.30h. 

2
 - http://www. wwf Deutschland /.vue le:07/04/2016.à 16.30h. 

، 06ورقلة، العدد ، جملة الباحث، جامعة قاصدي مر�ح، -عرض جتربة أملانيا- دمحم طاليب، دمحم ساحل، أمهية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة ألجل التنمية املستدامة  - 3
2008. 
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وتبذل املؤسسات األملانية املعنية جهودا كبرية لتحقيق خطوات  .واحلرارية ،والطاقة العضوية ،املائية
أن يتم ختفيض غازات �ين أكسيد " تسافادتسكي"ونتيجة لذلك يتوقع اخلبري  .متقدمة يف هذا ا�ال

 الكهر�ء عن طريق مصادر الطاقة املتجددة إنتاجالفحم عن طريق حتسني استخدام الطاقة إىل جانب 
صر القادم   .اليت سيتم التطرق إليها يف العن

  :واقع قطاع تقنيات البيئة Nملانيا - 1-2
صناعة القائمة على البيئة حتتل أملانيا مركز الرAدة يف العامل يف جمال   قق أرقام صادرات حتو  ،ال

وتتعدد . 2030إىل بليون يورو يف العام "القطاع األخضر"يتوقع أن يصل حجم مبيعاتو ،قياسية
أكرب طاقة إنتاجية ، فهي تعترب ا�االت اليت تعترب فيها الشركات األملانية هي الرائدة على املستوى العاملي

و حتتل  أحدث تقنيات حمطات توليد الطاقة،و متتلك  تعمل بطاقة الرAح،اليت لتجمعات ليف العامل 
صعيد  .وغري ذلك الكثري...العالية الفعالية االستعمالاملركز األول عامليا يف العديد من أجهزة  وعلى ال

صدارة ،العاملي ، مثلما تشري املختلفة جماالت تقنيات البيئة األسواق العاملية يف يف فإن أملانيا حتتل مركز ال
  :1إليه النسب التالية

  .%10فعالية الطاقة  -.              %30يف جمال توليد الطاقة  -
صاد -.        %5 املوارد الطبيعية وفعالية املوارد -   %5 ملستدميااملاء  اقت
صاد الدورة الكاملة القمامة -                     %20 النقل املستدمي -   %25االستخدام إعادة :اقت

صاد األملاين اىل االعتماد الكبري على )قطاع تقنيات البيئة(و أساس هذا القطاع  ، هو توجه االقت
  :االستثمار يف الطاقات املتجددة املتمثلة يف اآليت

قطاع تنشأ استطاعت أن  �لرغم من املناخ املمطر يف أملانيا إال أن هذه األخرية:2الطاقة الشمسية - أ
أكرب  ، و الذي من خالله أصبحت أملانياقطاع صناعة تقنيات الطاقة الشمسيةمتثل يف صناعي جديد 

  .مولد للطاقة الكهر�ئية من ضوء الشمس يف العامل
حيقق هذا ،  2000الذي بدأ تطبيقه يف سنة  )EEG(أيضا بفضل قانون مصادر الطاقة املتجددة 

وقد تزايد حجم أعمال التقنيات الشمسية األملانية خالل .نواتالقطاع معدالت منو هائلة منذ بضع س
ووصل عدد العاملني  .مليار يورو 4.9مليون يورو إىل مايقرب من  450سنوات قليلة من حوايل 

  . عامل 50000يزيد عن  غري مباشر يف هذا القطاع إىل ما بشكل مباشر أو

                                                
1

صرف/42ص  ،2007،دار نشر سوسيتيس،فرانكفورت ،03جملة أملانيا، العدد ،"األبطال اخلضر" غيورك ميك، -   .�لت
2

صرف/49، ص2008 أملانيا،  فرانكفورت، دار النشر سوسيتس ، ،02العدد  ،جملة أملانيا ،فرايبورغ مدينة الطاقة الشمسية ،برينفارد Aنتسينغ-    .�لت
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طاقة الرAح يف أملانيا رقما قياسيا جديدا،  حققت ،2007يف الربع األول من عام  :طاقة الرiح - ب  
سامهت يف تغذية الشبكة  ،وحدة 19000فمحطات توليد الكهر�ء العاملة بطاقة الرAح واليت تضم 

قامت هذه  وتعادل هذه الكمية نصف ما مليار كيلوواط ساعي من التيار الكهر�ئي، 15العامة مبقدار 
الدور الكبري لطاقة الرAح يف  تبنيهذه األرقام و  .2006لعام احملطات بتوليده من طاقة خالل جممل ا

  .1مزيج مصادر الطاقة احلديث يف أملانيا
مت إقامت  سابقا، شرn إليهأالذي يف جماالت مصادر الطاقة املتجددة  االستثماروبفضل قانون دعم   

صل إىل    تعترب أملانياو بذلك . ميغا واط 21000حمطات إنتاج الطاقة العاملة �لرAح �ستطاعة ت
   .2 أكرب سوق يف العامل يف طاقة الرAح كذلك

على املقصود -لكتلة احليوية إنتاج كمية من الطاقة الكهر-ئية اعتمادا  :طاقة الكتلة احليوية - ج  
، زيت النبا�ت،وقد بلغت مسامهة الكتلة احليوية )البيولوجي(الغاز العضوي ، اخلشب:مواد عضوية منها

كانت   يف هذا القطاعومن التطورات املهمة  % 3يف إنتاج الطاقة الكهر�ئية من املصادر املختلفة حوايل 
يف مليار كيلوواط ساعي  0.4على الغاز العضوي الذي ساهم يف توليد طاقة مبقدار  االعتمادزAدة 

   .3لسنةا
بني مصادر الطاقة غري  2006يف عام    وصلت حصة أملانيا من الطاقة اجلوفية :الطاقة اجلوفية - د  

فقط،ولكن بفضل تقنيات احلفر اجلديدة، يتوقع اخلرباء معدالت منو مرتفعة هلذا % 1الضارة �لبيئة 
أسرة  300الكهر�ئية وحوايل أسرة �لطاقة  6000يتم تزويد  2007املصدر من الطاقة، فمنذ أواخر 

وحسب وزارة البيئة األملانية يوجد اآلن خطط جاهزة لبناء  وذلك دون أية غازات عادمة، بطاقة التدفئة،
   .4حمطة طاقة عاملة بطاقة جوف األرض 150حوايل 

صاديتطور قطاع البيئة إىل قطاع كبري يف      وهو اليوم احملرك األساسي يف سوق  األملاين، االقت
مليار يورو، و يف صناعة  170، كان حجم األعمال يف قطاع بناء اآلالت 2005ففي سنة . العمل

  .مليار يورو 150مليار يورو، أما يف قطاع تقنيات البيئة فقدر بـــــ 280السيارات 

                                                
1

 .43ص ،مرجع سبق ذكره ،غيورك ميك  - 
صرف/ 59، ص2008أملانيا، ، دار النشر سوسيتس، فرانكفورت، 02، العددجملة أملانيا، "علينا زiدة الفعالية"مارتني أورت،  - 2  .�لت
3

 .44غيورك ميك، مرجع سبق ذكره، ص  - 
4

صرف/55، ص 2008أملانيا، فرانكفورت،  ، دار النشر سوسيتس ،02، العددأملانياجملة ، "طاقة من جوف األرض"،شتو مبف   راينر -   .�لت
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نيات البيئة سيتضاعف أن حجم األعمال يف قطاع تق -حسب أحد الدراسات- 2030و املتوقع يف 
صل اىل  صل اىل  1000بنسبة كبرية لي مليار يورو  290مليار يورو، أما �لنسبة للقطاعني اآلخرين فسي

  .1مليار يورو يف كل من بناء اآلالت و صناعة السيارات على التوايل 570و 
ل مجيعها شركة تعم 1500يقرب من  �ستطالع مشل ماالبيئية  االستشارات اتشركأحد  كما قامت

قطاع التقنيات البيئية يف و كانت النتيجة أن  املختلفة، النتائجوقامت بتحليل  يف جمال تقنيات البيئة،
 2020 و تنبأت الدراسة أنه يف العام .و مبعدل منو سريع يف خلق فرص عمل جديدة يساهم أملانيا

       .من العاملني يف قطاع بناء اآلالت أو صناعة السيارات عدد العاملني يف هذا القطاع أكربسيكون 
  :شركة مرسيدس األملانية و اإلدارة البيئية -2

صر التوجهات البيئية لشركة مرسيدس،     مناذج لسيارات مرسيدسو سنتناول من خالل هذا العن
  .املصنوعة بتقنيات بيئية

  : 2البيئية -إلدارةسياسة شركة مرسيدس املتعلقة   - 2-1
تعتمد شركة مرسيدس للسيارات األملانية على التفكري االسرتاتيجي، و منه فهي تتبىن سياسة   

طويلة املدى تسعى من خالهلا إىل حتقيق جمموعة من األهداف، آخذة بعني االعتبار إدراج البعد البيئي 
  . ضمن هذه السياسة ملا له من أمهية �لغة

ــة - أ    :البيئــــ
صر التوافق البيئي األمثل يف منتجاتنا ويف العمليات التشغيلية أيًضاحنن ¥تم بشدة ب   ونعتمد . عن

صعيد الداخلي، نقوم �جراء اختبارات ميدانية . يف هذا ا�ال على االستغالل األمثل للموارد فعلى ال
  .ودورات تدريبية ملوظفينا وشركائنا التجاريني وذلك يف إطار إسهامنا يف محاية البيئة

صرًا تسويقيÅا، بل إ¥ا أحد احملاور اجلوهرية يف شركة مرسيدسإن مح صفتها الشركة . اية البيئة ليست عن وب
 58واليوم تقدم الشركة . املنتجة هلذه السيارات، تتحمل مرسيدس مسؤولية حمددة، ندرك أبعادها جيًدا

 .طرازًا جتسد موضوع محاية البيئة كما ينبغي
صري اإلبداع واالبتكارالتزمت مرسيدس منذ إنشائها     ،وقبل أن حتظى xذه الشعبية اجلارفة بعن

مما أ�ح هلا تطبيق أساليب جديدة للمساعدة يف احلد من التداعيات البيئية للسيارات والشاحنات على 
صر ذلك على احملركات . مستوى العامل وقد أوفينا بوعودs والتزاماتنا البيئية على مدار عدة أجيال، ومل يقت

تبدأ هذه العملية قبل طرح سيارات مرسيدس بنز يف األسواق وتتواصل على . نظف واألكثر كفاءةاأل
                                                

 .41غيورك ميك، مرجع سبق ذكره ، ص - 1
2-http://mercedesbenzme.com/ksa/ar/footer/why-mercedes-benz/environment..vue 

le18/12/2015.à15.00h. �لتصرف.   
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ومثل أيٍّ من العناصر املبتكرة يف سيارة مرسيدس . مدار فرتة عمل السيارة اليت تتميز بعمر تشغيلي طويل
صر ميهد الطريق �ال صناعة السيارات وللعامل بوجه عام، لكي   .يستفيد منه اجلميع بنز، فإن هذا العن

   :Blue Efficiencyتقنيات -ب

األقل سعرًا  C بداية من الفئة .طرازًا 20أكثر من . أكثر كفاءة. أكثر قدرة على االستجابة  
. الرAضية، تطرح مرسيدس جيًال جديًدا من السيارات اليت تتميز بقوة األداء AMG وحىت طرازات

 ذات احلقن املباشر بدقة ال مثيل هلا وسرعة رد فعل ال تتجاوز اجلديدة املتطورة تعمل حمركات البنزين
   .نبعا�ت أقل أيًضاإالنتيجة أداء أقوى واستهالك أقل للوقود و و . امليللي �نية

األنظمة،  إذ جيري تطوير عدد هائل من ،تتعدى كو¥ا تقنية حمركات Blue Efficiency إن  
صميماتبدًءا من التوجيه املعزز لعجلة القيادة ون املراA اجلانبية للوصول إىل  ظم اإلطارات وحىت ت

 .األمثل مستوى األداء
  : التزام واضح وصريح -ج

على مدار أجيال، كانت شركة مرسيدس مثاًال ومنوذًجا ُحيتذى به يف السعي للمحافظة على   
أول  و ،الكلوروفلوروكربونيف ظل إنتاجنا ألول سيارة خالية متاًما من مرّكبات . األرض لألجيال القادمة

ومن خالل  .سيارة رAضية متعددة األغراض منخفضة االنبعا�ت من مصانعنا الفائزة �لعديد من اجلوائز
إن . اليت ستساعد يف االرتقاء �لبيئة يف املستقبل ،املساعدة يف تطوير البىن التحتية احمللية حول العامل

حيث يهدف إىل السري قدًما يف حتقيق اهلدف  ،عديدة املنهج الذي نعمل من خالله يتميز rوجه
صناعة السيارات املستدامة    ،والرفاهية ،والسالمة ،األمن :مع عدم إغفال عناصر أخرى مثل ،اخلاص ب

  .األداء اجليد و
 :املصنوعة بتقنيات بيئية مناذج لسيارات مرسيدس - 2-2

  :سيتم التطرق اىل أهم منوذجني يف اآليت  
  :The Biome1سيارة مرسيدس  - أ

صورة �مة مع البيئة ادأر    صناعة هذه ، حيث تتم مهندسو مرسيدس إنتاج سيارة تتكامل ب
، وهي مادة عضوية تقول مرسيدس أ¥ا )BioFibre(بيوفيرب  تدعىالسيارة من مادة خفيفة للغاية 

ستخدم السيارة وقودًا عضوAً أما عن الوقود فت.أخف بكثري من املعادن والبالستيك وأقوى من الفوالذ
صة يتم إنتاجها بواسطة أشجار معدلة جينيًا تقوم جبمع  BioNectar4534يدعى ، وهو مادة خا

                                                
1
 - http://www.ibda3world.com.vue le 20/12/2015 à17.55h. 
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ا الوقود العضوي هو أكسجني الطاقة الشمسية وحتويلها إىل هذا الوقود الثوري، والغريب أن خملفات هذ
  .صايف

كيلوجرام فقط،   394ملم وتزن  1200وارتفاعها ملم  2500ملم وعرضها  4040يبلغ طول السيارة 
املثري يف هذه الفكرة هو أن السيارة صديقة للبيئة من حلظة و  .وهي سيارة كوبيه تتسع ألربعة أشخاص

صناعتها مرورًا �ستخدامها ووصوًال حىت التخلص منها، ألنه ميكن حتويل السيارة إىل مواد بناء بعد 
  .انتهاء عمرها كما تقول مرسيدس

صادر تقول أن السيارة  كما ال توجد أي معلومات تفصيلية عن تكنولوجيا صناعة هذه السيارة، لكن امل
 . BMW Vision Dynamic Efficientلتكون منافساً لسيارة  2015توفرت يف األسواق عام 

 :1صديقة للبيئةبنز المرسيدس سيارة  -ب
دم فيها استخ ،"صديقة للبيئة"عن سيارة جديدة "مرسيدس بنز"أعلنت شركة السيارات األملانية  

  .ها إىل طاقة، �إلضافة إىل مواصفات أخرى جديدةو ميتص أشعة الشمس، وحي خاص ءطال
حمرك   �ستخدامالدفع اخللفي : وميكن هلذه السيارة توليد الطاقة من الرAح أثناء سريها، وتعمل بنظامني 

وتعمل هذه السيارة من خالل نظام .والدفع األمامي �ستخدام حمرك يعمل على اهليدروجني ،كهر�ئي
حاسويب ذكي، بتشغيل أي من النظامني، أو كليهما، وبشكل آيل، تبًعا لظروف الطريق، حبسب 

  .الربيطانية "ديلي مايل"صحيفة 
سات إلكرتونية تقيس اإلشارات دة مبجو وتتميز السيارة من الداخل rقمشة مضادة لألوساخ، وكراسي مز 

الراكب يشعر �لتعب  إىل وضع التدليك إذا أحست السيارة rنا احليوية لكل راكب، وتتحول تلقائي
ويف الوقت نفسه، يتم ضخ األكسجني، الذي ينتج عن احرتاق اهليدروجني يف احملرك األمامي، يف 

زودت الشركة السيارة  "يارة املثاليةالس"ومن أجل احلصول على  .املقصورة لتحسني نوعية اهلواء
الستكمال الرحالت اليت حتتاج املشي على  ،بدراجات كهر�ئية خمبأة حتت أرضية صندوق السيارة

عن حصول  "رداميل"مدير الشؤون البيئية و التنظيمية يف شركة  Jörg Breuer و xذا أعلن .األقدام
  .السيارة على شهادة صداقة البيئة

        
  
  

        

                                                
1
-http://www.imlebanon.org/2014/11/12/new-mercedes-car-friendly-environment/.vuele 18/12/2015.à18.00h. 
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     :النموذج اليا-ين: �نيا
ألن . تعد محاية البيئة إحدى املهام احليوية ليس فقط �لنسبة لليا�ن ولكن �لنسبة للعامل ككل  

     .قيادة احلكومة اليا�نية تشرك العديد من  اليا�نيني حاليا يف العديد من أنشطة وجهود محاية البيئة
  أساسيتني، أوهلما مظاهر محاية البيئة يف اليا�ن، و الثانيةو من خالل هذا املطلب، سنتطرق اىل نقطتني

  .    تقدمي مثال عن شركة تويو� و جهودها املتواصلة يف احرتام املعايري البيئية من خالل منتجاcا
  :محاية البيئة يف اليا-ن -1

بتأسيس  القيامو تشجعهم على تسعى احلكومة اليا�نية اىل غرس الوعي البيئي يف مواطنيها،   
صد يف استخدام السلع واألشياء ويقوم  جمتمع يعمل على إعادة تدوير السلع واألشياء، جمتمع يقت

ولقد قطعت اليا�ن شوطا  . �ستخدام السلعة الواحدة مرة تلو األخرى بدال من التخلص منها مباشرة
ويعد . تخدامها مرة واحدةكبريا على طريق تقليص حجم القمامة، وإعادة تدوير األشياء اليت مت اس

صورة خاصة صناعات الراسخة ب     .تدوير علب السلع احملفوظة والزجاجات البالستيكية من ال
للطاقة " نظيفة"ستخدام مصادر �الوسائل ملواجهة ظاهرة االحتباس احلراري و تقوم اليا�ن �ختاذ كل 

لشمسية والرAح وحرارة �طن قة اتخدم كل من الطافهي تس. واليت ال ينتج عنها انبعاث أية غازات
    .مصادر النظيفة املتاحة لتوليد الطاقة من أهمتعد األرض اليت 

وتعمل اليا�ن جاهدة على مساعدة البلدان النامية مبختلف أحناء العامل على مواجهة املشاكل البيئية من 
نبعاث الغازات املسببة خالل تزويدها بتكنولوجيا إعادة التدوير، وكذلك بتكنولوجيا القضاء على ا

  .1لظاهرة االحتباس احلراري، �إلضافة إىل أنواع أخرى من تكنولوجيا احملافظة على البيئة
 من خالهلا  تسعى ، اليتزراعيةاليوية احلتقنية من خالل مصانعها تقنيات بيئية كالكما تستخدم اليا�ن 

العاملي وقامت �الهتمام والرتكيز على هذا النوع افظة على البيئة وخصوصًا مع التقدم والتطور على احمل
  :2من التقنيات احليوية وذلك لألسباب التالية

  ؛الزAدة الكبرية يف التعداد السكاين العاملي وخصوصاً يف قارة آسيا - 
  ؛زAدة االستهالك الشخصي للغذاء وذلك الرتفاع مستوى الدخل - 
صنيع وزحف العمران، وأيضًا لنقص املياه والغذاء تقلص مساحات املزارع والغا�ت نتيجة ل -  زAدة الت

  .نتيجة لزAدة استهالك املياه وزAدة تلوث البيئة
  

                                                
1-  http://www.eg.emb-japan.go.jp/a/japan/environment.htm. vue le15/04/2016.à15.15h. 

2
صديقة للبيئة، امللتقى الدويل الثالث إنتاج حنو  TOYOTA، واقع وأفاق توجه شركة تويو� إبراهيمنوري منري، جللط  -                  منظمات األعمال حول املنتجات ال

 .2012  ،فيفري  15-14 ،جامعة بشار  ،و املسؤولية االجتماعية
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  :1يف اآليت مثال عن محاية البيئة يف اليا-نو ميكن تقدمي 
صحافّيني ولزعماء دول جمموعة الثماين الذين    بدت اليا�ن مهتّمة بتقدمي درس عملي لل

فقد كان الفتًا جلوء السلطات . يف جزيرة هوكايدو، من sحية استخدام نظيف للطاقة استضافتهم
املنّظمة للقّمة إىل وسائل البيئة النظيفة يف تكييف اهلواء �لثلج واستعمال سيارات كهر�ئية ومراحيض 

صد املياه، �إلضافة إىل ختصيص قاعة لعرض جمموعة من التكنولوجيا اليا�نية النظيفة   .تقت
حتت ) الذي يتساقط بكثافة يف الشتاء يف هوكايدو(وخّزن املركز اإلعالمي سبعة آالف طّن من الثلج 

    .أقدام أكثر من مخسة آالف صحايف غطوا احلدث العاملي
وتتخّلل احلفرة ثقوب عميقة تضمن انسياب اهلواء . الثلج يف حفرة، ميكن رؤيتها حتت األرضية حفظو 

ند تذويب الثلج، تضّخ املياه يف مكيفات اهلواء، حبسب منشورات وزعتها وع. البارد داخل املبىن
كما يُستخَدم الثلج حلفظ اإلنتاج الزراعي احمللي كالفواكه واخلضر واألرز يف أهرامات .السلطات احمللية

صل عددها يف اليا�ن إىل      .يف هوكايدو 50مئة، من بينها  حوايلمربدة، ي
، وهو املساهم الرئيسي يف تغري املناخ، من خالل CO2من إمجايل ةاملائ يف 40وبفضل الثلج، يُقّلص 

    .الطبيعية ونشر النبا�ت على اجلدران واألسطح ومد صفائح مشسية على الواجهة برمتها التهوية
ـــواسُتعني يف املركز اإلعالمي  ـــ ــ ضية، الفوالذ، األر (من املواد القابلة إلعادة االستعمال  ةاملائيف  95بـــ

    ).املواد العازلة واألsبيب وبىن من األملنيوم(، أو إلعادة التدوير )السجاد
ومثّلت قّمة الثماين اليت تُعَقد على ضفاف حبرية توA يف قلب حممية طبيعية وطنية، وجتتذب اإلعالم 

ماذج يف املئة، مقارنة �لن 31الدويل، فرصة لعرض منوذج جترييب من مراحيض توفر املياه بنسبة 
صواريخ، ليوفر ما يوازي  .املستخدمة ويشغل املرحاض عرب لوحة مفاتيح إلكرتونية على غرار ما يشغل ال

    .قنينة من املياه يومياً لدى عائلة من أربعة أشخاص 15
وألّن قمة جمموعة الثماين على ضفاف حبرية توA، سعت السلطات اليا�نية إىل عرض التقنيات النظيفة، 

. افالت تسري على الغاز الطبيعي أو بطارAت احملروقات لنقل املشاركني من موقع إىل آخرواسُتعني حب
كما وضع صانعو السيارات اليا�نيون يف خدمة البعثات أحدث مناذج السيارات الكهر�ئية، وهي 

  .ب أو أثناء السريآصغرية من أربعة مقاعد ميكن إعادة ملء بطارcAا يف مر 
   :و البيئة شركة تويو� للسيارات -2

صناعة السيارات يقع مقرها الرئيسي يف  شركة متعددة اجلنسياتهي    وتعترب اآلن . اليا�نل
صنع األول للسيارات �لعامل، وللشركة 

ُ
تقوم الشركة �نتاج الشاحنات واحلافالت ومركبات . فرعاً  522امل

                                                
1
 - - https://saudigreendream.wordpress.com. vue  le15/04/2016.à15.20h. 
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صنيعها  تويو� : وتقدم تويو� خدمات مالية من خالل فرعها. لسياراتلصناعية خمتلفة، إىل جانب ت
صناعة  شطتهاأنومن ،  للخدمات املالية    ).الروبوت( اإلنسان اآليلأيضاً 

صديقة للبيئة لشركة    ومكانتها لدى  ،تويو� اليا�نية ما يكفي من اخلربة إلدراك أمهية املنتجات ال
إىل تزويد كل  2030لذلك حترص تويو� اآلن على وضع خطة إسرتاتيجية cدف حبلول عام  ،العمالء

صغرية أو العائلية أو الر�عية الدفع ،طراز من طرازات تويو� �لتقنية اهلجينة كما أ¥ا . سواًء كانت ال
صعيد، يساهم يف �كيد ، منوذجاً إضاف2057للعام " بيومو�يل ميشا"تصمم طراز جديد  ياً على هذا ال

صديقة للبيئة فعوضًا عن ضخ الغازات امللوثة يف اهلواء، فإن هذه السيارة  .مكانتها الرائدة يف املركبات ال
وأخذت الشركة اليا�نية بعني  ،تستخدم تلك الغازات بعينها كوقود يف عملية إعادة التوازن إىل الطبيعة

صاميم البناء خالل العقود اخلمسة املقلبة سيؤدي إىل ضيق الشوارع االعتبار أن التطور الذي س يلحق بت
وازدAد sطحات السحاب فوفرت يف مركبتها اجلديدة ميزة تعديل احلجم مبا يتناسب مع وضعية الطريق 
ففي حال مرور السيارة داخل شارع ضيق، ميكن هلا االنكماش بسهولة، قبل أن تعود لتتسع يف 

  .1توحة للتحول إىل ما يشبه غرفة االستقبالاملساحات املف
  :لتويو� بيئيةالتقنيات ال - 2-1

وإمنا ترتكز مبادراcا أيضًا على حل ، إن عمل تويو� ليس حمصوًرا فقط لتعزيز راحة مركباcا  
 و من خالل تقنياcا البيئية. القضاA البيئية العاملية من خالل جمموعة متنوعة من األنشطة واملقرتحات

  :املتمثلة يف اآليت
   :تقنية توليد القوة - أ

األساس لتحسني األداء البيئي للمركبات، وجيري تطوير هذه التقنية على تطوير هذه التقنية هو   
  :2ثالثة أسس وهي

  ؛نبعا�ت غاز �ين أكسيد الكربونإحتسني كفاءة الوقود من أجل احلد من  -
  ؛لتقليل من تلوث الغالف اجلويجعل انبعا�ت العادم أنظف للمساعدة يف ا -
  . النظيفة السعي لتنويع مصادر الطاقة -
  
  
  

                                                
1
 - https://ar.wikipedia.org/wiki.vue le20/12/2015.à 22.00h. 

2
 - Ibid. 
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   :1تقنية اهلجني -ب
ضي قدمًا حنو تنويع مصادر الطاقة، إلنتاج السيارة املطلوبة يف التوقيت   

ُ
تسعى تويو� يف امل
تعمل تويو� جاهدًة على تطوير التقنية اهلجينة لتكون التقنية األساسية و  ،الصحيح يف املكان املناسب
  . املستخدمة يف مجيع احملركات

وكامري  بريوسبعد أن قامت تويو� بتطوير نظامها اهلجني والذي زودت به عدة طرازات كطرازي ف
 ، تقوم الشركة بتطوير نظام جديد معتمد على النظام األول وأطلقت عليه نظام تويو� اهلجنيهايربد
ذي حيقق مستوAت عالية من التوافق بني األداء وال، )Toyota Hybrid System: THS II(الثاين 

زAدة جهد إمدادات الطاقة لتحقيق تقدم أفضل و مرة،  1.5البيئي وقوة احملرك الذي زادت قوته حبوايل 
  . يف نظام التحكم، xدف التآزر بني قوة احملرك الكهر�ئي وقوة احملرك البنزيين

   :2تقنية خلية الوقود -ج
وتقوم تويو� حاليًا بتطويرها سريعاً  تقنية تويو� اهلجينةعلى  تقنية خلية الوقوداعتمدت   

العتقادها بتعدد استخداماcا، كما تبحث يف جمال واسع من الوقود البديل وليس فقط اهليدروجني 
�لتسويق احملدود  2002 ديسمرب 12بدأت تويو� يف فقد . �ألخذ �العتبار قوانني الدول املختلفة

  . �لوالAت املتحدة واليا�ن" FCHV"لطرازها الذي يعمل �هليدروجني 
  :3تقنية الكهروهجني -د

الكهروهجني أعلنت تويو� أيضًا أ¥ا  فولتإصدارها لطرازها  جنرال موتورزبعد إعالن شركة   
صدر طرازًا مماثًال، وقد اختربت سيارcا  عتمد على اليا�ن وأمريكا وأورو� واليت تيف ) Plug-in HV(ست

قنية ت �ثريتومن املتوقع أن يكون �ثري هذه التقنية الضار �لبيئة أقل من  .جمموعة بطارية أيون الليثيوم
  .اهلجني

   :4االسيارة الكهر-ئية كلي -هــــ
تسعى تويو� جاهدًة يف تطوير السيارات اليت تعمل كليًا �لكهر�ء واليت ختطط طرحها خالل   

  EVومت تسميتها 2003و 1997قامت تويو� �نتاج إصدار كهر�ئي بني عامي حيث العقد القادم، 
RAV4   وحدة،كما قامت تويو� �صدار طرازها االختياري  1557وبيع منها حوايلCom-E  عام
2006.   

                                                
1
 - Kotler,Dubois,Keller,Manceau,Marketing Management, Pearson Education, France,12 édition,2006. 

2
 - https://ar.wikipedia.org/wiki.op-cit. 

3
  .مرجع سبق ذكره ،إبراهيمنوري منري، جللط  - 

4
 - https://ar.wikipedia.org/wiki.op-cit. 
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   :1إعادة التصنيع -و
صنيعها    صاميم ومواد يسهل إعادة ت  و �خذ بعني االعتبارمرحلة التطوير يف تقوم تويو� بتطوير ت

صنيع املتنوعة يف مرحلة اإلنتاج أنشأت كما . إمكانية التفكيك أثناء تطوير وتقدمي تقنيات إعادة الت
يار السيارات للتشجيع على إعادة استخدام قطع غ ،مرحلة االستخداميف تويو� نظامًا للموزعني 

صنيعاللتجميع وإعادة ل يف مت تطوير األحباث لتقنيات التفكيك وإعادة استخدام خملفات التقطيع كما . ت
  .مرحلة التخلص من السيارة

 : 2تكرم شركة تويو�العاملية وكالة محاية البيئة  - 2-2
يف إضافة لسجل إجنازاcا، حصلت شركة تويو� موتور العاملية على تكرمي وتقدير استثنائي من   

صادية   صلة لتحسني كفاءة استخدام الطاقة يف مركباcا االقت وكالة محاية البيئة، وذلك عن جهودها املتوا
  .RAV4 EVميال لكل جالون، ومركبة تويو�  50اليت تسري  TOYOTA PRIUSكمركبة تويو� 

ووفقًا لوكالة محاية البيئة، فقد مت تصنيف مركبات تويو� اليت تعد من أكثر املركبات مبيعًا يف الوالAت 
صميم عملها وحترص تاملتحدة األمريكية، كواحدة من بني العالمات اليت تدمج االعتبارات البيئية يف 

ع تويو� يف أمريكا الشمالية ضمن على احملافظة على مصادر الطاقة؛ حيث مت اختيار مثانية من مصان
، وذلك لنجاحها يف "Energy Star Challengeجنوم حتدAت الطاقة "املبادرة الوطنية األمريكية 

جبدارة، " جنمة حتدي الطاقة"التصدي للتحدAت البيئية للعام احلايل مبنتهى الكفاءة، مستحقة لقب 
من النسبة املستهلكة، %  10اقة مبا ال يقل عن األمر الذي تطلب منها احلد من كثافة استهالك الط

  .خالل التحدي%  24إىل جانب ختفيضها الستخدام الطاقة بنسبة بلغت حوايل 
وقد متكنت تويو� من حتقيق هذا اإلجناز عرب استبدال املصابيح الكهر�ئية العادية �ضاءة عالية الكفاءة 

صناعية، خمفضة بذلك كثافة استهالك الطاقة إىل يف خمتلف أجزاء املركبة ضمن وحدتني من وحداcا  ال
عن السابق؛ إذ قامت �حالل مقاوم �بت التفريغ يف أنظمة اإلضاءة املتواجدة يف مواقف %  13.8

اصطفاف مركبات تويو� يف مصنعها يف أال�ما، األمر الذي أسهم يف تقليل استهالك الطاقة بنسبة 
ام الوحدات ا�معة اجلديد للتربيد والتدفئة والتهوية يف كشك ، إىل جانب قيامها �حالل نظ% 24.1

  %. 36طالء املركبات، مما أسهم يف توفري كبري يف الطاقة بلغت نسبته حوايل 
  
  

                                                
1

 .مرجع سبق ذكره ،إبراهيمنوري منري، جللط  - 
2
- http://www.alghad.com/articles/607198. vue le20/12/2015.  
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 :الصديقة للبيئة  TOYOTA PRIUSسيارة  - 2-3
صديقة للبيئة أيضا، تتميز عن غريها ت ةهي سيارة هجين   r¥ا كّىن �لسيارة اخلضراء وتسمى ال

صادية CO2 إنبعا�ت الغازات السامة وغاز �ين أكسيد الكربون من دتتوفر فيها تقنيات حت  كما أ¥ا اقت
�ئي كما حتتوي على حمركني، أحدمها بنزيين والثاين كهر على السيارة هذه حتوي و . يف استهالك الوقود

Aرك البنزيين الستخدامها بعد فرتة وذلك لتخزين الطاقة أثناء عمل احمل ،أيون الليثيوم تجمموعة بطار
معدل ف .عندما يتوقف ذلك احملرك، وذلك لتوفري استهالك الوقود وتقليل �ثري السيارة الضار �لبيئة

ــــسامة أخرى  وغازات CO2 ــــــانبعاث غاز الـ ـــــ ــ ـــــ     1ما يعادل أي توفري . غرام للكيلومرت 104 يقدر ب
  . طن يف السنة وهذا إجناز عظيم

صديقة للبيئة تتطور     اليا�ن، يف اهلجني �لدفع تعمل سيارة مليون 2.5 اىل  مبيعات السيارة ال
 يف 2010 -1997الفرتة   خالل اليا�نية الشركة جنحتو  .1997سيارة سنة 300بعدما كانت 

 البيئة وختليص �لبيئة، الضار الكربون أكسيد �ين انبعاث من طن ماليني 4من  اليا�ن يف البيئة ختليص
 يف رئيسي بشكل يتسبب الذي الغاز من هائلة كميات وهي طن، مليون 15 قرابة من العامل حول

  .1احلراري ظاهرة االحتباس
صديقة للبيئة حصلت على عدد كبري من ال كما جتدر اإلشارة إىل نذكر شهادات واألومسة أن السيارة ال

 :2منها
صاداً يف استهالك الوقود لعامي :  طبقًا لوكالة محاية البيئة األمريكية - تويو� بريوس هي أكثر سيارة اقت

2007-2008 . 
صناعة rمريكا الشمالية  - قامت وكالة محاية البيئة األمريكية مبنح شركة تويو� هلندسة السيارات وال

 .2007وسام جنمة الطاقة 
 .2008 سنةيارات اخلضراء فازت تويو� بوسام صانع الس -
قدم قسم املواصالت الربيطاين تقريرًا أن تويو� بريوس هي �لث أقل مركبة إشعاعًا لغاز �ين أكسيد  -

 .الكربون تُباع يف بريطانيا
صادي يف استهالك الوقود  1,5فاز حمرك تويو�  - - 2004من ل اهلجني على وسام أفضل حمرك اقت

2007.  

                                                
1
 - www.toyota.fr/cars/new_cars/prius/index.tmex. vue le 25/01/2016.à 19.50h. 

2
 .مرجع سبق ذكره ،إبراهيمنوري منري، جللط  - 
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ل  1,4وأفضل حمرك للفئة  2004وسام أفضل حمرك جديد وأفضل حمرك لعام على  ت السيارةحصل -
  .2008وأفضل حمرك أخضر لعام  ،2005ل لعام  1,8إىل 
 .2004جنوم عام  05على  TOYOTA PRIUSحصل طراز  -

صعيد العاملي،  مليون سيارة، األمر الذي أدى إىل  7وقد جتاوزت مبيعات مركبات تويو� اهلجينة على ال
مليون طن ، واليت يعتقد r¥ا  49يف انبعا�ت �ين أكسيد الكربون بنسبة بلغت حنو    أعلى توفري

املسؤولة عن ظاهرة االحتباس احلراري يف العامل، مقارنة �النبعا�ت الناجتة عن السيارات ا�هزة مبحركات 
  .البنزين من احلجم نفسه

    
  ملشاريع تبنت نظم اإلدارة البيئية مناذج أخرى: املطلب الثاين

صميمها    صر إدراج بعض األمثلة عن منتجات مالئمة للبيئة يف ت ميكن من خالل هذا العن
صر الكفاءة واستخدامها   :و حتقيقها لعن

  :استخدام البطارiت يف املكانس الكهر-ئية احملمولة:01مثال 
صنيع املكانس الكهر�ئية احملمولة والقابلة إلعادة     صناعات الكهر�ئية السويدية، يتم ت يف ال

صر الكادميوم الشحن عن طريق استخدام بطارAت من ومع تطور هذه  ،(Cadmium /Nicd)  1عن
صناعة مت االعتماد على بطارAت هيدرات النيكل املعدنية هذه األخرية تعترب أكثر تكلفة  (NiMH) 2ال

لكن هذه التكلفة يتم تعويضها بتجنب دفع ضريبة بيئية، لذلك فإن السعر  ،(Nicd)مقارنة ببطارAت 
النهائي للمكانس احملمولة سيظل يف نفس املستوى، بل رمبا سيقل يف املستقبل سعر بطارAت 

(Nimh)، ص مزاA، ة ق بيئي هلا، وهلذا املنتوج عدهذه األخرية تستخدم شكل اإلوز اإلسكندsين كمل
شحن فرتة أطول، كما أن هذا الشحن ال ينفذ كليا قبل أن الشفط عالية، وتستمر طاقة القوة  حيث أن

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذه البطارAت ليس هلا �ثري . يتطلب إعادة شحنها مرة أخرى
صحة العامة للمستهلك على عكس  الذي حتتوي على كمية كبرية  (Nicd) تبطارAسليب على ال

من معدل الكاديوم الثقيل والذي له �ثريات صحية وبيئية كبرية، فهو يساهم يف ) من الوزن 15%(
  .3الكبد والرئة فهشاشة العظام وسرطان الرئة وتلي

  

                                                
1  - Nicd : Nikel- codmiun. 
2  - Nimh : Nikel Metal Hydride. 
3 - Helen Lewis, John Gertsakis, Design and Environmental, Greenlead of publishing, 2001, p 166. 
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(Green Freeze) أجهزة التربيد الصديقة للبيئة: 02مثال 
 1:  

الظاهر يف صناعة مواد التربيد، والقطاعات اهلادفة إىل إنتاج  إن اإلحباط الناتج عن القصور   
تدخل مجعيات  إىل هذه األجهزة بطريقة ال تتلف طبقة األوزان، أو تسهم يف الدفء العاملي أدى

، بتدخلها بشكل مباشر يف السوق لوضع سياسة املنتج اجلديد، 2متعددة أمهها مجاعة السالم األخضر
صنيع الثالجة اليت تستخدم مواد التربيد املالئمة للبيئة وهي يف املصنعني األمللمع تك ان بتطوير وت

أول املصنعني الرئيسني  Siemensفكانت شركة  .(Hydrocarbons)جمموعة غازات اهليدروكربوsت 
  .لوضع سياسة املنتج الذي يستخدم اهليدروكربون، مث انتقل هذا التطور إىل مشاريع عديدة

  :3قل الذي تعمل -لغاز الطبيعيوسائل الن: 03مثال 
معتربة مقارنة �لبنزين أو الديزل، تتمثل  يةإن استخدام الغاز الطبيعي كوقود يؤدي إىل منافع بيئ   

يف ختفيض انبعا�ت غاز �ين أكسيد الكربون وأكاسيد النرتوجني، وتقليل تكوين الغازات الضارة على 
الطبيعي أهدأ عموما من تلك اليت تعمل �لوقود  السيارات اليت تعمل �لغاز و .مستوى األرض

وعدد هذه السيارات يرتفع يوما بعد يوم يف كل أحناء العام خاصة يف أمريكا الشمالية  ،التقليدي
ثنائية الوقود تقدمان سيارات غاز طبيعي  (BMW)و (VOLVO)وإيطاليا واألرجنتني وشركيت 

لالستعمال ألن له درجة اشتعال أعلى من البنزين ويف حالة من آ والغاز الطبيعي .)غاز طبيعي - بنزين(
بعمليات البحث  British Gaz تقوم شركةكما   .التسرب يتفرق بدال من أن يشكل مصدرا للخطر

والتطوير فيما يتعلق بسيارات الغاز الطبيعي جتمع بني تقنية السيارة احلديثة وأساليب التزويد �لوقود 
  .املختلفة
  :4املواد الكيماوية -لصني مصنع :04مثال 

صني يعترب مصنع    من أكرب املصانع املنتجة للدائن ) مصنع بكني الكيميائي(املواد الكيماوية �ل
صناعي به  .املستعملة يف منتجات البوليمر صرف ال طن يوميا، مما جعله  7600حيث بلغت سوائل ال

  .من أكرب املصانع امللوثة ملياه املنطقة

                                                
1 - Dorothy Mackenzie, Green design, Second edition, Laurance King, 1997, pp 86-87. 

 
 .xدف محاية الطبيعة من اإلتالف 1971منظمة أملانية غري حكومية أنشأت عام  -  2

3 - Dorothy Mackenzie, op-cit, pp88-89. 
4

صادية، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال اإلسرتاتيجية و التنمية املستدامة،مشان عبد الكرمي، دور نظام ا -  جامعة فرحات  إلدارة البيئية يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة االقت
صرف/  98-97، ص ص 2012-2011عباس، سطيف،   .�لت
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صني قام املصنع �جراء عملية تدقيق بيئي استهدف به زAدة و يف مبادرة من  هيئات محاية البيئة �ل
صيانة، و حتسني الرقابة على اإلنتاج، و مجع خملفات العملية اإلنتاجية . عمليات التفتيش على ال

صر الديهيد    ).و هو sتج أكسدة الكحول جزئيا(�إلضافة اىل اسرتجاع عن
ىل  تقليل االنبعا�ت الغازية و السائلة اىل النصف تقريبا، و خفض و كل هذه اإلجراءات أدت ا

املواد اخلام كحامض الكليك، و الكحول (استهالك عدد كبري من املواد الداخلة يف عملية اإلنتاج 
صل إىل ) البيوتيلي sهيك عن زAدة يف نسبة .و حتسني استغالل الطاقة و ترشيد املياه. �ملائة10بنسبة ت
ـــ. قدرت بنسبة الربع، �إلضافة إىل حتسني جودة املنتج اإلنتاج ألف  85و حتقيق وافر ملعاملها قدر ب

Aدوالر سنو .  
1أجهزة اهلاتف لشركة : 05مثال 

 (AT&T):  
صميم    يف عمليات البحث  البيئية عايرياملودمج  ،هي شركة معروفة �لتزامها البيئي من sحية الت

صفة رئيسية  يف استيعاب األجهزة للمتطلبات البيئية  متمثالوالتطوير، وهي ترتكز على التحسني البيئي ب
صنيع، �إلضافة إىل أن اخلامات املستخدمة قابلة إلعادة التدوير وهي غري سامة كما يتم   ،ملرحلة الت

صنيع هذه األخرية قابلة لالستعمال مرة �نية وقابلة عند ¥اية عمر منتجاcا فإن  و .تقليل خملفات الت
املادة اخلام على واملادة املستعملة ملعظم مناذج اهلاتف هلذه الشركة ترتكز  .إلعادة التهيئة وإعادة التدوير

(ABS)  ا ال حتتوي على أي لدنةوهي مادةcمثبتات ذات قابلية تدوير جيدة �إلضافة إىل أن منتجا 
  .وان مكونة من معادن ثقيلة، هذا ما يعكس مدى مالئمة املنتج للبيئةمعدنية ثقيلة أو أل

(SONY)التلفزيون األخضر : 06مثال  
 2:  

مقاالت  حول وجود مواد سامة داخل جهاز التلفزيون اخلاص  1989نشرت أملانيا عام    
منتجات ، فسارعت هذه األخرية إىل إدراج برsمج عمل بيئي يتضمن إعادة تدوير SONYبشركة 

صميم أجهزة التلفزيون يف فرع " ريبتخض"الفاقد االلكرتوين، وكان املسؤول عن ما يسمى  صنيع وت عملية ت
فقد وضع هدفني أحدمها بعيد  ".لويز جونرت مشيدت.د"األوروبية هو SONYلشركة ) خفيلبا (أملانيا 

صميم املنتجات القائمة من أجل صنع التلفزيون األ أما قصري املدى  ،خضراملدى يتمثل يف إعادة ت
صميمات القائمة إما �دخال مواصفات التلفزيون األخضر ، فيتمثل يف إدخال حتسينات متزايدة، على الت

قد  و .معاجلة �لكلور ائلأو بطرق أخرى كاستبدال متطلبات اللهب املعاجلة �لربوم ببد ،شيئا فشيئا

                                                
1 - Ibid, pp84-85. 

صرف /109- 98، ص 2001أمحد صالح، مركز اخلربات الفنية لإلدارة، بيمك، مصر،  ءاحلياة، ترمجة عالكلود فوسلر، بيرت جيمس، إدارة البيئة من أجل جودة  -  2  .�لت
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 -C) 1992ة عام يالبيئ SONYول من حتملت الشركة تكاليف مالية معتربة حىت ظهر اجليل األ

MARK2/3).  
فهو  (C, MARKO-SERIES)مع  1995أمثرت هذه ا�هودات بشكل أكرب إبداعا يف  

منها  ،ومن خالل هذه املمارسات البيئية حتققت للشركة عدة مزاA .أخف وزs وأسهل يف إعادة تدويره
صار  %40لبالستيك املستخدمة بنسبة حيث قلت نسبة ا ،%14التقليل من استخدام املواد بنسبة  ف
كما زادت قابلية إعادة التدوير بسبب اإلقالل من تنوع املواد   ،%23بذلك  وزن التلفزيون أقل بنسبة 

، �إلضافة إىل استخدام مواد معادة التدوير بنسبة )من اللدائن مشتقة من بوملري قاعدي واحد 95%(
أما من sحية التكاليف فلقد مت تعويضها، �إلضافة إىل  .خنفض استهالك الطاقةو �لتايل ا. 100%

وأهم عنصر هو أن االنبعا�ت اليت تتولد من عمليات اإلنتاج على مدى دورة  ،رفع القدرة التنافسية
صحية والبيئية على حد سواء   .حياة اجلهاز قد اخنفضت، وهذا ما قلل من املخاطر ال

  :1للكمبيوتر IBMشركة : 07مثال 
صنيع أشباه املوصالت  IBMيف إطار دراسة شركة     وتوجهها البيئي، مت الرتكيز على عمليات ت
صناعتها عملية جد معقدة ومتعددة املراحل يتم من خالهلا استخدام الكثري من املواد  ،النظيفة ف

والعديد من ) لكلوريد اإليثيلني، وإيثري اجلاليكو (الكيمائية املتخصصة املتمثلة يف املذيبات العضوية مثل 
وعلى ذلك قامت الشركة  .زفة لطبقة األوزونناملذيبات، واملواد الكيميائية السامة وامللوثة للبيئة، واملست

ومت ذلك عام  ،مبجموعة من املبادرات كااللتزام بعدم استخدام غاز الكلوروفورم كربون وكلوروفورم امليثيل
لمواد السامة التابع للوكالة األمريكية حلماية كما انضمت الشركة لربامج اخلفض الطوعي ل  .1993

 %80، وبنسبة 1992بنهاية  %33مادة كيميائية إىل  17البيئة واخنفضت االنبعا�ت املتولدة من 

 .1995بنهاية 

إيثيلني (كما قامت �يقاف العديد من املواد الكيميائية يف عملياcا �لكامل فقد غريت مثال مادة   
صنيع هياكل السليكون إىل استخدام ) إيدAمني حامض (السامة واخلطرة اليت كانت تستخدمها يف ت
ن املستخلص من عفصيات شجرة البلوط، وهذه العملية قللت من تكاليف التخلص م) اجلاليك

ألف دوالر سنوA، أضف إىل ذلك حتصلها على براءة االخرتاع ودخل إضايف من  115النفاAت مبقدار 
  .   عوائد االمتياز

  
  

                                                
صرف/149- 144نفسه، ص -  1  .�لت
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  :1شركة هرياري لتكرير السكر: 08مثال 
تعمل شركة هرياري و مقرها زميبابوي، يف جمال تكرير السكر اخلام ليتم معاجلته و حتويله اىل   

استغالل كميات كبرية من املاء الالزمة للعملية اإلنتاجية، تصل يف جمملها اىل و يتم .سكر ابيض مكرر
و جراء ذلك استخدمت املؤسسة جهاز لتسيري املياه و شبكة أsبيب .مرت مكعب يف اليوم 258

إضافية إلعادة تدوير املياه، �إلضافة إىل حتسني إدارة املياه و ترشيد استهالكها عن طريق تركيب 
  .لمياهعدادات ل

مرت مكعب سنوA بعدما كانت  86000و كنتيجة هلذه اجلهود البيئية تقل نسبة استهالك املياه إىل 
صلبة مبعدل .مرت مكعب 93000تقريبا    .طن يف السنة 120و تقليل لنفاAت ال
  :2شركة فورد: 09مثال 

توي على حت (Sable)و (Taurus)�إلعالن عن أن سياراcا من موديل " فورد"قامت شركة   
صنيعها نظرا لطبيعة املادة اخلام املستخدمة يف إعداد هذه  العديد من املكوsت اليت ميكن إعادة ت

  .املكوsت
  :3شركة زيروكس: 10مثال 

صوير اخلاص xا والذي يتم غسله وجتفيف  صحرب خاإىل " زيروكس"توصلت شركة    ملاكينات الت
خيدم البيئة من جهة، مع حتقيق مفهوم التنمية املستدمية من ، و هذا ما إلعادة استخدامه عشران املرات

  .جهة أخرى
  :4صناعة الورق: 11مثال 

صنع تقوم معظم الشركات املخت   صناعة الورق من خالل نتائج أنشطة البحث والتطوير ب صة ب
اآل�ر السلبية على اإلنسان والطبيعة ومقللة يف نفس  ذلكمقللة ب ،ورق خايل من الكلور وقابل للتدوير

  .الوقت التكاليف
  :5الشحن و التغليف: 12مثال 

مع  ،تستخدم بعض الشركات اآلن وسائل لشحن منتجاcا تستهلك أقل قدرا من الطاقة  
  .إمكانية إعادة استخدام العبوات اليت يتم فيها شحن هذه املنتجات

                                                
1

صرف/ 96مشان عبد الكرمي، مرجع سبق ذكره، ص  -   .�لت
 .9إمساعيل دمحم دمحم السيد، مرجع سبق ذكره،ص -  2
3

 .9نفسه، ص - 
 .357، ص 2003، دار وائل للنشر، القاهرة، 1ط، )املفاهيم واخلصائص والتجارب احلديثة(االبتكاررة جنم عبود جنم، إدا -  4
5

 .10إمساعيل دمحم دمحم السيد، مرجع سبق ذكره،ص - 
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   :1املنتجات العطرية :13مثال 
صنيع منتجات مضادة للعرق عن طريق التقليل من    هناك العديد من الشركات اليت تقوم بت

وذلك نظرا للتأثري الضار  ،والتقليل من نفس املادة يف عبواcا )CFC(فلوروكاربون و استخدام مادة الكلور 
  .هلا على طبقة األوزون

  :2شركة جنرال موتورز: 14مثال
 املفتاح أن GMموتورز جنرال لشركة التنفيذي واملدير اإلدارة جملس رئيس واغنر، يقول ريك

 متعددة مصادر من ميكن تشغيلها سيارات لعمالئنا نوفر أن على القدرة أي الطاقة، تنوع هو األساسي
صادر  إىل �الستناد الدفع، آللية بديلة مصادر نطور أن ألعمالنا، كضرورة علينا، جيبو .  للطاقة م
  .وشاحناتنا سياراتنا على املتزايد العاملي الطلب تلبية جلأ من للطاقة، بديلة
   :Johnson. 3S.Cشركة  :15مثال 

من  كمية إلزالة ونقل لوجستيات مشروع أقامت مواد التنظيف، صنع يف الرائدة الشركةتعترب     
 مليون 1.6 حوايل واقتصدت شهراً  12 مدة خالل طناً  1,882 ب تقدر احلراري االحتباس غازات
  .تيف النفقا دوالر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1

 .10نفسه، ص - 
2
 - http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication. 

3
 - www.scjohnson.com/company/locations/asia.aspx . 
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   (ECDE)أثر اإلدارة البيئية على كفاءة مؤسسة االمسنت و مشتقاته -لشلف: املبحث الثاين
بناءا على ما متت اإلشارة إليه يف اجلانب النظري، سيتم التطرق يف هذا املبحث الذي ميثل   

تكنولوجيا اإلنتاج  أبعادتقدمي مؤسسة االمسنت و مشتقاته �لشلف، و دراسة جوهر الدراسة أوال إىل 
راسة الكفاءة يف مؤسسة االمسنت و�نيا إىل د .نظام اإلدارة البيئية xا األنظف كمؤشر عن تبين

مشتقاته �لشلف حتليليًا من خالل الوقوف على تطور التكاليف و اإليرادات فيها يف الفرتة الزمنية و 
، حيث و كما مت تبيانه يف تقدمي املؤسسة تغطي هذه الفرتة مدة قبل )2013 - 2000(تدة بني املم

و بعد بداية تطبيق نظام اإلدارة البيئية فيها، حىت يتسن لنا مالحظة ما إذا ساهم هذا النظام يف الرفع 
ئمة أساسًا على فرضيات الدراسة القااسة أم ال، ليتم بعد ذلك اختبار من كفاءة املؤسسة قيد الدر 

يف  إلدارة البيئيةا لتبينتكنولوجيا اإلنتاج األنظف �عتبارها املؤشر املعتمد األبعاد الثالثة الرئيسية ل
وجود معنوية لألثر املالحظ يف الدراسة التحليلية الوصفية أم  اختبار، للتمكن من *املؤسسة قيد الدراسة

صدفة كما سيتم بذلك حتديد مد ى مسامهة كل بعد يف التأثري على كفاءة مؤسسة أن األمر جاء �ل
  .اإلمسنت و مشتقاته �لشلف

  
  (ECDE)مؤسسة االمسنت و مشتقاته -لشلفتقدمي : املطلب األول

صناعية اجلزائرية اليت تلعب دورا مهما يف        تعترب مؤسسة صناعة اإلمسنت من أهم املؤسسات ال
صناعية الرئيسة امللوثة  تفعيل حركة هذا القطاع احليوي، لكنها يف املقابل تعترب أيضا من املؤسسات ال

املؤسسة ليسهل للبيئة �جلزائر، لذلك سنحاول من خالل هذا املبحث التعرف على واقع نشاط  هذه 
  .علينا فهم �ثريه على البيئة

   واقع قطاع صناعة اإلمسنت -جلزائر : أوالً 
من خالل اإلثين عشر مصنعا على املستوى الوطين،  2003سجل قطاع اإلمسنت العمومي سنة      

ماليني  10.4، وإىل 2004ماليني طن سنة  9.5ماليني طن، لريتفع إىل حوايل  8.2إنتاجا قدر بـ 
صل قدرة اإلنتاج ¥اية سنة 2006ماليني طن سنة  10.8، إىل 2005طن سنة  إىل  2007، لت

 8ماليني طن ويف مقابل ذلك تقدر كمية اإلنتاج عند القطاع اخلاص املتمثل يف شركة الفارج بـ  11.6
Aماليني طن سنو. 

                                                
صلحةمن خالل مقابلة مت إجراؤها مع مسؤول :  * البيئة تبني لنا عدم توفر املؤسسة على نظام معلومات بيئية املتمثل يف البعد الثاين و اجلودة  م

من األحوال أن يسمح بتطبيق التسويق األخضر الذي يعترب البعد  ال ميكن rي حال) منتج غري أخضر(لإلدارة البيئية، �إلضافة إىل أن نوع املنتج 
 .سسةالثالث لإلدارة البيئية، و عليه خلصت الدراسة إىل الرتكيز على تكنولوجيات اإلنتاج األنظف كمؤشر عام لتبين اإلدارة البيئية يف املؤ 
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ص       -SGPناعة اإلمسنت وجتدر اإلشارة إىل أنه مت عقد اتفاق بني شركة تسيري املسامهات ل
GICA والبنك اجلزائري اخلارجي "BEA" على أن ميول هذا األخري مشروع استثمار  2008، سنة

مليون دوالر، يهدف إىل زAدة وتوسيع الطاقة اإلنتاجية من مادة اإلمسنت على مستوى  780قيمته 
صانع عمومية كربى وهي عني الكبرية   ).الشلف(و )عني تيموشنت(، بين صاف )سطيف(ثالثة م

ماليني طن إضافية  6وcدف هذه العملية اليت شرع رمسيا يف تنفيذها إىل زAدة حجم اإلنتاج حبوايل      
سنوA، عن طريق إنشاء ثالثة خطوط إنتاج جديدة xذه املصانع، حيث ارتفع حجم اإلنتاج مبؤسسات 

 15إنتاج شركة الفارج إىل  مليون طن ، يف حني ارتفع حجم 18إىل  2012اإلمسنت العمومية سنة 
وذلك �عتمادها على تنفيذ خمطط استثمار يتمثل يف بناء مصنع جديد  2013مليون طن سنة 

 .مليون طن سنوA 2.5لإلمسنت rم البواقي تقدر قيمته اإلنتاجية بـ 
زان فيما قررت شركة سوsطراك االستثمار يف جمال اإلمسنت عن طريق التكفل �جناز مشروع مصنع غلي

، و تقدر كمية اإلنتاج ) HOLCIM"(أولسيم "لإلمسنت، بعد أن تنازلت عنه الشركة السويسرية 
 . مليون طن سنوA 1.2به بـ 

اليت فازت مبشروع بناء مصنع اإلمسنت �جللفة �جنازه شهر " أسيك املصرية"وقد قامت شركة       
صل إىل 2009جانفي من العام ماليني طن سنوA ومت الشروع يف تشغيله  3، حيث يعمل بطاقة إنتاج ت

 . 2010يف ديسمرب 
وفيما خيص الشراكة اجلزائرية األجنبية يف جمال صناعة اإلمسنت، فستكون مثمرة دون شك، بعد        

للشركاء %  35أن فتح الرأمسال االجتماعي لشركات اإلمسنت العمومية �لتنازل اجلزئي عن نسبة 
فادة من اخلربة األجنبية يف هذا ا�ال، من خالل رفع مستوى الطاقة األجانب وذلك xدف االست

اإلنتاجية ومباشرة استثمارات ضخمة يف قطاع اإلمسنت اليت ترتكز أساسا على وضع وسائل تقنية و 
 تكنولوجية مناسبة إلعادة �هيل املصانع، احملافظة على اليد العاملة وتكوينها تقنيا ومراعاة املعايري البيئية

 . املعمول xا عامليا
صدد عقدت اتفاقيات شراكة مع شركات عاملية، حيث مت فتح الرأمسال االجتماعي         ويف هذا ال
صاحل الشركة السعودية " بين صاف"ملصنع  " فرعون لالستثمار"التابع �مع اإلمسنت ومشتقاته للغرب ل

صاحل " زهانة"نت ، ليتم بعد ذلك فتح رأمسال مصنع اإلمس 2005يف شهر جويلية  التابع لنفس ا�مع ل
صرية  �مع اإلمسنت " حجار السود"، أما مصنع اإلمسنت  2007يف ديسمرب " أسيك"الشركة امل
�مع اإلمسنت للوسط، فقد مت فتح رأمساهلما لفائدة الشركة اإليطالية " سور الغزالن"للشرق ومصنع 

، ومن جهتها دخلت  2008يا وذلك يف شهر جانفي املصنفة يف املرتبة السابعة عامل" بوزي يونيسم"
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اليت حتتل املرتبة األوىل عامليا يف صناعة مواد البناء، السوق اجلزائري لإلمسنت " الفارج الفرنسية"شركة 
بقوة، بعد شرائها مصنعي أوراسكوم لإلمسنت للمسيلة والسيق وإبرامها عقد شراكة مع شركة تسيري 

صناعة اإلمسنت �مع اإلمسنت للوسط و التنازل عن " مفتاح "بفتح رأمسال مصنع متيجة  املسامهات ل
صاحلها مقابل %  35حصة  سنة،  15و  10مليون أورو وفق اتفاق تسيري ترتاوح مدته بني  43.5ل

  .مليون طن سنوA 1.1على أن ترفع قيمة اإلنتاج مبصنع مفتاح إىل حوايل 
  

  ته -لشلف التعريف مبؤسسة اإلمسنت و مشتقا: �نياً 
صا متاسكية  صلب و تقسو فتملك بذلك خوا اإلمسنت هو تلك املادة الرابطة الناعمة اليت تت

وأهم استخدام . وتالصقية بوجود املاء مما جيعله قادرا على ربط مكوsت اخلرسانة بعضها ببعض
بناء قوية مقاومة لإلمسنت هو البالط واخلرسانة حيث يربط املواد االصطناعية أو الطبيعية لتشكل مواد 

للتأثريات البيئية العادية،  وجيب عدم اخللط بني اخلرسانة و اإلمسنت، فاإلمسنت يشري إىل املسحوق 
ولإلمسنت املستخدم يف البناء نوعني مها اإلمسنت املائي . اجلاف املستخدم يف ربط املواد الكلية للخرسانة

  .واإلمسنت غري املائي
  :نت فيما يليونوجز أهم خصائص صناعة اإلمس

  )19ق(ظهرت يف بداية القرن التاسع عشر-
املادة األولية األكثر استعماال يف العامل، إضافة إىل ) Béton(يرتكب اإلمسنت خاصة من البيطون -

  .الرمل، املاء واإلمسنت
  ).تعتمد أكثر على اآلالت(صناعة تعتمد على الكثافة الرأمسالية، وبشكل قليل على اليد العاملة-
  .كلغ من البرتول ألجل تشكيلة أمسنت)130- 60(ناعة مستهلكة بقوة للطاقةص-
  .تنظيم مؤسسايت حملي وعاملي-
  .تلعب دور كبري يف تغيري املناخ-
  .صناعة جديدة يف الدول السائرة يف طريق النمو-
تصنف مؤسسة صناعة اإلمسنت �لشلف ضمن املؤسسات العمومية القدمية املتخصصة يف إنتاج مادة  و

اإلمسنت ذات الطلب الكبري يف السوق اجلزائرية، و هي بذلك حتتل مكانة معتربة ضمن مؤسسات هذا 
  . القطاع حبكم اخلربة و األقدمية
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مبوجب املرسوم رقم  ECDEمت االكتتاب يف مؤسسة اإلمسنت ومشتقاته �لشلف  
، SNMCعلى إثر إعادة تشكيل الشركة الوطنية ملواد البناء 1982أكتوبر  25املؤرخ يف 02/325

صبح عام  صادية عمومية برأس مال اجتماعي يقدربـ  1989لت   .دج 3000.000.000كمؤسسة اقت
صناعية بواد سلي اليت ترتبع على مساحة  و ر وهي تبعد حبوايل هكتا40تقع وحدة اإلنتاج يف املنطقة ال

سنة، وتتألف من خطي إنتاج /طن2.000.000كلم عن مدينة الشلف، وتنتج ما سعته حوايل 10
  .طن يف اليوم من الكلنكر3.000ذوا سعة إنتاجية تقدر ب 

و تتبع مؤسسة اإلمسنت ومشتقاته خالل عملية اإلنتاج نظام مراقبة رقمي يسمح �لتحكم والسيطرة 
حيث يعد . نتاج املختلفة بواسطة أجهزة تكنولوجية موصولة حبواسيب غرفة التحكمعلى قيادة مراحل اإل

  .هذا النظام من األجهزة التكنولوجية احلديثة يف العامل
  :وميكن إجياز أهم املعلومات احلالية املتعلقة مبؤسسة اإلمسنت يف اجلدول التايل

  (ECDE )ومشتقاتبطاقة تعريفية عن مؤسسة صناعة اإلمسنت : )1-4(اجلدول رقم

  )ECDE(مؤسسة اإلمسنت ومشتقاته �لشلف  االسم
صناعية، دائرة واد سلي، والية الشلف  العنوان   املنطقة ال

  ك دج11256845  3013رقم األعمال سنة 
  1041  عدد العمال

  السنة/طن2000000  الطاقة اإلنتاجية
  طن 2070100  2013كمية اإلنتاج سنة 

  الوطينمن اإلنتاج %12  النسبة
  %20،�قي والAت الوطن%80والية الشلف   الرتتيب الوطين من حيث األسواق

  إعداد الطالبة �العتماد على معطيات املؤسسة: املصدر
  :تنظيم مؤسسة اإلمسنت و مشتقاته -لشلف: �لثا

صر عرض اهليكل التنظيمي العام، و اهليكل التنظيمي اخلاص مبديرية املصنع    يتم يف هذا العن
  . ، ملعرفة األقسام املسؤولة عن حتقيق اجلوانب البيئية xاECDEملؤسسة 

  :التنظيم العام ملؤسسة اإلمسنت -لشلف -1
صر    خالل عرض من الوظائف �ملؤسسة، ألهم موجز شرح إىل التطرق سيتضمن هذا العن

  :العام هلا يف الشكل اآليت التنظيمي اهليكل
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    اهليكل التنظيمي العام ملؤسسة االمسنت و مشتقاته -لشلف ): 1-4(الشكل رقم
  

  
  .�لشلف ECDEمن إعداد الطالبة �العتماد على و�ئق من مديرية املوارد البشرية،:املصدر

فنجد املديرية العامة واليت تضم . و نشري هنا إىل أنه مت تقسيم مصاحل املؤسسة حسب مكان تواجدها
.  العامة، املستشار القانوين، املساعدين املتمثلني يف خلية التدقيق و املكلفني �الستقبالاملدير، األمانة 

  .و اللذين هلم عالقة مباشرة �إلدارة العامة
و من جهة أخرى  املكلف �دارة اجلودة و البيئة و كذا مديرية التنمية، مديرية التموين و دراسة السوق، 

مديرية املالية و احملاسبة، مديرية التنظيم و التخطيط، و كل هذه املديرAت مديرية املوارد البشرية، 
يف حني جند مديرية املصنع و اليت .متواجدة على مستوى املقر االجتماعي بشارع احلمادية �لشلف

صيانة، و قسم احملاجر  صناعي و األمن الداخلي، قسم اإلنتاج و قسم ال تتكون من دائرة األمن ال
صناعية، دائرة واد سلي، والية الشلفمتواجدة �   .ملنطقة ال

هذا القسم  حيث حيتلقسم تسيري اجلودة و البيئة وقبل التطرق إىل شرح مديرية املصنع نقدم مهام 
صفة التنظيمي اهليكل يف هامة مكانة صاله ب يف  والبيئة اجلودة أمهية يبني قد مما العليا، �إلدارة مباشرة الت

 �إلشراف وذلك والبيئة، اجلودة إدارة نظام على األوىل املسؤولة هي املديرية هذه تعترب حيث املؤسسة،

املستشار  القانوين  األمانة العامة

 املكلف �الستقبال

املديرية العامة 
 للمصنع

       التموين .م
 و دراسة السوق

املوارد .م
 البشرية

املالية      .م
 و احملاسبة

 مديرية التنمية

 خلية التدقيق

    مالتنظي.م
 و التخطيط

قسم تسيري اجلودة 
 و البيئة

 املديرية العامة
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صفات مطابقتها مدى وعلى جودة املنتوج مراقبة على  الدوائر خمتلف مع �لتنسيق والقيام املعتمدة، للموا
 املراجعات إلجراء األخرى خاصة دائرة مراقبة اجلودة و قسم اجلودة و البيئة التابعني ملديرية املصنع، 

 كل اإلدارة مراجعة تقرير إعداد أجل من البيئية، �جلوانب املتعلقة واألمور اجلودة خيص ما الدورية يف
 مشاريع ومتابعة البيئة، على للمحافظة املوجهة املشاريع تنفيذ على السهر �إلضافة إىل هذا .أشهر أربعة

  .املنتوج جودة وحتسني تطوير
و جتسيد مراحل احلصول  ISO 9001كما يعمل على ضمان احلفاظ على شهادة املطابقة الدولية 

و من خالل هذه االهتمامات . ISO 14001/2004على شهادة املواصفات القياسية البيئية 
  :يسعى القائمون على ضمان اجلودة لـ 

علمية يف التنظيم و التسيري   إطالة مدة حياة املؤسسة و ضمان بقائها عن طريق تبين املفاهيم ال -
 و ما يسمح هلا �حلفاظ على حصتها السوقية و إضافة حصص جديدة؛

صفات القياسية العاملية إحدى وسائل  - تزايد فرص توسيع احلجم �عتبار حيازة شهادة املوا
 .التسويق

  :أقسام مديرية املصنع-2
تتمثل أساسا يف قسم الـمحاجر، قسم تضم هذه املديرية األقسام اإلسرتاتيجية للمؤسسة واليت   

صـيانة وتسهر علـى تنسيق أداء مهامـها نيابـة مديرية االستغالل  بوجود قسم يضمن .اإلنتاج وقسم ال
صناعي للمصنع واحلفاظ على البيئة من خمتلف التأثريات الكيميائية   :و تظهر وفق الشكل التايل.األمن ال
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رية العامة للمصنع مبؤسسة االمسنت و مشتقاته اهليكل التنظيمي للمد): 2-4(الشكل رقم
  -لشلف

  
  .�لشلف ECDEمن إعداد الطالبة �العتماد على و�ئق من مديرية املوارد البشرية،:املصدر     

تسري ومراقبة كل نتطوير  ،نيابة املديرية العامة املكلفة �ملصنع لتنظيم ىتسعو من خالل الشكل اعاله، 
وتكمن .وأقل تكلفة ممكنة  ،خمطط اإلنتاج rحسن جودة سيدوcدف إىل جت،موارد ووسائل املصنع 
  :نشاطاcا األساسية يف 

صيانة و خمططات اإلنتاج(توجيه وتسيري أعمال حتضري وإعداد املخططات  - ،برامج وميزانيات )ال
  املصنع؛

  و حسن استغالل املوارد املتاحة ، و جناعة التسيري؛ ،تنفيذ التعليمات ىمراقبة مد -
صل إليها ومقارنتها �لنتائج الكمية والنوعية املخطط هلا ،مراقبة النتائج احملققة - وحتليل  ،أو املتوا

ومنه تقدمي رؤية عملية تساعد الرئيس املدير العام  ،سباxا احلقيقية موالوقوف على  ،الفروقات
  .صحيحة الضرورية تومساعديه على اختاذ اإلجراءات ال

  :و تتكون من
 األفراد وسالمة للمؤسسة الداخلي األمن عن األول املسؤول هو: قسم األمن الصناعي - 2-1

 بصورة ومراقبتها للعمل، الالزمة والظروف على cيئة األماكن والسهر، العمل حوادث من العاملني
 سالمة وحفظ العمل حوادث التقليل من أجل من الالزمة الوسائل كل توفري على واإلشراف مستمرة
  .ونفسًيا بدنيا األفراد

املديرية العامة 
 للمصنع

صناعي  قسم األمن ال

 قسم اإلنتاج
صيانة  قسم ال

 قسم احملاجر
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  :و يقوم �ملهام التالية
صناعي واحلفاظ على البيئة؛ ،تنسيق املراقبة واإلشراف -   وتنشيط جمموع نشاطات األمن ال
صائح املقدمة واملرتبطة أساسا �النضباط وأخد احليطة واحلذر يف  - حتسيس العمال بضرورة إتباع كل الن

   يف حميط املصنع جتنبا ألي خطر مهين؛خمتلف مواقع العمل داخل املصنع وحىت
  .التأكد من جاهزية وسائل صد احلرائق وخمتلف الطوار؛ -
يل لتفادي كل مسببات ـل التشغـرحلة من مراحـمعاينة وتفتيش وسائل اإلنتاج قبل أثناء وبعد كل م -

  احلريق؛
  .د احلرائق و الطوارئصالتأكد من جاهزية وسائل  -
صناعيةاعمال وغرس ثقافة وعية املستمرة للتال -   .لوقاية ال
إعداد إحصائيات دورية عن حوادث العمل واحلرائق وحتليلها للوقوف علي أسباxا ومنه العمل على  -

  .تدنيتها ورسم سياسة وقاية لتفاديها ¥ائيا 
  :و يراقب  نشاط الدوائر التالية ا القسم يشرفذالقائم على ه:  تاجـم اإلنـقس - 2-2
صنيع الكلنكردائرة  -   ).اإلمسنت النصف جاهز(ت
صنيع اإلمسنت اإلصطناعي -   .دائرة ت

  :وتتجسد نشاطاcم ومهامهم األساسية يف        
  تنفيذه من قبل خمتلف املصاحلح ىإعداد وحتضري الربsمج الشهري لإلنتاج والسهر عل -
  السهر على جتسيد املخطط السنوي لإلنتاج؛ -
  دوائر؛تنسيق نشاطات خمتلف ال -
املتابعة واملراقبة اليومية لسريورة العملية اإلنتاجية وتدفق اإلنتاج والتأكد من جودته وتدارك  االحنرافات  -

وهذا  لتفادي احلصول على منتج  ،واليت قد حتدث يف أي مرحلة من مراحل سلسلة اإلنتاج ،يف حيينها
صنيع اإلمسنت هو ،غري مطابق للمواصفات املطلوبة منتج ميكن  تصحيحة ومعاجلته يف أي  علما أن ت

صنيعه ،ولو كانت واليت تعترب منتج ،متقدمة حبكم طبيعته النصف مصنعة مرحلة  مرحلة من مراحل ت
  ).PCJ45(إلطناعي املركب ااإلمست  وهو ،ميكن بيعه وحتويله إيل منتج ¥ائي

  : نشاط ةعمل مسؤول القسم على تسيري ومراقبي:  يانةـم الصـقس - 2-3
  .املادة اخلام ودائرة امليكانيك طه -
  . دائرة امليكانيك اإلمسنت والتوزيع -
  .دائرة الورشات التقنية -
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  .دائرة املراقبة واملناهج والضبط الكهر�ئي -
  .دائرة املكتب التقين املركزي -

  :ه الدوائر �لتنسيق على ضمانذوتعمل ه       
صيانة الوقائية الدوريه  -   سواء ذات الطابع امليكانيكي، الكهر�ئي واآليل؛خمتلف عمليات ال
اعة التدخل إلعادة االعتبار ـرعة وجنـمان سـة القيادة ومنه ضـسرعة حتديد اخللل مبساعدة لوح -

  للتجهيز؛
صيانة املخططة �ختيار فرتات التوقف اجلزئي  تنفيذ تعد �لتنسيق مع قسم اإلنتاج، أوقات - برامج ال

  املربمج للتجهيزات؛
صيانة العالجية؛ -   توفري قطع الغيار الالزمة إلمتام عمليات ال
صيانة الوقائية واملربجمة؛ -   تنفيذ خمتلف برامج ال
صيانة من يد عاملة أو قطع الغيار لتفادي  - اقرتاح االستعانة مبتعاهدين خارجيني يف تقدمي خدمات ال

  قد حجم التدخالت؛تعتوحني يزداد أالتأخر يف إعادة اإلعتبار للتجهيز للتشغيل 
صناعة يف حد ذاcا و اليت تتطلب درجة  - ضمان التشغيل الدائم واملستمر للتجهيزات نظرا لطبيعة ال

  .حرارة �بتة لألفران 
ا القسم التموين الدائم املستـمر �ملواد األولية واملتمثلة يف احلجر  ذيضمن ه: قسم احملاجر - 2-4

صال، الرمل واجلبس  صل خمزون دائم لتفادي أي إنقطاعات يف عملية  ى،كما يؤمن مستو الكلسي، ال
  .اإلنتاج

  :و آ�رها على البيئة ) ECDE (واقع صناعة اإلمسنت مبؤسسة : رابعا
صر اىل معرفة املواد األولية اليت تدخل يف صناعة اإلمسنت،   ومنه اإلشارة اىل  سنتطرق يف هذا العن

 .مراحل إنتاج اإلمسنت �ملؤسسة
  :     ءات صناعة االمسنت -ملؤسسةإجرا -1
يتطلب إنتاج اإلمسنت استخدام أنواع  حمددة من املواد اخلام، عرب عمليات و مراحل خمتلفة ومتتابعة  

ذات �ثريات متبادلة، وعليه سنتطرق من خالل هذا املطلب إىل خمتلف املواد املستخدمة يف عملية 
  .لى املنتج النهائياإلنتاج �ملؤسسة، واألنشطة املرافقة للحصول على هذه املواد ودجمها للحصول ع

صناعة فيما يلي: املواد األولية اخلاصة بصناعة اإلمسنت - 4-1   :تتمثل املواد األساسية الالزمة هلذه ال
  .٪2سيليكا+٪98كربوsت الكالسيوم   :تركيبه الكيميائي٪ و 80الكلس بنسبة - 
صال   - صل   :                                    تركيبه الكيميائي٪ و 20بنسبة)الطينة(ال
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  .٪20أكسيد الكالسيوم 

:  
 .صناعة اإلمسنت

  منطقة االستخراج

  منطقة سيدي العروسي وادسلي-
 منطقة جبل معز rوالد عبد القادر

 .منطقة سيدي عامر-
  .منطقة بوزغاية -

  .طيات املؤسسة
ل املواد األولية اليت أشرs إليها أعاله 

مع إضافة مواد  )الكلنكر(مادة وسيطة 
  .)ورتلندي املركب

  .)01ق رقم
  ).والسحق

صال  صل ألحجار صغرية، l'argile وال
صبح املزيج  تعماهلا يف املرحلة التالية، في

  
كلم بواسطة عمليات 2ع اإلنتاج حبوايل 

ت الكلس حيث تكسر لقطع صغرية، 
 جبل معز، يتم نقلها بواسطة شاحنات 

  .تواجدة جبانب كسارات الكلس
ىل احلاوية يتم نقل هذا املزيج عرب سيور 
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أكسيد ال+٪11الومنيا+٪3ماغنسيوم+٪8احلديد+40-35٪
 .إىل مواد أخرى �نوية كالرمل واجلبس

صناعة اإلمسنت يف اجلدول التايل :خيص املواد األساسية ل
األساسية لصناعة اإلاملواد ):2-4(اجلدول رقم 

  الصيغة الكيميائية

  
  

  
  

  

من إعداد الطالبة استنادا ملعطيات املؤ :املصدر
صنيع اإلمسنت بتحويل املواد  :مراحل إنتاج اإلمسنت يتم ت

صال، الرمل والطاقة( صل إىل مادة وسي )احلجر الكلسي، ال
اإلمسنت البورتلندي (جلبس من أجل احلصول على املنتج النهائي

أنظر امللحق رقم:( راحل إنتاج اإلمسنت �ملؤسسة يف اآليت
مرحلة استخراج املادة اخلام والسحق(مرحلة التكسري: ألوىل

صاcalcaireم يف هذه املرحلة تكسري ماديت الكلس  صل وال
ستعماهلا ن هذه املواد يف حاوية أرضية كبرية وذلك بغرض ا

    .٪صلصال20+٪كلس80يف هذه احلاوية مكون من 
 مادة الكلس من حماجر الكلس واليت تبعد من موقع اإلنتاج 

اصة، مث ينقل بواسطة شاحنات خاصة إىل كسارات الكل
صال املتواجدة مبنطقة جبل مع صل صال من حماجر ال صل  مادة ال
صال حيث تكسر لقطع صغرية وهي متواجدة  صل  كسارات ال

صال إىل احلاوية20٪كلس و80ينقل املزيج املكون من  ٪صل
  .قلة إىل املخازن اخلاصة به حلني احلاجة إليه

  .مرحلة الطحن وا�انسة األولية: ثانية

32322 ;; oFeoAloSio

2Sio

oHCaso 24 2;

الفصل التطبيقي

40سيليكا   
�إلضافة إىل مواد أ
و ميكن تلخيص امل

  املادة

  الكلس- 
  الصلصال- 
  الرمل- 
  اجلبس- 

مراحل إن -2- 4
(واملتمثلة يف 

أخرى كاجلبس من 
مراحل إنتاو تتمثل 

املرحلة األوىل
يتم يف هذ  

حيث ختزن هذه امل
املتواجد يف هذه احل
تستخلص مادة ال
تفجري خاصة، مث
تستخلص مادة ال

خاصة إىل كسارات
وبعد أن ينقل املزي

sقلة إىل امل مطاطية
املرحلة الثانية
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٪من مادة الرمل ،كما يتم إضافة أيضا نسبة من احلديد إىل 3يف هذه املرحلة يتم إضافة حوايل   
طة سيور ،الذي يتم نقله بواس Mélange cruاملزيج األول ،حبيث نتحصل على مزيج �ين خام 

sقلة إىل مطاحن عمودية تعمل على سحق املزيج بعد جتفيفه عن طريق الغاز املنبعث من الفرن والذي 
صل إىل  م، فنتحصل يف ¥اية هذه املرحلة على مسحوق °450ختفض درجة حرارته تدرجييا إىل أن ت

  .ل عليهويف هذه املرحلة يتم أيضا خلط وجمانسة املسحوق املتحصs   , (Farine cru)عم
صفية الغبار املعلق يف الغازات عن طريق  مصايف         إن عملييت الطحن والتجانس يتم خالهلا ت

، حيث يتم اسرتجاع نسبة عالية من الغبار des filtres électrostatiques كهروستاتيكية 
  . الناتج عن النقل والطحن والتجانس، بينما يطرح الغاز كليا عرب املدخنة

  .مرحلة الطهي: الثالثةاملرحلة 
يتم سحب الكمية املطلوبة من خزاsت املواد األولية ويدفع xا إىل أفران اإلمسنت اليت تعمل   

صل إىل °950بواسطة الغاز الطبيعي واليت ترتفع درجة حرارcا تدرجييا من  بعد °1450عند املدخل لت
املركب من  (clinker)كلنكر حبيث تتشكل لدينا عجينة جالتينية صلبة تسمى ) الطهي(احلرق 

AC3مادة+AFC4السليت+SC2البليت+SC3األليت( و بعد عملية التربيد اليت تتم بواسطة  ،)
انبعاث كمية من الغبار عرب  (filtre)املربدات اهلوائية مسببة هي األخرى عند طرح اهلواء عرب املصفاة

  . املدخنة  يتم نقل مادة كلنكر عرب سيور حديدية sقلة إىل خمازن الكلنكر
،HC:الغازات التالية) احلرق(تنبعث من عملية الطهي-   

X
SO،

X
NO،

X
CO املاء     �إلضافة إىل خبار

  .املنبعث
  ).مرحلة تصنيع اإلمسنت(مرحلة طحن الكلنكر : املرحلة الرابعة

للحصول على ) ٪جبس03٪كلنكر،97(بعد تربيد مادة الكلنكر يتم طحنها مع مادة اجلبس   
٪من مادة الكلس ومنه يتم ختزينه يف صواميع 03املنتج النهائي ويف أحيان أخرى يتم إضافة حوايل 

  .ا�هزة حلني سحبهالتخزين 
  .ينتج عن هذه العملية كذلك انبعا�ت الغبار مرورا مبصفاة عرب املدخنة -   

  ).الشحن(مرحلة التعبئة والتوزيع: املرحلة اخلامسة
يتم يف هذه املرحلة تعبئة أكياس اإلمسنت �ملنتج النهائي بغرض تسليمه للز�ئن و ينبعث عن   

  :، و يتم شحن املنتجات إما عن طريق.فة إىل األكياس املمزقةهذه العملية كمية من الغبار إضا
 ).(Sacالشاحنات املسطحة •
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 .(Vrac)الشاحنات الناقلة للحاوAت  •

 .(Sac)عر�ت القطار املسطحة  •

  .(Vrac)حاوAت القطار  •

  :     اآل�ر البيئية لصناعة االمسنت -ملؤسسة -2
صنيع اإلمسنت خملفات إما يف ش   كل خملفات غازية أو خملفات صلبة أو ينتج عن مراحل ت

خملفات سائلة ،أو ملو�ت معنوية ،وهي تؤثر على البيئة حبيث ختل �لتوازن البيئي كما ميكنها أن تؤثر 
صحة العمومية   .على ال

 :املخلفات الغازية - 2-1
ختتلف امللو�ت الغازية النامجة عن صناعة اإلمسنت �ختالف مراحل اإلنتاج فمنها ماهو sتج عن       

أفران الطهي اليت يعترب الغاز الطبيعي الطاقة احملركة هلا، و منها ما هو sتج عن عمليات التربيد والتهوية  
،HC:،فأثناء حرق هذا الغاز تنبعث منه الغازات التالية

X
SO،

X
NO،

X
CO تج عنs ومنها ما هو،

عمليات التربيد والتهوية كبخار املاء  وبعض الغازات الثانوية األخرى واليت ميكن توضيحها يف اجلدول 
  :التايل

 ECDEأنواع املخلفات الغازية عرب مراحل اإلنتاج ملؤسسة ):3-4(اجلدول رقم
  النواتج اجلانبية  املنتجات الرئيسة  املواد األولية  مراحل التصنيع

استخدام الديناميت -  مرحلة التحجري
  الستخراج  املواد األولية

  مادة احلجر الكلسي-
  مادة اجلبس-
صال- صل   مادة ال

  اجلسيمات-
  (COX)الكربونأكاسيد -
  SOX) (أكاسيد الكربيت-

  (NOX)أكاسيد النرتوجني-
  

  مرحلة التكسري
 )التفتيت(

  احلجر الكلسي-
صال- صل  )الطفلة (ال

 حجر كلسي مفتت-  
صال- صل  املفتت  ال

  
  اجلسيمات واألتربة املتطايرة-

مرحلة طحن املواد 
  اخلام 

  احلجر الكلسي-
صال،الرمل - صل ال

  واحلديد
صناعيةاملياه -   ال

  املسحوق اخلام -
  عجينة اخللطة-

األتربة 
من )املنبعثة(املتطايرة

صايف الطواحني   م



  -لشلفECDEمناذج عملية ملسامهة تطبيق اإلدارة البيئية يف حتقيق كفاءة املشاريع الصناعية مع اإلشارة إىل : الفصل التطبيقي

206 

 

  
  

  مرحلة الطهي

  املسحوق الناعم اخلام-
 أو عجينة اخللطة-
  .الغاز الطبيعي-

  .الكلنكر -

  
 .جسيمات األتربة-
   (HC)اهليدروكربوsت-
أكاسيد الكربيت، النرتوجني -

  والكربون
  الكلنكر-  الكلنكرمرحلة طحن 

  ومواد أخرى اجلبس -
اإلمسنت املنبعث ) تراب(غبار   اإلمسنت-

  .من طواحني اإلمسنت

مرحلة التعبئة 
  والشحن

  إمسنت معبأ-  اإلمسنت rنواعه-
  إمسنت سائب-

  الغبار الناتج عن نقل اإلمسنت-

  �العتماد على معطيات املؤسسة من إعداد الطالبة: صدرامل
�لنسبة للغبار فإن انبعاثه يتم خالل مجيع املراحل اإلنتاجية ابتداء من احملجرة وصوال إىل عملية        

التعبئة والنقل ،إال أنه بعد عملية التجديد واالستثمارات اليت قامت xا املؤسسة خالل السنوات األخرية 
  . ومن بينها مصايف الغبار أدت إىل خفض هذه االنبعا�ت

إضافة إىل املخلفات الغازية املرتبطة بنشاط املؤسسة جند أنواع أخرى من  :ملخلفات السائلةا - 2-2
املخلفات واليت قد تكون يف شكل مواد سائلة، مرتبطة مباشرة بعملية اإلنتاج أو مبا يرافقها من أنشطة 

صيانو . وعمليات مكملة ة لتجهيزات تتمثل أساسا يف الزيوت والشحوم الناجتة عن خمتلف عمليات ال
صناعية املستعملة   .اإلنتاج، �إلضافة إىل خملفات سائلة أخرى تكون عالقة أو ذائبة يف املياه ال

   :ونشري إىل بعض هذه املخلفات من خالل اجلدول التايل 
  

  ECDEملؤسسة  املخلفات السائلة):4-4(اجلدول رقم

  مصدرها  املخلفات السائلة
  الزيوت املستعملة وزيوت التشحيم-
  املياه املستعملة-

  صيانة أجهزة اإلنتاج-
  التحليل واملعاجلة قبل صرفها يف ا�رى املائي-

  من إعداد الطالبة استنادا ملعطيات املؤسسة: املصدر
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صريفها على شبكة الصرف يف بعض املشاكل فقد تغطي         تتسبب هذه الزيوت والشحوم إذا مت ت
صريفها على املياه السطحية فإ¥ا تلحق أضرارا �حلياة املائية كما تشوه  أسطح شبكة ا�اري، وإذا مت ت

  .منظر املسطحات املائية �ألجسام واملواد الطائفة
وتنقسم إىل خملفات مباشرة مرتبطة مبراحل العملية اإلنتاجية كاألتربة : املخلفات الصلبة - 2-3

صنيع الطوب احلراري،  �إلضافة إىل املخلفات املرتبطة بعمليات وخملفات األفران اليت تستخدم يف ت
صيانة الدورية ألجهزة اإلنتاج كالقطع واألجزاء امليكانيكية  التعبئة والتغليف، أو تلك املرتبطة بعمليات ال

  .والبالستيكية وبعض اآلالت التالفة
  :ميكن إحصاء هذه  املخلفات من خالل اجلدول التايل و  

  .ECDEبة ملؤسسة املخلفات الصل):5- 4(اجلدول رقم 

  املصدر  املخلفات الصلبة
  .املخلفات احلديدية والغري حديدية-
  .البطارAت rنواعها-
 ...الورق، الزجاج (مواد التغليف-
  خملفات طبية-   
  . خملفات أخرى معينة-
  

صيانة-   ال
/  
  التعبئة والتغليف-
  املواد املستعملة للمركز الطيب-
/  

  �العتماد على معطيات املؤسسةإعداد الطالبة : املصدر
وهو ملوث معنوي أكثر منه حسي، حيث يؤثر على احلالة النفسية لألفراد سواء : الضوضاء - 2-4

صناعة  صدرها، و�لنسبة ل العاملني �ملؤسسة أو السكان ا�اورين، بسبب األصوات املزعجة اليت ت
ا مرحلة التحجري مبا تسببه قوة اإلمسنت تكاد تكون الضوضاء يف كل مراحل اإلنتاج ،وال سيم

  .التفجريات من أصوات شديدة وحادة
  

  :أبعاد نظام اإلدارة البيئية يف مؤسسة اإلمسنت و مشتقاته: املطلب الثاين
وفقا ملا مت اإلشارة إليه يف بداية هذا املبحث فإن تبين اإلدارة البيئية يف هذه املؤسسة مت  

صه يف مؤشر استخدام تكنولوجيات  صادر عن اإلنتاج األنظف، و تلخي يف سبيل احلد من التلوث ال
عملياcا اإلنتاجية، وأنشطتها اليومية قامت مؤسسة اإلمسنت �ختاذ عدة إجراءات وتدابري ميكن اعتبارها  
كأحد آليات تبين منهجية اإلنتاج األنظف �ملؤسسة أعطت من خالهلا األولوية للحد من كمية الغبار،  
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األنشطة و التدابري لرتشيد استهالك املياه و الطاقة rنواعها من خالل تبنيها لنظام  كما قامت جبملة من
سبق يعمل بشكل مباشر و غري  ، و كل ما14001اإلدارة البيئية سعيًا للحصول على شهادة اإليزو 

  .مباشر على التحسني من كفاءة املؤسسة قيد الدراسة
  :املؤسسةآليات احلد من التلو�ت الصادرة عن : أوال

صناعي ملؤسسة االمسنت         كما ذكرs يف نقاط سابقة فأن امللو�ت اليت تنشا عن النشاط ال
و مشتقاته �لشلف تتمثل فيك تلوث اهلواء و املاء �إلضافة اىل االستهالك غري الرشيد للموارد 

صادية، و نتيجة لذلك تسعى املؤسسة اىل حماولة تقليل من هذه األ�ر وفق   :اآليت االقت
صادرة عن نشاط املؤسسة   :إجراءات احلد من تلوث اهلواء -1 كما رأينا سابقا فإن ملو�ت اجلو ال

تتمثل يف كل من الغازات والغبار واجلسيمات العالقة األخرى غري أن اإلجراءات البيئية املتخذة من قبل 
التزامها �لتشريعات البيئية  املؤسسة يف هذا ا�ال اقتصرت فقط على احلد من كمية الغبار يف إطار

الوطنية xذا اخلصوص، حيث أنه يف حالة جتاوز الكمية احملددة قانوs تتعرض املؤسسة إىل نفقات 
 2007سبتمرب 27املؤرخ يف  07/299إضافية متمثلة يف غرامات مالية وفق املرسوم التنفيذي رقم

صناعيالقاضي بتحديد كيفيات تطبيق الرسم التكميلي على التلوث  فاسرتجاع . اجلوي ذو املصدر ال
غبار اإلمسنت ذو منفعة مزدوجة فهو من جهة يسمح �حلد من إحلاق األضرار بعناصر البيئة، ومن جهة 

  .ميثل قيمة مضافة لإلنتاج عن طريق إعادة استخدامه يف العملية اإلنتاجية
لبيئي للمؤسسة، إىل خفض انبعاث فقد أدت املصايف امليكانيكية اجلديدة يف إطار االستثمار ا       

وهي قيمة أقل من القيمة  3.م/ملغ10الغبار عرب مجيع مراحل اإلنتاج ومراحل استهالك املواد األولية إىل 
 15املؤرخ يف  06/138حسب املرسوم التنفيذي رقم  3م/ملغ50املسموح xا للمؤسسة، واملقدرة ب

  .       2006أفريل 
املؤسسة بتجهيز كل أقسام اإلنتاج مبصايف ميكانيكية مما مسح بتخفيض  متكنت  2010ومع ¥اية سنة 

كمية الغبار �ملؤسسة ، األمر الذي أدى إىل ختفيض نسبة تلوث اهلواء من جهة ومن جهة أخرى حتقيق 
و هذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن  .وفورات مالية للمؤسسة و �لتايل الرفع من كفاءcا

صادAً �لنسبة هلا وفقما مت شرحه يف استخدام هذه امل ؤسسة للتكنولوجيا املنظفة هو احلل األمثل اقت
  . التكنولوجيات البيئية املستخدمة يف الشق النظري

  :و ميكن تدعيم ذلك مبثال      
إلظهار مدى كفاءة التكنولوجيا البيئية املعتمدة من قبل مؤسسة االمسنت و مشتقاته �لشلف، كان من 

القيام مبقارنة حجم انبعا�ت الغبار كمؤشر وحيد قابل للقياس يف ظل اإلمكانيات املتاحة  الضروري
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أي قبل تركيب  2009حالياً، من أجل الوقوف على الفرق الكبري بني كمية انبعا�ت الغبار بني سنيت 
على مستوى  أي بعد استخدام التكنولوجيا املنظفة، متمثلة يف املصايف امليكانيكية 2010املصايف، و 

صفاة الرئيسية وأفران الطهي   .امل
فبالنسبة للمصفاة مثال لوحظ أن كمية الغبار املنبعثة منها من شهر جانفي حىت شهر جويلية هي  

،وانعدمت )3م/ملغ(718.16كميات كبرية جدا بلغت أكرب قيمة هلا خالل شهر أفريل واملقدرة ب
صفاة عن  التشغيل من أجل تركيب مصايف ميكانيكية خالل شهري أوت وسبتمرب نتيجة توقف امل

جديدة، واليت بدأ استخدامها الفعلي بداية من شهر أكتوبر مما أدى إىل اخنفاض كمية الغبار املنبعثة إىل 
، و هو ما يدل على جناعة هذه )م/ملغ2(قيم قياسية خالل األشهر األخرية، واليت بلغت يف املتوسط

  .املصايف اجلديدة كتكنولوجيا بيئية
صل إىل أكثر من  سنة  3م/ملغ500أما �لنسبة ألفران الطهي فبعدما كانت أقصى كمية منبعثة ت

 28.82، جند أن كمية الغبار املنبعثة منها منخفضة بشكل كبري، حيث تبلغ يف املتوسط 2009
وهي  �3لنسبة للفرن 3م/ملغ 44.41و �2لنسبة للفرن 3م/ملغ 30.28، و �1لنسبة للفرن 3م/ملغ

، و كذلك مع القيمة املسموح xا 2009يم صغرية جدا �ملقارنة مع ما كانت تفرزه خالل سنة ق
قانونياً، وذلك نتيجة للمصايف امليكانيكية اجلديدة اليت استخدمتها املؤسسة على مستوى األفران بداية 

ذلك سجل الذي مت تشغيل املصفاة به بداية من شهر فيفري، ل 3، �ستثناء الفرن2010من جانفي
  .3م/ملغ 248.93أكرب كمية غبار خاصة به شهر جانفي واليت قدرت ب

صايف ويزكي استثمارات املؤسسة وجهودها يف سعيها لتحقيق االلتزام  األمر الذي يثبت فعالية هذه امل
�لتشريع، و الرفع من مستوى أدائها بيئيًا �ستخدامها للتكنولوجيا املنظفة كإحدى تقنيات اإلنتاج 

  .نظف و ما هلا من �ثري مباشر على زAدة معدالت الكفاءة �ملؤسسةاأل
صغرية فيمكن جتميعها والتخلص منها بواسطة   :و�لنسبة جلسيمات األتربة ال

صلبة قبل انطالقها إىل اهلواء اخلارجي بواسطة مرشحات : مرشحات األكياس* حيث تفصل اجلزيئات ال
صلبة لكرب حجمها مقارنة مع جزيئات الغازاتتسمح للغازات �ملرور، بينما حتجز    .اجلزيئات ال

صلبة بفعل الطاقة اإللكرتوستاتيكية: الرتسب اإللكرتوستاتيكي*   .وفيها يتم احتجاز اجلزيئات ال

تسعى املؤسسة إىل ترشيد استهالك املياه و العمل على ختفيض : إجراءات احلد من تلوث املياه -2
ك بتربيد غازات الكلنكر عن طريق تقنية احللقة املغلقة اليت حتول دون تكلفتها واحلد من تلوثها وذل
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تسرب مياه التربيد يف ا�اري املائية وإعادة استخدامها من جديد، وهي بذلك ختطو خطوة حنو تطبيق 
  .تكنولوجيا اإلنتاج األنظف

من زيوت التشحيم والتفريغ  كما تقوم املؤسسة جبمع املخلفات السائلة املتمثلة يف الزيت املستعملة       
النامجة عن عملية صيانة التجهيزات ومن مث ختزينها يف براميل لبيعها إىل حمطات خاصة، وبذلك تستفيد 

  .املؤسسة من إيرادات املعاجلة الزائدة وتضمن االلتزام �لقوانني البيئية
ال للمياه املطروحة يف جماري تقوم املؤسسة �جراء حتلي 06/141وتطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم       

، و هو أيضا ما ينم عن استخدام هذه  .الصرف املائي من أجل إظهار مكوcsا ومعاجلتها قبل صرفها
املؤسسة للتكنولوجيا املنظفة على هذا املستوى من النشاط من أجل تدعيم و رفع مستوى أدائها البيئي، 

  .و �لتايل زAدة معدالت الكفاءة xا

صلبة �ملؤسسة إىل : ات احلد من التلوث -ملواد الصلبةإجراء -3 كما أشرs سابقا تنقسم النفاAت ال
نفاAت مرتبطة مباشرة �لعملية اإلنتاجية واملتمثلة يف الطوب احلراري املستعمل وفضالت غربلة الرمل 

  .وتتعامل معها املؤسسة بتخزينها يف احملجرة الرئيسة 
مرتبطة مباشرة �لعملية اإلنتاجية املخلفات الناجتة عن عملية التعبئة والتغليف أما النفاAت الغري       

فتقوم بتجميعها وختزينها حسب نوعيتها من أجل بيعها  )الورقية، الزجاجية ،اخلشبية واحلديدية(مبا فيها 
يف   و هو ما يعكس سعي املؤسسة إىل الزAدة .،كبيع نفاAت الورق إىل مؤسسة صنع الورق بوهران

كفاءة نشاطها البيئي من خالل الرفع من حجم املخرجات املتمثلة هنا يف اإليرادات، مع تثبيت مستوى 
  .املدخالت املتمثلة يف املواد املستخدمة يف النشاط

من أجل تفصيل اإلجراءات املتخذة من املؤسسة قيد الدراسة : إجراءات ترشيد استهالك املوارد -4
صر ضمن جمموعة من اإلجراءات املقسمة وفقًا لنوع يف جمال استهالك املواد  ميكن التطرق إىل هذا العن

  :املواد كما هو مبني فيما يلي
وذلك من خالل اعتماد مؤسسة اإلمسنت لتكنولوجيا الطريقة اجلافة و : ترشيد استهالك املياه - 4-1

ليلة من الطاقة مقارنة حيث  تستهلك  هذه الطريقة كميات ق,املستخدمة حاليا يف كل خطوط اإلنتاج 
و يف السنوات السابقة كانت تستعمل مياه الشبكة احلضرية يف العملية اإلنتاجية من . �لعملية الرطبة 

صناعي تستخدم املؤسسة املاء ألغراض  أجل تربيد غازات الفرن و الكلنكر، و�إلضافة إىل االستهالك ال
وفر املؤسسة على شبكة مياه صناعية مغلقة ،  حيث تت)إخل...التنظيف, اخلدمات, كالطبخ(أخرى 
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تضمن اسرتجاع كميات املياه املستعملة وعدم صرفها يف جماري الصرف الصحي، ويتم تزويدها عن 
  ).التزويد �ملياه الشرب ( AEPطريق شبكة 

داخل املؤسسة أقدمت املؤسسة على استغالل بئرين متواجدين على تراxا  2008وابتداء من جانفي 
  .من االستغناء عن التزويد مبياه الشبكة احلضرية وهذا ما يشكل رحبا إضافيا �لنسبة للمؤسسة مكنها

قامت املؤسسة �ستبدال كمية املياه املستعملة للتربيد rجهزة cوية كتكنولوجيا  2010ومع بداية سنة  
تماشى وأهداف رفع ، األمر الذي مسح بتقليص حجم استهالك املياه و ترشيد استغالهلا مبا ي- بيئية

  .الكفاءة يف املؤسسة
  :ترشيد استهالك الطاقة - 4-2
و هنا يتمثل استهالك الطاقة يف مؤسسة االمسنت و مشتقاته يف كل من الطاقة الكهر�ئية    
  ):الغاز(، و الطاقة احلرارية )الكهر�ء(
ة لتسيري خمتلف الطاقة الكهر�ئي ECDEتستعمل مؤسسة  :ترشيد استهالك الطاقة الكهر-ئية - أ

أقسام اإلنتاج مبا فيها األقسام الرئيسية و األقسام املساعدة، فأقسام اإلنتاج الرئيسية تستهلك حوايل 
فنجد طواحن املواد األولية           ,من االستهالك اإلمجايل للمؤسسة من الطاقة الكهر�ئية  70نسبة 

فرن الذي يعمل �لغاز الطبيعي، وعليه فكل زAدة يف و الكلنكر تعمل كلها �لطاقة الكهر�ئية ما عدا ال
من مثن بيع الطن  4.04الكمية املنتجة ترافقها زAدة يف استهالك الطاقة الكهر�ئية اليت متثل نسبة 

  .الواحد مع احتساب مجيع الرسوم
رشيد تسعى إىل ت ECDEورغم التحكم النسيب يف استهالك الطاقة الكهر�ئية، تبقى مؤسسة اإلمسنت 

هذه األخرية و حماولة ختفيضها من خالل االستثمارات املوجهة لذلك و املتمثلة خاصة يف شراء 
دج من أجل اسرتداد الطاقة االرتكاسية  16476571.02بطارAت التكثيف واليت قدرت تكلفتها ب

رامات املالية اليت تضيع يف خطوط الوصول اليت تربط املؤسسة �حملطة الرئيسية للكهر�ء  و تفادي الغ
بدأ تفعيل  بطارAت التكثيف و استغالهلا �ملؤسسة  2007و بداية من سنة . الناجتة عن هذا الضياع

مبا ساعدها يف  احلصول على وفورات مالية وتفادي الغرامات اليت كانت تتحملها على حساب الطاقة 
قيمة الطاقة االرتكاسية إىل قيمة  االرتكاسية، كما اخنفضت نسبة هذه الطاقة واليت يتم تقديرها بنسبة

تتحصل املؤسسة على ختفيض مايل  50الطاقة الكهر�ئية املستهلكة فعليا، فكلما كان املعدل أقل من
يفرض على املؤسسة غرامات مالية تضاف على  50من قيمة فاتورة الكهر�ء وإذا كان املعدل أكرب من

  .قيمة الكهر�ء املستهلكة 
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تستهلك مؤسسة اإلمسنت �لشلف الغاز : )الغاز الطبيعي (لطاقة احلرارية ترشيد استهالك ا -ب
الطبيعي يف عملية طهي الكلنكر وهذه العملية تتطلب درجة حرارة عالية، وعلية فإن التوسع يف اإلنتاج 
يتطلب استهالك كميات أكرب من الغاز الطبيعي إلنتاج نوعية جيدة من الكلنكر، مما يرفع من قيمة 

وحماولة منها لرتشيد استغالله واحلد من إهداره كونه أحد املوارد . يف اليت تتحملها املؤسسةالتكال
  :الطبيعية الغري متجددة والقابلة للنضوب حترس املؤسسة على التحكم يف عملية التشغيل من خالل

  اخنفاض تكلفة الطن الواحد من قيمة كمية الغاز الطبيعي؛-
  لعمليات اإلنتاجية؛تقليل توقفات الفرن أثناء ا-
  ؛)خالل كل ستة أشهر(استبدال الطوب احلراري بشكل دوري -
تقليص الكمية املستهلكة من الغاز عن طريق تغيري برج التسخني الذي جتفف فيه املادة األولية ويف -

  يف عملية الطهي؛ 70ٍ، لتبقى نسبة 30نفس الوقت طهي مسبق حبوايل نسبة 
عن  NOXتغيري جهاز احلرق الرئيسي للفرن الذي من شأنه أن خيفض من انبعا�ت أكسيد النرتوجني -

  طريق التحكم الدقيق يف معدل استهالك الغاز الطبيعي؛
  تركيب جهاز سكانري ملراقبة درجة حرارة الفرن من املدخل إىل املخرج؛-
  .الغاز الطبيعيالناجتة عن عملية إحراق  CH4تركيب جهاز قياس امليثان -
 

  : نظم اإلدارة البيئية مبؤسسة اإلمسنت و مشتقاته -لشلف: �نيا
صناعية مؤخرا خطر �ثرياcا السلبية على البيئة، وبدأت حترز    لقد أدركت معظم املؤسسات ال

 تقدما يف اعتماد أنشطة وأساليب من شأ¥ا محاية البيئة واحملافظة عليها، تتمثل خصوصا يف تبين أنظمة
  .إلدارة البيئة، ومؤسسة اإلمسنت و مشتقاته �لشلف واحدة من هذه املؤسسات اليت شرعت يف ذلك

كانت قد تبنت نظام   ) ECDE (ففي البداية من املهم اإلشارة إىل أن مؤسسة اإلمسنت  
، غري أ¥ا مل تنجح يف الوفاء مبتطلبات هذا النظام نظرا لعدم توفر 2006اإلدارة البيئية منذ سنة 

املؤسسة على األجهزة التكنولوجية اليت تعمل على احلد من امللو�ت أو التقليل منها ،أو قدم هذه 
ا الدور، كما  يعود األمر إىل غياب األفراد األجهزة و اهتالكها مبا حيول دون فعاليتها يف القيام xذ

  .األكفاء داخل املؤسسة واملؤهلني للوقوف على اإلجراءات البيئية الالزمة لنجاح هذا املشروع
لذلك وبقرار من مديرها اجلديد آنذاك أوقفت املؤسسة سري هذا املشروع يف انتظار التحسني       

م ببعض االستثمارات البيئية، ومن ذلك التخلي عن املصايف والرفع من أدائها البيئي، من خالل القيا
القدمية اليت كانت السبب يف انتشار الغبار بكميات كبرية تفوق القيم املسموح xا من جانب املشرع، 
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وهو ما كان يعاب على املؤسسة، لكن �ستبدال هذه املصايف �ملصايف امليكانيكية اجلديدة ختلصت 
لة، وعليه قامت بطلب التسجيل من جديد للحصول على شهادة األيزو املؤسسة من هذه املشك

، ويف إطار القيام �إلجراءات واخلطوات الالزمة لتحقيق ذلك، وسعيا منها لتحسني أدائها 14001
من قبل اللجنة املكلفة بذلك، قامت املؤسسة  2011البيئي قبل املراجعة البيئية اليت خضعت هلا سنة 

ديوان الوطين للبيئة من أجل القيام حبمالت قياس للمخلفات الغازية الناجتة عن نشاط بعقد اتفاق مع ال
املؤسسة، �إلضافة إىل ختصيص استثمارات بيئية يف ظل التخطيط القتناء أجهزة بيئية  متطورة،        

  .و مشروع إجناز خمرب التحاليل لقياس املخلفات السائلة ومعاجلتها
صبح هذا هذا �إلضافة إىل تشغي صفية اهلواء من الغبار املنبعث من املصنع، وقد أ ل نظام جديد لت

النظام ضرورA ملواجهة مشاكل التلوث استنادا إىل املشرفني على هذه املؤسسة، ويتمثل النظام اجلديد 
صفاة الكهر�ئية اليت مل تعد صاحلة صفية اهلواء من الغبار يف استعمال جتهيزات جد متطورة مكان امل . لت

وانعكاساته السلبية على صحة السكان  ،وهذا من شأنه أن يساهم بقسط كبري يف مكافحة التلوث
حسب ما أوضحه مسؤولو املؤسسة الذين قدروا قيمة االستثمارات اليت خصصتها  ،والبيئة �ملنطقة

 2010و  2000مؤسسة اإلمسنت و مشتقاته ملكافحة تلوث البيئة خالل الفرتة املمتدة بني سنيت 
وتندرج هذه العمليات يف إطار التجسيد التدرجيي لربsمج بيئي للتقليل من التلوث  مبلياري دج ،

  .ومعاجلة النفاAت الناجتة
         14001اإلجراءات األولية لطلب احلصول على شهادة اإليزو ببعض  ECDEو قد قامت  

نتاج األنظف وإمكانيتها من احلصول بعد أن متكنت من حتسني اإلدارة الداخلية وجتسيد تكنولوجية اإل
عن طريق التحكم يف العمليات اإلنتاجية  ،على وفورات مالية وحتسينات بيئية بتكلفة منخفضة نسبيا

صلها لتدويرها واسرتجاعها وتعديل املنتج مبا  ،وتغيري وتعديل طرق التشغيل للتقليل من املخلفات وف
، حيث قامت املؤسسة �خلطوات التالية لطلب احلصول يتناسب مع متطلبات السوق واجلودة البيئية 

  :140011على شهادة اإليزو 
القيام جبمع اإلجراءات البيئية وإدماجها مع نظام تسيري اجلودة من أجل تكوين نظام واحد  -1

 .2006وذلك سنة )  2SMQE( مشرتك يسمى بنظام تسيري اجلودة والبيئة 
اليت  10-03من القانون  28وذلك مبقتضى املادة  2004تعيني مسؤول اإلدارة البيئية سنة  -2

تنص على وجوب تعيني مسؤول اإلدارة البيئية، وللتأكد من أن متطلبات اإلدارة البيئية مت 

                                                
 .اته �لشلفمبؤسسة االمسنت و مشتق  معلومات مسؤول اإلدارة البيئيةاستنادا إىل- 1 

2
 - SMQE : Systeme de Management Qualité et Environnement. 
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إعدادها وتطبيقها واحلفاظ عليها مبا يتفق مع هذه املواصفة العاملية وتقدمي القرارات عن األداء 
 .خلاص بنظام اإلدارة البيئية لإلدارة العليا للمراجعة وحتسني النظاما

على أن نظام اإلدارة البيئية  14001ينص اإليزو : حتديد وسائل توثيق نظام اإلدارة البيئية -3
صاله جلميع العمال لذلك فإن املؤسسة ستمتلك مبوجبه . جيب أن يكون موثقا ومطبقا، ويتم إي

أضف إىل أن هذه السياسة قد ال تكون كافية، . قعها اإلسرتاتيجيةسياسة واسعة لتحديد موا
لذلك فإ¥ا حتتاج لتحديد نظام اإلدارة البيئية وتوثيقه، وهذا ميكن أن يرتافق بسهولة مع النظام 

 .2003املوجود يف املؤسسة منذ سنة  9000اإلداري إيزو 
صال مبكتب التكوين و�مني اجلودة  -4 مقره بوالية عنابة وذلك سنة الكائن ) F.A.Q(مت االت

افقة العملية وامليدانية �عتباره ذو جتربة �الستشارات البيئية، حيث و من أجل امل 2004
استفادت إطارات املؤسسة من دروس خاصة، مكنتها من إبراز اجلانب التشريعي اخلاص 

 .دروس حتسيسية خاصة جبميع العمال و، �لبيئة
حتديد فريق املراجعة البيئية  14001يتطلب معيار اإليزو : لينيالبدء بتدريب املراجعني الداخ -5

صفة دورية للتأكد من أن نظام  صيانة الداخلية ب إلجناز وبشكل حتمي وظيفة املراجعة املنتظمة لل
فعلى هذا األساس قامت مؤسسة .اإلدارة البيئية يتوافق مع التخطيط ويتم تنفيذه وصيانته بدقة

ECDE  صية سنة�ختيار بعض اإلطار مبكتب التكوين و�مني  2005ات للقيام بفرتات ترب
اجلودة بوالية عنابة ملنحهم يف ¥اية الرتبص شهادة املراجعة البيئية، ليتم بعدها االتفاق على 

صناعات اإلمسنتية    ).C.F.I.C( رسكلتهم كل سنة مبركز التكوين لل
 التابعني ملؤسسة اإلمسنت �لشلف بتحضري قيام املراجعني البيئيني: اختبار تطبيق املراجعة البيئية -6

إجراءات احلفاظ على البيئة من أجل تطبيقها داخل املؤسسة للقيام مبراجعة بيئية بيضاء �لتنسيق 
مع مكتب التكوين و�مني اجلودة ملعرفة مدى التطابق مع املتطلبات التشريعية، والسياسات 

صفة العاملية إيزواملعلنة، والتأكد من سالمة نظام اإلدارة البي       14001ئية وفقا ملتطلبات املوا
 .2010و هذا سنة 

تدوين وتوثيق كيفية معاجلة ومعاملة فضالت املؤسسة املختلفة وإعال¥ا لدى املصلحة الوالئية  -7
واملديرية للبيئة ووزارة البيئة وتنمية اإلقليم حىت يتبني هلذه املصلح إدارة ونية املؤسسة يف احلفاظ 

صفة دوريةعلى ا  . لبيئة، و تتم ب
والذي ميثل درجة عالية من تطبيق شرط  2012بعد أن قامت املؤسسة �لتدقيق األبيض سنة  -8

صال �لوكالة الفرنسية للتقييس  من أجل املعاينة النهائية ) AFNOR( املواصفة ، بقي االت
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أو منعها من شهادة  للمؤسسة و االتفاق على اجلدول الزمين لتنفيذ التدقيق االبتدائي ملنحها
 .14001املطابقة للمواصفة إيزو 

نتيجة  ،و جتدر اإلشارة إىل أن املؤسسة قد توقف اهتمامها xذا اجلانب و كلما يتعلق به من إجراءات
ملرورها �لعديد من املشاكل الداخلية و تغيري مسئويل اإلدارة العليا �ستمرار ، sهيك عن زAدة الطلب 

يف السوق اجلزائرية يف تلك الفرتة نتيجة حجم االستهالك الكبري املوجه إىل املشاريع  على مادة اإلمسنت
و مشروع املليون وحدة  ،الكربى يف اجلزائر آنذاك على غرار املنشآت الفنية اخلاصة �لطريق السيار
  .سكنية، و هو ما دفع �ملسئولني فيها إىل االهتمام �إلنتاج أكثر من ذي قبل

    
 يف الفرتة املمتدة بنيدراسة حتليلية للكفاءة االقتصادية يف املؤسسة قيد الدراسة : لثالثاملطلب ا

)2000-2013.(  
حسبما جاء يف أدبيات موضوع الكفاءة، فإن املدخالت و املخرجات مها طرفان رئيسيان يف 

الباحثة احلصول على قياس هذا املفهوم، و نظرًا لتعدد مداخل القياس و تعقدها، فضًال عن عدم قدرة 
بياsت تفصيلية عن العملية اإلنتاجية و عواملها للفرتة الزمنية املدروسة و املشار إليها أعاله، تبنت 
الدراسة احلالية أحد طرق حساب الكفاءة مرتكزة على النسبة بني املخرجات و املدخالت من خالل 

معربة عن املدخالت  -ل الثالث من الدراسةكما مت التطرق إليه يف الفص-معيار اإلنتاجية اإلمجالية 
�لتكاليف اإلمجالية لإلنتاج اليت تعرب عن قيمة عوامل اإلنتاج، و عن املخرجات �إليرادات، نظراً لعدم 
توفر بياsت عن حجم اإلنتاج �لوحدات النقدية، لتتبىن بذلك اإليرادات �عتبارها السبيل الوحيد 

حدات النقدية، خصوصًا مع عدم توفر بياsت عن السعر املرجعي للتعبري عن حجم املخرجات �لو 
  .املعتمد، مما يسهل من حساب النسبة بني املخرجات و املدخالت

و عليه ستعتمد الدراسة ميدانياً على حتليل التكاليف الكلية و اإليرادات من أجل الوقوف على التغريات 
منية املدروسة، لتبيان فيما إذا كان هنالك تغري بعد بداية احلاصلة يف كفاءة املؤسسة  على مدار الفرتة الز 

  .تبين املؤسسة قيد الدراسة لنظام اإلدارة البيئية
  )2013 -  2000(حتليل التكاليف الكلية و اإليرادات يف الفرتة : أوالً 

صر تسليط الضوء على تطور التكاليف و اإليرادات يف الفرتة املشار    سيتم من خالل هذا العن
ها مع حساب املؤشر املعتمد يف هذه الدراسة للتعبري عن كفاءة املؤسسة و املتمثل يف معيار اإلنتاجية إلي

) 6-4(الكلية، و اإلطالع على تغرياته على مدار الفرتة املدروسة، و ألجل ذلك يوضح اجلدول رقم 
   ).2013- 2000(تطور التكاليف الكلية و اإليرادات يف الفرتة 
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اخلاصة بتكاليف كل من اإلنتاج، تكاليف معاجلة اهلواء،  أنه مت حتصيل البياsت جتدر اإلشارة إىل
الغاز (احلرارية استهالك املياه �إلضافة إىل كل من استهالك الطاقة الكهر�ئية و استهالك الطاقة 

جداول من خالل تقدمي . ، من قسم املالية و احملاسبة مبؤسسة اإلمسنت و مشتقاته �لشلف)الطبيعي
فارغة تتضمن البياsت املطلوبة على قدر املتاح ليتم بعدها ملء هذه اجلداول من طرف املصلحة 

  .املذكورة أعاله و اليت مت اعتمادها كقاعدة بياsت للتحليل و املعاجلة يف هذه األطروحة
ــــ): 6- 4(اجلدول رقم  -2000(يف الفرتة  ECDEتطور التكاليف الكلية و اإليرادات بـ

  ك دج:الوحدة).             2013

  

  السنوات

  

  التكاليف اإلمجالية

  

  رقم األعمال

2000  2406270  3138756  

2001  2461564  3500965  

2002  2509515  4619612  

2003  2554989  3457126  

2004  3468543  6250044  

2005  3859640  7255446  

2006  4134515  7876513  

2007  4427643  8831339  

2008  4582905  9314272  

2009  4897517  9408688  

2010  5006500  8436369  

2011  6165514  9658524  
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رقم األعمال

2012  6473190  8823028  

2013  6297806  11256845  

  .مديرية املالية و احملاسبة/من إعداد الطالبة �العتماد على معطيات املؤسسة: املصدر

و اليت يظهر من خالهلما rن ).4-4( و) 3-4(و ميكن تفسري هذا اجلدول من خالل الشكلني 
التكاليف كانت متزايدة بشكل معترب، دون أي تناقص يذكر على مدار الفرتة الزمنية املدروسة كاملة، يف 

، و الثانية كانت سنة 2003حيث أن رقم األعمال عرف ثالث عثرات ملحوظة، األوىل كانت سنة 
  .2012، و الثالثة كانت سنة 2010

  )2013 -  2000(تطور التكاليف الكلية ملؤسسة االمسنت و مشتقاته ): 3- 4(الشكل رقم 

  .من إعداد الطالبة �العتماد على اجلدول أعاله: املصدر
  )2013 -  2000(تطور رقم أعمال مؤسسة االمسنت و مشتقاته ): 4- 4(الشكل رقم 

  .من إعداد الطالبة بناءاً على اجلدول أعاله :املصدر
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  ):2013-2000(تطور مؤشر كفاءة املؤسسة يف الفرتة حتليل : �نيا
صادية للمشروع،و    تعترب معايري اإلنتاجية من أفضل املؤشرات استخداماً للتعبري عن الكفاءة االقت

صادية إلنتاج سلع و خدمات  عليه ميكن القول r¥ا مؤشر للداللة عن االستخدام األمثل للموارد االقت
و لقد مت االعتماد يف دراستنا على أحد املعايري الكلية لقياس اإلنتاجية     .كنةrقل تكلفة و أفضل جودة مم

و اليت تعرب عن العالقة بني خمرجات و مدخالت  -كما مت اإلشارة إليه سابقا- و هي اإلنتاجية الكلية 
  ).2013-2000(النظام اإلنتاجي ملؤسسة االمسنت و مشتقاته �لشلف خالل فرتة حمددة 

:ضيحها يف اجلدول التايلو ميكن تو   
  ).2013-2000(يف الفرتة  ECDEبـــــــ) الكفاءة(تطور اإلنتاجية اإلمجالية ): 7- 4(اجلدول رقم 

  اإلنتاجية اإلمجالية              

  )الكفاءة(

  

  السنوات

1.30  2000  

1.42  2001  

1.84  2002  

1.35  2003  

1.80  2004  

1.88  2005  

1.91  2006  

1.99  2007  

2.03  2008  

1.92  2009  

1.67  2010  

1.57  2011  
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السنوات

معیار االنتاجی�ة الكلی�ة

1.36  2012  

1.79  2013  

  .من إعداد الطالبة �العتماد على معطيات املؤسسة: املصدر

كما أن املؤشر املستخدم يف قياس كفاءة املؤسسة يف هذه احلالة و املتمثل يف معيار اإلنتاجية اإلمجالية 
املشار إليها سابقاً كانعكاس الخنفاض حجم رقم األعمال يف أيضا قد عرف سقطات يف نفس الفرتات 

  .تلك الفرتات
 - 2000(و الشكل التايل يوضح تطور كفاءة مؤسسة االمسنت و مشتقاته �لشلف يف الفرتة  

  .وفق معيار اإلنتاجية اإلمجالية) 2013
  )2013 -  2000(تطور كفاءة مؤسسة االمسنت و مشتقاته ): 5- 4(الشكل رقم 

  .من إعداد الطالبة بناءاً على اجلدول أعاله :صدرامل
  

  حتليل تكاليف أبعاد نظام اإلدارة البيئية مبؤسسة اإلمسنت و مشتقاته -لشلف: �لثا
صورة بشكل جيد سيتم حتليل تكاليف العناصر املتعلقة بنظام اإلدارة البيئية يف    حىت تكتمل ال

وجود أو عدم وجود عالقة بني تطورات قيم كفاءة املؤسسة قيد الدراسة، لنتمكن من مالحظة مدى 
املؤسسة و تطور تكاليف هذه العناصر املتمثلة يف تكاليف الطاقة متمثلة يف الطاقة الكهر�ئية و الطاقة 

�إلضافة اىل الطاقة اإلرتكاسية، وتكاليف املياه، و تكاليف معاجلة اهلواء،     ) الغاز الطبيعي(احلرارية 
  .يوضح تطور تكاليف هذه العناصر يف الفرتة الزمنية املدروسة) 8-4(و اجلدول رقم 
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تطور تكاليف عناصر نظام اإلدارة البيئية يف مؤسسة االمسنت و مشتقاته ): 8- 4(اجلدول رقم 
  -لشلف

  ك دج:الوحدة

السنوات    تكاليف معاجلة اهلواء تكاليف املياه تكاليف الطاقة 

2000 566856 4203 74594  
2001 404162 5167 76308  
2002 446110 6731 77795  
2003 376274 6905 79205  
2004 537935 6905 107525  
2005 653795 12278 119645  
2006 757966 11646 128170  
2007 724807 19954 137257  
2008 768550 11023 155566  
2009 764825 12047 10071  
2010 725891 10677 1182  
2011 718761 6530  ----  
2012 665026 5443  ----  
2013 731045 7383  ----  

  .مديرية املالية و احملاسبة/من إعداد الطالبة بناءاً على بياsت املؤسسة :املصدر
و حىت يتسن لنا متابعة تغريات هذه التكاليف �ملقارنة مع املعيار املستخدم يف قياس كفاءة املؤسسة 

يف منحىن بياين مقارن حىت نتمكن على األقل من أن نستشف إن كان ينبغي متثيل هذه البياsت 
هنالك عالقة يف التغريات احلاصلة يف هذه التكاليف و مستوى كفاءة املؤسسة قيد الدراسة و فيما يلي 

  .األشكال املبينة هلذه التطورات �ملقارنة مع مستوى الكفاءة احملقق
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تكالیف الطاق��ة

  تكاليف الطاقة -1
هذه التكاليف مت مجع تكاليف كل من الطاقة الكهر�ئية و الطاقة احلرارية  من أجل دراسة تطور  

املتمثلة يف االستهالك من الغاز الطبيعي �إلضافة إىل الطاقة االرتكاسية، و كانت البياsت على النحو 
  ).6-4(املبني يف الشكل رقم 

  )2013 -  2000( تطور تكاليف الطاقة يف مؤسسة االمسنت و مشتقاته): 6- 4(الشكل رقم 
    

  .من إعداد الطالبة بناءاً على بياsت اجلدول أعاله :املصدر
يظهر من خالل مطابقة املنحىن مبنحىن تطور كفاءة املؤسسة rنه كلما زادت تكاليف الطاقة   

زادت كفاءة املؤسسة ، و هو عكس ما كان متوقعًا وفقًا ملا جاء يف أدبيات دراسة الكفاءة اليت بينت 
الكفاءة تتناسب عكسياً مع زAدة التكاليف، و هنا وجدs العكس، إال يف نقاط بسيطة هلذا سيتم rن 

  .اختبار العالقة املوجودة بني هذين املتغريين الحقاً ضمن املطلب الثالث اخلاص �ختبار الفرضيات
  تكاليف املياه -2

تكاليف استغالل املياه،      على نفس النحو سيتم دراسة تطور تكاليف املياه من خالل مجع   
الذي يبني rن ) 7-4(و تكاليف معاجلتها أو تنقيتها، و كانت النتائج كما هو موضح يف الشكل رقم 

لتبدأ �الخنفاض بعد ذلك بشكل كبري  2007تكاليف املياه تزايدت بشكل ملحوظ إىل غاية سنة 
صل إىل أدىن مستوcAا سنة  ة بشكل معترب بتطور كفاءة املؤسسة قيد ، و هي xذا أيضا مرتبط2012لت

و �لتايل سيتم أيضا سيتم اختبار العالقة املوجودة بني هذين املتغريين . الدراسة يف الفرتة الزمنية املدروسة
صر اخلاص �ختبار الفرضيات   .الحقاً ضمن العن
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تكالیف المی��اه
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تكالیف المی��اه

  )2013-2000(تطور تكاليف املياه يف مؤسسة االمسنت و مشتقاته -لشلف ): 7-4(الشكل رقم 

    

  .من إعداد الطالبة بناءاً على بياsت اجلدول أعاله :املصدر
  تكاليف معاجلة اهلواء -3

متابعة الستعراض تطور تكاليف العناصر األساسية لتطبيق نظام اإلدارة البيئية يف مؤسسة   
صر استعراض تطور تكاليف معاجلة اهلواء  يف ذات االمسنت و مشتقاته �لشلف سيتم يف هذا العن

املؤسسة، و اليت مت حساxا قبل بداية اإلنفاق على معاجلة اهلواء �خلسائر اليت كانت املؤسسة تتكبدها 
صايف وفقاً  جراء الفاقد يف املادة األولية بسبب انعدام املصايف آنذاك ، ليتم حساxا بعد تركيب امل

 يوضحه كما النتائج كانت و لغبار،ا قياس أجهزة و لتكاليف هذه األخرية و تكاليف شاحنات التنظيف

   ).8- 4( رقم الشكل
- 2000(تطور تكاليف معاجلة اهلواء يف مؤسسة االمسنت و مشتقاته -لشلف ): 8-4(الشكل رقم 

2013(  

  
  .من إعداد الطالبة بناءاً على بياsت اجلدول أعاله :املصدر

تكالیف معالج�ة الھ��واء
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حيث  2008تزايد مستمر إىل غاية سنة يتبني من الشكل rن تكاليف معاجلة اهلواء كانت أيضًا يف 
،      2010و  2009بلغت ذروcا، لتتناقص بعدها بشكل مفاجئ حمدثة طفرة يف التكاليف سنيت 

و هو أيضاً ما يتماشى مع تطور نتائج الكفاءة يف املؤسسة املدروسة، ما يدفعنا للتساؤل عما إذا كانت 
من التكاليف من خالل األنشطة اخلاصة برتشيد      هذه التكاليف أو �ألحرى التحكم يف هذا اجلزء

و هذا ما .و أمثلية االستغالل و االستخدام قد سامهت يف الزAدة يف كفاءة املؤسسة املدروسة أم ال
صر اخلاص �ختبار الفرضيات   .سيتم التأكد منه يف العن

اإلنتاج األنظف كمؤشر عام مما سبق يتبني لنا rن هنالك احتماًال كبريًا لتأثري تبين تكنولوجيا   
صميم منوذج الدراسة  لتبين اإلدارة البيئية على كفاءة مؤسسة اإلمسنت و مشتقاته �لشلف، مما يدفعنا لت

  ).9-4(الذي يوضح فرضيات الدراسة يف شكل بياين كما هو مبني يف الشكل رقم 
  منوذج الدراسة): 9-4(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الطالبةمن إعداد : املصدر
و لإلجابة على ذلك سيتم اختبار العالقة املوجودة بني هذه األبعاد الثالثة و درجة كفاءة مؤسسة 

  .من خالل املطلب املوايل االمسنت و مشتقاته �لشلف
  
  

 

 أبعاد اإلدارة البيئية 

تكنولوجيا اإلنتاج األنظف 

* اهلواء: التقليل من االنبعا�ت اجلوية 

 

 الطاقة (الكهر�ء و الغاز)* ترشيد استهالك 

 

 املياه* ترشيد استهالك 

 كفاءة املشروع الصناعي

 التسويق األخضر

 نظم املعلومات البيئية

 املتغري التابع املتغري املستقل

 املرحلة األوىل

 املرحلة الثانية
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  مناقشة نتائج الدراسة امليدانية اختبار الفرضيات و: املطلب الرابع
املوجودة بني األبعاد الثالثة اليت تبني مدى جناعة سيتم من خالل هذا املطلب اختبار العالقة   

يف مؤسسة االمسنت و مشتقاته  من خالل مدخل تكنولوجيا اإلنتاج األنظف تطبيق اإلدارة البيئية
و .، و أثر كل منها على كفاءة هذه األخرية)2013- 2000(�لشلف خالل الفرتة الزمنية املدروسة 

صر مناقشة ما مت    .التوصل إليه من نتائجمنه سننتقل اىل عن
  :اختبار الفرضيات: أوال

صميم الذي متت اإلشارة إليه يف بداية الدراسة تركزت هذه األخرية على اختبار ما    بناءاً على الت
أثر على كفاءة املؤسسة  من خالل مدخل تكنولوجيا اإلنتاج األنظف إذا كان لتطبيق نظام اإلدارة البيئية

  :قيد الدراسة أم ال ، و على هذا األساس جاءت الفرضية الرئيسية للدراسة التطبيقية على النحو التايل
من خالل مدخل تكنولوجيا  البيئيةيساهم تطبيق مؤسسة اإلمسنت و مشتقاته -لشلف لإلدارة  -

  %.5يساوي عند مستوى معنوية  يف الرفع من كفاء»ا اإلنتاج األنظف
يهدف اختبار هذه الفرضية إىل حتديد مدى مسامهة تبين مؤسسة اإلمسنت و مشتقاته    

و على هذا األساس . يف الرفع من كفاءcا من خالل مدخل التكنولوجيا البيئية �لشلف لإلدارة البيئية
دارة البيئية على كفاءة سيتم اختبارها على مرحلتني، تتضمن املرحلة األوىل اختبار األثر الكلي لتبين اإل

صناعي قيد الدراسة  ، يف حني تتضمن املرحلة الثانية اختبار أثر كل بعد من أبعاد ECDEاملشروع ال
  .على كفاءة املشروع املذكور آنفاً  من خالل مدخل تكنولوجيا اإلنتاج األنظف اإلدارة البيئية

  )02امللحق رقم : (املرحلة األوىل -1
من أجل اختبار األثر الكلي املمكن لتبين اإلدارة البيئية لدى مؤسسة االمسنت ومشتقاته    

�لشلف، مت استخدام حتليل االحندار البسيط للقيمة الكلية لتكاليف تطبيق أبعاد اإلدارة البيئية جمتمعة 
حليل على الت و كانت نتائج. على قيم كفاءة املشروع املدروسمن مدخل تكنولوجيا اإلنتاج األنظف 

  ).9- 4(النحو املوضح يف اجلدول رقم 
نوعًا ما حيث  قويةكانت (R)و يالحظ من خالل اجلدول أن قيمة معامل االرتباط لكارل بريسون 

، و كفاءcا تبين املؤسسة لإلدارة البيئيةبني  قويةمما يدل على وجود عالقة ارتباط ) 0.685(قدرت ب 
الختبار املعنوية اإلحصائية لنموذج االحندار اخلاص �ختبار  ANOVAيظهر حتليل التباين  لكن 

، و xذا 0.007عند مستوى معنوية ) 10.580(تساوي  (F)هذه الفرضية أن قيمة معامل التباين 
  . 0.05فإن هذا النموذج ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية الدراسة احلالية املتمثل يف 
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للعالقة الكلية بني اإلدارة ليل االحندار و حتليل التباين ملخص نتائج حت): 9- 4(اجلدول رقم 
  ECDEالبيئية و كفاءة املشروع الصناعي 

  SPSSمن إعداد الطالبة �العتماد على برsمج : املصدر
اإلمسنت مؤسسة  أن تبينأي  0.47تساوي  R2 معامل التحديد اإلشارة إىل أن قيمةو جتدر 

من نسبة التغري يف التباين % 47يساهم يف تفسري ما نسبته ومشتقاته �لشلف لنظام اإلدارة البيئية 
ة يف الرفع من كفاء اإلدارة البيئية الكلي لكفاءcا، و هي النسبة اليت سامهت من خالهلا هذه أنشطة

  .هذه املؤسسة
و بناء على ما تضمنه جدول احندار تكاليف اإلدارة البيئية من مدخل تكنولوجيا اإلنتاج األنظف على  

يكون متثيل منوذج االحندار البسيط للعالقة بني املتغريين   �لشلف كفاءة مؤسسة اإلمسنت و مشتقاته 
  :كما يلي 

Y(effeciency)= 0.844 + 1.193E-6X(EMS) 

 حيث ميثل 
Y(effeciency) :مؤشر الكفاءة ملؤسسة االمسنت و مشتقاته �لشلف  

X(EMS) :تكنولوجيا اإلنتاج األنظف اإلدارة البيئية من مدخل تكاليف   
يالحظ من معادلة االحندار rن معامل االحندار صغري جدًا و يعود ذلك إىل كون األرقام   

املستخدمة يف املعاجلة أرقام مليونية و مؤشر الكفاءة عبارة عن قيمة وحدوية و �لتايل حىت تعطينا 
. ألقلعلى ا 6- 10املعادلة قيمة وحدوية من قيمة مليونية كان جيب أن يكون املعامل مضروً� يف 

يالحظ rن العالقة بني استخدام تكنولوجيا اإلنتاج األنظف البعد املستخدم للتعبري عن اإلدارة البيئية و 
مما يدفعنا لقبول الفرضية الرئيسية ، روع املدروس تعترب دالة إحصائياً يف هذه الدراسة و كفاءة املش

مستوى مؤسسة  تكنولوجيا اإلنتاج األنظف علىمن مدخل اإلدارة البيئية أن تبين للدراسة اليت مفادها 
  .االمسنت و مشتقاته �لشلف يساهم يف الرفع من كفاءcا
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/     تكالیف اإلدارة البیئة

�فاءة مؤسسة اإلسمنت 

    ومشتقاته 
الشلف

0.685  0.470   1.193E-6  0.844  10.580  .007  3.179 

3.253  

0.008 

0.007 
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  : املرحلة الثانية -2
من مدخل تكنولوجيا اإلنتاج  تبعًا ملا جاء يف أدبيات الدراسات البيئية فإن تطبيق اإلدارة البيئية  
صناعية يركز على ثالثة جوانب رئيسية تتمثل فيما األنظف   :يلي يف املشاريع ال

  اجلانب اخلاص �النبعا�ت و آليات التقليل منها؛* 
  اجلانب اخلاص �لطاقة بكل أنواعها و آليات ترشيد استخدامها؛* 
  .اجلانب اخلاص �ملياه كمورد اسرتاتيجي و آليات الرتشيد من استخدامه* 

ما مت شرحه يف اآلليات املعتمدة من مؤسسة االمسنت و مشتقاته �لشلف يف إطار و بناءاً على 
تطبيقها لنظام اإلدارة البيئية فإ¥ا ركزت على هذه اجلوانب جمتمعة حيث قامت �إلنفاق على كل 
جانب و ختصيص استثمارات معينة له، و من أجل الوقوف على مدى مسامهة كل جانب يف الرفع من 

صادية هلذه املؤسسة سيتم اعتماد الفرضيات الفرعية التاليةالكفاءة اال   :قت
صادرة عن مؤسسة االمسنت  االنبعا�ت اجلويةيساهم التقليل من : الفرضية الفرعية األوىل- ال

  .%5ومشتقاته �لشلف يف الزAدة يف كفاءcا، عند مستوى معنوية يساوي 
و استهالكها مبؤسسة االمسنت ومشتقاته  الطاقةيساهم الرتشيد يف استخدام : الفرضية الفرعية الثانية-

  .%�5لشلف يف الزAدة يف كفاءcا، عند مستوى معنوية يساوي 
و استهالكها مبؤسسة االمسنت و مشتقاته  املياهيساهم الرتشيد يف استخدام : الفرضية الفرعية الثالثة-

  .%�5لشلف يف الزAدة يف كفاءcا، عند مستوى معنوية يساوي 
و سيتم اختبار الفرضيات و حتليل البياsت ا�معة �ستخدام برsمج احلزمة اإلحصائية للعلوم 

ة يف رفع مستوى أداء   ، حىت نتمكن من معرفة النسبة اليت سامهت xا اإلدارة البيئيSPSS1االجتماعية 
اإلحصائية اليت من شأ¥ا  األساليب من جمموعة على االعتماد متحيث . و كفاءة املؤسسة قيد الدراسة

حتليل االحندار، حتليل االرتباط، حتليل تباين :  املساعدة يف اإلجابة على فرضيات البحث وهي
ANOVA ، معامل ارتباط كارل بريسونR ، معامل التحديدR2،  قيمة معامل التباينF.   

  
  
  
  

                                                
1
-SPSS: Statistical Analysis in Social Science. It is a Software Package used for Statistical Analysis. 
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   :اختبار الفرضية الفرعية األوىل -1
من أجل اختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االحندار و حتليل االرتباط بني متغريي الفرضية و كانت 

  )03أنظر امللحق رقم (        ):10-4(نتائج التحليل كما يبينه اجلدول رقم 
نتائج حتليل االحندار و حتليل التباين الختبار الفرضية الفرعية ملخص ): 10- 4(اجلدول رقم 

  )اخلاصة مبعاجلة اهلواء(األوىل 

  SPSSمن إعداد الطالبة �العتماد على برsمج : املصدر
كانت متوسطة نوعًا ما (R)و يالحظ من خالل اجلدول أن قيمة معامل االرتباط لكارل بريسون 

مما يدل على وجود عالقة ارتباط مقبولة بني سعي املؤسسة إىل التقليل من ) 0.338(حيث قدرت ب 
ئية الختبار املعنوية اإلحصا ANOVAيظهر حتليل التباين  االنبعا�ت يف اهلواء و كفاءcا ، لكن 

عند ) 1.160(تساوي  (F)لنموذج االحندار اخلاص �ختبار هذه الفرضية أن قيمة معامل التباين 
، و xذا فإن هذا النموذج ال يعد ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 0.309مستوى معنوية 

  . 0.05الدراسة احلالية املتمثل يف 
أي سعي املؤسسة للتقليل من االنبعا�ت يف اهلواء  0.114تساوي  R2و جتدر اإلشارة إىل أن قيمة 
من نسبة التغري يف التباين الكلي لكفاءcا، و هي النسبة اليت % 11.4يساهم يف تفسري ما نسبته 

  .سامهت من خالهلا هذه األنشطة يف الرفع من كفاءة هذه املؤسسة يف هذه احلالة فقط
ر تكاليف معاجلة اهلواء على كفاءة مؤسسة اإلمسنت و مشتقاته و بناء على ما تضمنه جدول احندا

  :يكون متثيل منوذج االحندار البسيط للعالقة بني املتغريين  كما يلي �لشلف 
  

Y(effeciency)= 1.577 + 1.748E-6 X(Air Treatment) 

  

  :حيث ميثل
Y(effeciency) :مؤشر الكفاءة ملؤسسة االمسنت و مشتقاته �لشلف  

X(Air Treatment) :تكاليف معاجلة اهلواء.  

  

  

  

معامل 

ارت
ا	 �ارل 

 Rبیرسون 

  

معامل 

 R2التحدید 

  

معامل المتغیر 

 bالمستقل 

  

الجزء 

  الثابت

A 

 ANOVAتحلیل الت
این 

  للنموذجtاخت
ار   للنموذج Fاخت
ار 

ق+مة معامل 

 Fالت
این 

مستو- 

  المعنو+ة

مستو-  t ق+مة معامل

  المعنو+ة

/   تكالیف معالجة الهواء

�فاءة مؤسسة اإلسمنت 

    ومشتقاته 
الشلف

0.338  0.114   1.193E-6  1.577  1.160  0.309 9.754 

1.077  

00.00 

0.309 
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يالحظ من معادلة االحندار rن معامل االحندار صغري جداً و يعود ذلك إىل كون األرقام املستخدمة يف 
املعاجلة أرقام مليونية و مؤشر الكفاءة عبارة عن قيمة وحدوية و �لتايل حىت تعطينا املعادلة قيمة وحدوية 

و يالحظ rن العالقة بني معاجلة اهلواء . 6- 10ب أن يكون املعامل مضرو�ً يف من قيمة مليونية كان جي
مما يدفعنا إىل رفض الفرضية الفرعية األوىل اليت تنص على . و كفاءة املشروع املدروس غري دالة إحصائياً 

صادرة عن مؤسسة االمسنت و مشتقاته يساهم يف الرفع من   كفاءcا، أن التقليل من االنبعا�ت اجلوية ال
ومرد ذلك إىل أن هذه العملية تتطلب تكاليف �هظة جدا ال تعترب ذات مردودية على املدى القصري أو 

  .املتوسط
  

  )04أنظر امللحق رقم (  :اختبار الفرضية الفرعية الثانية -2
حيث مت اختبارها بنفس أسلوب الفرضية السابقة و كانت النتائج كما هو موضح يف جدول 

قيمة معامل االرتباط لكارل بريسون كانت فوق متوسطة نوعاً ،  الذي بينت نتائجه rن )11- 4(رقم 
مما يدل على وجود عالقة ارتباط مقبولة بني سعي املؤسسة إىل ترشيد ) 0.528(ما حيث قدرت ب 

الختبار املعنوية اإلحصائية  ANOVAيظهر حتليل التباين  استهالك الطاقة و  درجة كفاء cا ، كما 
عند مستوى معنوية ) 4.647(تساوي  Fلنموذج االحندار اخلاص �ختبار هذه الفرضية أن قيمة 

  .  ، و xذا فإن هذا النموذج يعد ذو داللة إحصائية0.05
ملخص نتائج حتليل االحندار و حتليل التباين الختبار الفرضية الفرعية ): 11- 4(اجلدول رقم 

  )قةاخلاصة برتشيد استهالك الطا(الثانية 

  SPSSمن إعداد الطالبة �العتماد على برsمج : املصدر
أي سعي املؤسسة للرتشيد يف استهالك  0.279تساوي  R2و جتدر اإلشارة إىل أن قيمة 

من نسبة التغري يف التباين الكلي لدرجة كفاءcا، و هي % 27.9الطاقة يساهم يف تفسري ما نسبته 
  .النسبة اليت سامهت من خالهلا هذه األنشطة يف الرفع من كفاءة هذه املؤسسة

  

  

  

معامل 

ارت
ا	 �ارل 

 Rبیرسون 

  

معامل 

 R2التحدید 

  

معامل المتغیر 

 bالمستقل 

  

الجزء 

  الثابت

A 

 ANOVAتحلیل الت
این 

  للنموذجtاخت
ار   للنموذج Fاخت
ار 

ق+مة معامل 

 Fالت
این 

مستو- 

  المعنو+ة

مستو-  t ق+مة معامل

  المعنو+ة

تكالیف ترشید استهالك 

�فاءة مؤسسة /   الطاقة

اإلسمنت ومشتقاته 


الشلف    

0.528  0.279   9.713E-7  1.077  4.647  0.050 3.703 

2.156  

30.00 

0.050 
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الك الطاقة على كفاءة مؤسسة اإلمسنت و بناء على ما تضمنه جدول احندار تكاليف ترشيد استه
  :يكون متثيل منوذج االحندار البسيط للعالقة بني املتغريين  كما يلي ومشتقاته �لشلف 

  

Y(effeciency)= 1.077 + 9.713E-7X(Energy Saving) 

  :حيث ميثل
Y(effeciency) :مؤشر الكفاءة ملؤسسة االمسنت و مشتقاته �لشلف  

X(Energy Saving) :تكاليف ترشيد استهالك الطاقة.  
يالحظ من معادلة االحندار rن معامل االحندار صغري جدًا و يعود ذلك إىل كون األرقام 
املستخدمة يف املعاجلة أرقام مليونية و مؤشر الكفاءة عبارة عن قيمة وحدوية و �لتايل حىت تعطينا 

. على األقل 6- 10املعامل مضروً� يف املعادلة قيمة وحدوية من قيمة مليونية كان جيب أن يكون 
مما . ويالحظ rن العالقة بني ترشيد استهالك الطاقة و كفاءة املشروع املدروس تعترب دالة إحصائياً 

يدفعنا إىل قبول الفرضية الفرعية الثانية اليت تنص على أن الرتشيد يف استهالك الطاقة على مستوى 
  .يساهم يف الرفع من كفاءcا �لشلف مؤسسة االمسنت و مشتقاته

  

  )05أنظر امللحق رقم ( :اختبار الفرضية الفرعية الثالثة -3
ملتابعة اختبار الفرضيات اخلاصة �ألبعاد األساسية لتطبيق نظام اإلدارة البيئية سيتم اختبار هذه 

   :يليكما   الفرضية بنفس األسلوب الذي اختربت به الفرضيتان السابقتان، و كانت نتائج االختبار
ملخص نتائج حتليل االحندار و حتليل التباين الختبار الفرضية الفرعية ): 12- 4(اجلدول رقم 

  )اخلاصة برتشيد استهالك املياه(الثالثة 

  SPSSمن إعداد الطالبة �العتماد على برsمج : املصدر
قيمة معامل االرتباط لكارل بريسون كانت قوية نالحظ من النتائج املبينة يف اجلدول أعاله rن 

مما يدل على وجود عالقة ارتباط قوية بني سعي املؤسسة إىل ) 0.675(نوعًا ما حيث قدرت ب 
الختبار املعنوية  ANOVAيظهر حتليل التباين  ترشيد استهالك املياه و درجة كفاءcا ، كما 

  

  

  

معامل 

ارت
ا	 �ارل 

 Rبیرسون 

  

معامل 

 R2التحدید 

  

معامل المتغیر 

 bالمستقل 
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  للنموذجtاخت
ار   للنموذج Fاخت
ار 

ق+مة معامل 

 Fالت
این 

مستو- 

  المعنو+ة

مستو-  t ق+مة معامل

  المعنو+ة

تكالیف ترشید استهالك 

�فاءة مؤسسة /   الم+اه

اإلسمنت ومشتقاته 


الشلف    

0.675  0.456   4.150E-5  1.315 10.066  0.008 10.135 

3.173  

00.00 

0.008 
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عند مستوى ) 10.06(تساوي  Fلفرضية أن قيمة اإلحصائية لنموذج االحندار اخلاص �ختبار هذه ا
  . ، و xذا فإن هذا النموذج يعد ذو داللة إحصائية0.008معنوية 

أي أن سعي املؤسسة للرتشيد يف  0.456تساوي  R2قيمة و ما زيد من قوة هذه النتيجة أن 
  كفاءcا،ي لدرجة  من نسبة التغري يف التباين الكل% 45.6استهالك املياه يساهم يف تفسري ما نسبته 

  .هي النسبة اليت سامهت من خالهلا هذه األنشطة يف الرفع من كفاءة هذه املؤسسةو 
و بناء على ما تضمنه جدول احندار تكاليف ترشيد استهالك املياه على كفاءة مؤسسة اإلمسنت 

  : يكون متثيل منوذج االحندار البسيط للعالقة بني املتغريين  كما يليومشتقاته �لشلف 
  

Y(effeciency)= 1.315 + 4.150E-5X(Water Saving) 

 :حيث ميثل 
Y(effeciency) :مؤشر الكفاءة ملؤسسة االمسنت و مشتقاته �لشلف  

X(Water Saving) :تكاليف ترشيد استهالك املياه.  
يالحظ من معادلة االحندار rن معامل االحندار صغري جداً و يعود ذلك إىل كون األرقام املستخدمة يف 
املعاجلة أرقام مليونية و مؤشر الكفاءة عبارة عن قيمة وحدوية و �لتايل حىت تعطينا املعادلة قيمة وحدوية 

حظ rن العالقة بني ترشيد و يال. 5- 10من قيمة مليونية كان جيب أن يكون املعامل مضروً� يف 
و هو ما يدفعنا إىل قبول الفرضية الفرعية . استهالك املياه وكفاءة املشروع املدروس تعترب دالة إحصائياً 

الثالثة اليت تنص على أن ترشيد استهالك املياه على مستوى مؤسسة االمسنت و مشتقاته �لشلف 
  .تساهم يف الرفع من كفاءcا

ذلك أ¥ا صحيحة و ذات داللة ، القول بقبول فرضية هذه الدراسةو يف األخري، ميكن 
إحصائية يف حالة املوارد األساسية لنشاط املؤسسة املتمثلة يف الطاقة و املياه، يف حني أ¥ا ليست ذات 
صر اخلاص مبعاجلة اهلواء، و هذا ال يعين عدم مسامهته يف الرفع من كفاءة  داللة إحصائية يف حالة العن

ــــــهلحمدودية هنالك ة، لكن املؤسس ــ ، عدم جدواها على املدى فقط% ـ11.4ذه املسامهة و اليت قدرت بـ
القصري نظرًا لضخامة حجم االستثمار الواجب توجيهه هلذا البعد نتيجة ارتفاع تكاليف التكنولوجيا 

صفية و تنقية اهلواء   .اخلاصة بت
  :مناقشة نتائج الدراسة امليدانية: �نيا

مت حتليل تكاليف و إيرادات املؤسسة قيد الدراسة و مت ربطها أيضًا مبؤشر للكفاءة  بعد ما
متمثًال يف معيار اإلنتاجية اإلمجالية، الذي بني إمكانية وجود عالقة بني األبعاد الثالثة املدروسة لنظام 

ه املؤسسة، و بعد و درجة الكفاءة احملققة من هذ من مدخل تكنولوجيا اإلنتاج األنظف اإلدارة البيئية
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أيها غري معنوية سيتناول هذا املبحث  و العالقات معنوية يتبار الفرضيات اليت بينت أيضًا أأن مت اخ
  .مناقشة النتائج اليت مت التوصل إليها يف املبحث السابق من خالل التحليل الوصفي للظاهرة و ألبعادها

  :الكليةمناقشة نتائج حتليل التكاليف و اإليرادات  -1
، بل و تزايدها بشكل مستمر فإن التكاليف الكلية �لنسبة للنتائج املتعلقة بعدم اخنفاض - 1-1

من مدخل تكنولوجيا األمر يرجع إىل إنفاق املؤسسة أمواًال على االستثمارات اخلاصة �إلدارة البيئية 
�لعملية اإلنتاجية مما جيعل على غرار تركيب املصايف، و جتديد بعض األجزاء اخلاصة اإلنتاج األنظف 

يف  حبجم اإليراداتمن التكاليف مستقلة هنا عن حجم اإلنتاج، و هو ما يفسر السقطات اخلاصة 
فرتات معينة حيث يرجع هذا األمر إىل توقيف بعض األجزاء عن العمل لرتكيب مصايف مما أدى إىل 

األفران، و هو ما انعكس أيضا  و حىت من أجل صيانة بعض. ختفيض حجم اإلنتاج يف تلك الفرتات
  .على درجة كفاءة املؤسسة يف تلك الفرتات اليت شهدت أيضاً سقطات متزامنة مع هذه األنشطة

و درجة الكفاءة احملققة من املؤسسة،  تكاليف الطاقة املستخدمةأما �لنسبة لتوافق تطورات  - 1-2
�ملائة من طاقتها املستخدمة يف  70فإنه يعود �لدرجة األوىل إىل أن املؤسسة تستخدم أكثر من 

العملية اإلنتاجية، و هو ما جيعل منها مرتبطة إىل حد كبري بدرجة كفاءة استغالهلا، و لقد تزايدت 
ألن املؤسسة خصصت  2007لطاقة خصوصًا بعد سنة الكفاءة يف نفس فرتات االستغالل األمثل ل

مجلة من االستثمارات املوجهة لذلك واملتمثلة خاصة يف شراء بطارAت التكثيف من أجل اسرتداد 
الطاقة االرتكاسية، كل هذا أدى �ملؤسسة إىل احلصول على حتفيزات متمثلة يف ختفيض مايل من قيمة 

  .فاتورة الكهر�ء
توقيت زمين  ECDEا ودائما يف إطار ترشيد استغالل الطاقة، تتبع مؤسسة زAدة على هذ -أ   

للحد من التبذير واالستغالل املفرط هلا، وذلك بضبط اإلsرة العامة  الطاقة الكهر-ئيةالستغالل 
صباحا  6.00واخلاصة مبختلف وحدات اإلنتاج والتحكم فيها عن طريق إطفائها ابتداء من الساعة 

كما تتوفر املؤسسة على فريق من الكهر�ئيني املتخصصني من . مساءا 17.00عة إىل غاية السا
خمتلف املستوAت يسهرون على مراقبة ومتابعة مصادر التعطالت واإلنقطاعات الكهر�ئية 
صابيح الكهر�ئية حىت تضمن فعاليتها وجودة  صيانة وتنظيف امل صليحات الفورية هلا، والقيام ب والت

  .إsرcا
فقد مت تركيب أجهزة قياس أكسيد الكربون واألكسجني للتحكم يف  للطاقة احلرارية�لنسبة   أما -ب

صاد يف استهالكه كما تقلصت .شكل هلب الفرن وعملية احلرق الكامل للغاز الطبيعي و�لتايل االقت
الذي من شأنه التوقفات أثناء العملية اإلنتاجية، و قامت املؤسسة بتغيري جهاز االحرتاق الرئيسي للفرن 
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و من .أن خيفض من انبعا�ت أكسيد النرتوجني و التحكم الدقيق يف معدل استهالك الغاز الطبيعي
وذلك  2008جراء ذلك اخنفضت تكلفة الطن الواحد من قيمة كمية الغاز الطبيعي املستهلكة منذ 

  .بفضل التحكم يف ظروف التشغيل السابقة الذكر
لتشهد  2007، و اليت تزايدت بشكل ملحوظ إىل غاية سنة ياهتكاليف املأما فيما خيص  - 1-3

، و مرد ذلك إىل أن 2013و  2012بعد ذلك طفرة كبرية حيث اخنفضت بشكل كبري إىل غابة سنة 
بدال من العملية الرطبة اليت .الطريقة اجلافة  اف قد أعطت أمهية �لغة لتكنولوجيمؤسسة اإلمسنت �لشل

وهذا -�إلضافة الستغالهلا لبعض اآل�ر املتواجدة ضمن نطاقها اجلغرايف.ملياهتستهلك كميات كبرية من ا
و �لتايل قل استخدامها ملياه الشبكة احلضرية يف العملية اإلنتاجية،  -ما يشكل ربح إضايف �لنسبة هلا

ادة sهيك عن إتباع طريقة االسرتجاع للمياه املستخدمة ضمن شبكة مياه صناعية مغلقة بغية االستف
و مؤخرا مت االعتماد على . منها يف أعمال التربيد و التدفئة، و هي طريقة تقلل من التكلفة بشكل كبري

  .أجهزة التربيد كتكنولوجيا بيئية، بدل استخدام طاقة املياه
و هذا ما ساهم أيضا و بشكل . كل ما سبق يعترب من أوجه ترشيد استخدام املياه كمورد أساسي

  .ن معدالت كفاءة املؤسسة قيد الدراسةمباشر يف الرفع م
صر من عناصر اإلدارة البيئية :مناقشة نتائج اختبار الفرضيات -2 من مدخل  تتم مناقشة كل عن

  :كاآليت  تكنولوجيا اإلنتاج األنظف
لقد توصلت نتائج اختبار الفرضية اخلاصة مبسامهة : -لنسبة لعنصر معاجلة اهلواء - 2-1

مبعاجلة اهلواء يف الزAدة يف كفاءة مؤسسة اإلمسنت و مشتقاته إىل عدم معنوية  املتعلقةاألنشطة 
صدفةالعالقة، و قد أشرs إىل أن العال و يرجع ذلك إىل أن البياsت  .قة املوجودة ال تتعد حدود ال

صر بشكل غري قوي، نظرًا لعدم مسامهته  املتحصل عليها بينت نفقات املؤسسة على هذا العن
اليت سامهت يف  2008 يف العملية اإلنتاجية، رغم أ¥ا قامت برتكيب مصايف سنة بشكل كبري

�إلضافة إىل ذلك مكنت املؤسسة من تفادي دفع غرامات . التقليل من الفاقد من املادة األولية
ما حدده املشرع اجلزائري، لكن و رغم هذا فإن اهتمام املؤسسة xذا  وفقجتاوز نسبة اإلنبعا�ت 

مل يتجاوز تركيب مصايف يف السنة املشار إليها أعاله، و يعود ذلك إىل زAدة تركيزها على البعد 
بسبب  على مادة اإلمسنت حجم اإلنتاج يف الفرتة اليت تلت هذه السنة نتيجة زAدة الطلب

اإلنشاءات الفنية اليت صاحبت عملية إجناز الطريق السيار ، كما يعزى ذلك أيضا إىل فتح ورشات 
سامهة هذا الضعيفة ملنسبة الو هذا ما يفسر  .دة من أجل االنتهاء من مشروع املليون سكنعدي

صر يف الرفع من كفاءة مؤسسة االمسنت و مشتقاته �لشلف مبا   .فقط �ملائة11.5 ال يتجاوزالعن
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صر يف الرفع من كفاءة املؤسسة إىل أن تكلفته كبرية كما  ميكن إرجاع ضعف مسامهة هذا العن
صناعي مقار  نة مبا ميكن أن يقلله من فاقد يف املادة األولية أو حىت تلك الغرامات املتعلقة �لنشاط ال

  . و جتاوزه للحدود القانونية على املدى القصري
لقد توصلت نتائج اختبار الفرضيات إىل أن : -لنسبة لعنصر ترشيد استهالك الطاقة - 2-2

ة يف درجة كفاءة مؤسسة اإلمسنت xا يف الزAدترشيد استهالك الطاقة يساهم حبصة ال rس 
�ملائة، و هي نسبة معتربة و مرد ذلك إىل أن الطاقة 28مشتقاته �لشلف بنسبة اقرتبت من و 

�ملائة منها للعملية اإلنتاجية، كما أن الطاقة  70الكهر�ئية املستهلكة على مستوى املؤسسة يوجه 
لفة و قيمة، و هو ما جعل املؤسسة توجه هلا العديد من بشكل عام من بني أهم عناصر اإلنتاج تك

االستثمارات أتت بنتائج جيدة على املدى الطويل، فضًال عن متابعتها هلذا البعد حىت تضمن 
استمرارية ترشيد استهالك الطاقة كهر�ئية كانت أو حرارية، من خالل استخدامها لتكنولوجيا 

  .خاصة تقلل من استهالكها
توصلت نتائج اختبار الفرضية اخلاصة مبسامهة : -لنسبة لعنصر ترشيد استهالك املياه - 2-3

ترشيد استهالك املياه يف الرفع من درجة كفاءة مؤسسة اإلمسنت و مشتقاته �لشلف إىل قبول 
الفرضية ، و يرجع ذلك إىل أمهية املياه كمورد اسرتاتيجي �لنسبة للمؤسسة، لذلك و سعيًا منها 

ق التنمية املستدامة ركزت على التقليل من إهدار هذا املورد حىت حتقق وفورات مالية حالية       لتحقي
وفورات يف املورد يف حد ذاته يف املستقبل، و ألجل ذلك استخدمت الشبكات الداخلية للمياه،  

ملياه، و قامت �ستغالل بئرين متواجدين على مستواها من خالل شبكات مغلقة إلعادة استغالل ا
بدل استخدام مياه الشبكة احلضرية، كما أ¥ا تبنت أيضا تكنولوجيا خاصة تقلل من استهالك هذا 

  .املورد، و ذلك �كدا منها r¥ا بذلك يزيد من درجة كفاءcا
و لقد توصلت نتائج اختبار الفرضيات إىل أن ترشيد استهالك املياه يساهم حبصة األسد يف الزAدة 

  .�ملائة 45.6مؤسسة اإلمسنت و مشتقاته �لشلف بنسبة جتاوزت يف درجة كفاءة 
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  :خالصة الفصل
مبؤسسة صناعة اإلمسنت  من مدخل تكنولوجيا اإلنتاج األنظف �لنظر إىل واقع إدارة البيئة  

�لشلف، ميكن القول عموماً rن املؤسسة بلغت مستوى ال rس به يف التقليل من التلوث و املخلفات 
املصاحبة لنشاطها، خاصة فيما يتعلق بكميات الغبار املنبعثة، واليت اخنفضت بشكل كبري جدا  أقل 

صفية اهلواء من الغبار حىت من النسبة املسموح xا للمنشآت اجلديدة، من خالل  ت شغيل نظام جديد لت
املنبعث من املصنع، وقد أصبح هذا النظام ضرورA ملواجهة مشاكل التلوث استنادا إىل املشرفني على 
صفاة الكهر�ئية  هذه املؤسسة، ويتمثل هذا النظام اجلديد يف استعمال جتهيزات جد متطورة مكان امل

صر يف الرفع من كفاءة املؤسسة نظرًا لتكاليفه ، إال أنه و رغم هاليت مل تعد صاحلة ذا مل يساهم هذا العن
ترشيد استهالك بعض املوارد كالطاقة الكهر�ئية و الغاز، وإعادة تدوير  هذا فإن إضافة إىل .الكبرية

صناعية املستعملة ، سامهت بشكل معترب يف الرفع من كفاءة املؤسسة واستخدام موارد أخرى كاملياه ال
هذه االستثمارات واإلجراءات تبقى حمدودة وغري كافية �لنظر إىل أشكال وكميات النفاAت اليت غري أن 

        .يصدرها املصنع
من خالل اختبار الفرضيات و مناقشة النتائج حول مدى مسامهة كل بعد من أبعاد اإلدارة و   

مسنت و مشتقاته �لشلف يف الرفع من كفاءة مؤسسة اال من مدخل تكنولوجيا اإلنتاج األنظف البيئية
صر ترشيد استغالل املياه بنسبة  صر الطاقة بشقيه بنسبة %45.6الحظنا املسامهة الكبرية لعن ، و يليه عن

صر التقليل من االنبعا�ت اجلوية عن طريق معاجلة اهلواء بنسبة  ،27.9%   .%11.4و أخريا عن
يساهم يف rنه يف العناصر الثالث جمتمعة، تبني و بعد اختبار األثر الكلي لتبين اإلدارة البيئية متمثلة 

  .اين الكلي لكفاءcامن نسبة التغري يف التب% 47تفسري ما نسبته 
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رغم قول العديد من الباحثني حبداثة تنامي الفكر البيئي إال أن جذوره تعود إىل فرتة البعثة النبوية منذ   
بتدعيمه للحفاظ على املوارد  ،حيث تناول الدين اإلسالمي هذه القضية و أوالها اهتمامًا كبرياً  ،قر-ً  14

و لقد جتسد هذا يف ما جاء به القرآن الكرمي  .بشرفضًال عن اهتمامه Gل ،الطبيعية و عدم التبذير يف استغالهلا
و عليه تناول اإلسالم معاجلة . و السنة النبوية الشريفة بكل أنواعها القولية و الفعلية منها و حىت التقريرية

و مشولية احملافظة  ،بدراسة األسباب و اجلذور و لفت االنتباه إىل وجود ظاهرة التوازن البيئي ،القضاT البيئية
  .على البيئة بشقيها البشري و الطبيعي وطرق ترشيد استخدام املوارد الطبيعية

صبح أكثر راحة وأما-ً وأكثر رفاهية، كان هناك اجتاه متزايد إلنتاج سلع يتم و    مع تطور احلياة احلديثة لت
ئية، مبا يف ذلك األمر الذي نتج عنه كل أنواع املشاكل البي. استخدامها مرة واحدة وبعدها يتم التخلص منها

و عليه فقد شهد  .Gإلضافة إىل كميات هائلة من املخلفات التلوث اجلوي واملائي، وتدمري للبيئة الطبيعية،
و كذا التشريعات اليت عاجلت بعض  ،جمموعة من املعاهدات و املواثيق العامل على مدى السنوات األخرية 

صناعية هدف واحد و  حقيقمشاكل البيئة الدولية و تلو}zا، كل هذا لت هو التحكم يف مستوى االنبعا}ت ال
  . الضارة

صناعية و البيئية، فقد ظهر اجتاه إداري جديد، و Gعتبار العالقة اهلامة و املتعددة  بني املمارسات ال
تسعى املشاريع من خالله إىل دمج االعتبارات البيئية يف مجيع مراحل إنتاجها، و حتقق من خالله أهداف 

  ).مالية و تسويقية و اجتماعية(ءة الكفا
صادية متعددة  اجلوانب، إذ zدد املخلفات      صانع اإلمسنت مشاكل بيئية واقت و تشكل خملفات م

صانع سالمة صحة اإلنسان و حميطه، حيث تشكل املخلفات اهلوائية مصدر  والغازات املنبعثة من هذه امل
صناعية مصدرًا لتلوث املياه، تلوث اهلواء Gلغبار والغازات، و املخلفات السا ئلة النامجة عن االستعماالت ال

صادية فإن هذه املخلفات تكلف مئات املاليني من  اأم. Gإلضافة إىل اجلوانب البيئية األخرى من الناحية االقت
 وعلى هذا األساس قامت مؤسسة اإلمسنتالتخلص منها بطريقة صحية و آمنة، الدينارات سنوT إذا مل يتم 

والتدابري البيئية سعيا منها للتقليل من اآل}ر البيئية  تGختاذ بعض اإلجراءا G(ECDE)لشلفتقاته ومش
مركزة بذلك على املعاجلة النهائية لبعض األنواع من  .عيا منها لتحسني أدائها البيئيوسالسلبية لنشاطها، 

عها كأداة لإلدارة البيئية من أجل الرفع من امللو}ت، مع سعيها الدائم الستخدام التكنولوجيا البيئية بكل أنوا
صد حتقيق األهداف املرتبطة �ذا األخري بشكل أكثر كفاءة، و Gلتايل بلوغ مستوى الفعالية  مستوى أدائها ق
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املطلوب ملثل هذا النوع من األنظمة اإلدارية، و يبقى ا�ال مفتوحاً للعمل نظراً العتماد هذه األخرية على مبدأ 
  .املستمرالتحسني 

 

  :نتائج الدراسة - 1

معاجلة إحدى اإلشكاليات املتعلقة Gلتوجهات اإلدارية احلديثة يف من خالل هذه الدراسة حاولنا   
صناعية،    و كحالة  صادية، و يتعلق األمر مبسامهة اإلدارة البيئية يف الرفع من كفاءة املشاريع ال املؤسسات االقت

صناعي  طالقا من اإلشكالية املطروحة ضمن مقدمة العمل، سنتطرق اىل أهم و ان.ECDEدراسة املشروع ال
  .النتائج النظرية و التطبيقية املتوصل إليها 

  :نتائج الدراسة النظرية -1- 1

انطالقا من املعاجلة النظرية ملوضوع الدراسة، و اعتمادا على ما مت التطرق إليه من عناصر، ميكن    
 :جنملها يف اآليتاستخالص جمموعة من النتائج اليت 

صاريح البيئية من شانه  -  إن تدخل الدولة حلماية البيئة عن طريق فرض اجلباية البيئية و منح االعتمادات و الت
صناعية على البيئة   .التقليل من األ}ر السلبية للمشاريع ال

تطلبات األخرى قدمت املنظمة العاملية للتقييس عناصر نظام إدارة بيئية فعال ميكن أن يتكامل مع امل - 
صادية و البيئية صناعية على حتقيق األهداف االقت   . لإلدارة، مبا يساعد املشاريع ال

على جمموعتني رئيسيتني، تتعلق األوىل Gملنتج و الثانية Gملشروع   14000ينصب عمل سلسلة االيزو - 
نافسة       و Gلتايل البقاء zدف جمتمعة اىل رفع مستوى كفاءة األداء البيئي و حتقيق القدرة على امل.ككل

  .واالستمرار
صناعية القبول العاملي وحتقيق املنافسة يف  14001إن احلصول على شهادة االيزو -  يضمن للمؤسسات ال

  .األسواق العاملية
صناعية يتطلب  -  تغيري وسائل اإلنتاج �دخال طرق تكنولوجية جديدة إن التوجه البيئي احلديث للمشاريع ال
  .تكون أقل إحدا} للتلوث) و املنظفة وجيا النظيفةالتكنول(
تبين املشاريع فلسفة التسويق األخضر ملا هلا من آ}ر بعيدة املدى على حتقيق التميز يف ختفيض التكاليف ت - 

  .وGلتايل حتقيق الكفاءة
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ت املناسب مما يزيد من إن تبين نظام للمعلومات البيئية يساعد يف اختاذ القرارات البيئية املناسبة و يف الوق - 
  .درجة كفاءة االستخدام

  :نتائج الدراسة امليدانية -2- 1

بعد املعاجلة املنهجية إلشكاليتنا، استطعنا التأكد من صحة أو عدم صحة الفرضيات املطروحة سلفا   
صر األخري من الفصل التطبيقي صرة . من خالل العن فيما و على هذا ميكن سرد نتائج الدراسة التطبيقية خمت

  :يلي
حققت جمموعة من الشركات األجنبية و على رأسها شركيت مرسيدس و تويو£، فوائد مالية         و  - 

صادية، من جراء تبنيها لقواعد اإلدارة البيئية، و    .كان هلذا التبين األثر اجليد على كفاءzااقت
نولوجيا صديقة للبيئة حيث قامت أن املؤسسة حتافظ على البيئة عن طريق عدة طرق من أمهها استعمال تك- 

املؤسسة بتجهيز كل أقسام اإلنتاج مبصايف ميكانيكية مما أدى إىل ختفيض كمية الغبار، كما قامت Gسرتجاع   
 .كميات من مواد أولية اليت يعاد تدويرها يف العملية اإلنتاجية لزTدة كمية اإلنتاج التام

يئي، يهدف هذا الرب-مج إىل حتديد فيما إذا كانت منظومة اإلدارة البيئية لدى املؤسسة برامج التدقيق الب - 
صورة مناسبة تنسجم مع الرتتيبات املخططة هلا، و فيما إذا كانت منظومة اإلدارة   .قد استخدمت و أديت ب

ية خمولة �عداد تقارير من أجل تقييم األداء البيئي للمؤسسة من قبل مكاتب الدراسات البيئاملؤسسة تقوم  - 
، فيكون هذا التقييم مبثابة تقرير بيئي عن املؤسسة سواء لغرض احلصول على شهادة )خارج املؤسسة(مستقلة 
 .أو من أجل مساعدzا يف الكشف عن نقاط القوة أو الضعف يف أدائها البيئي 14001اإليزو 

و مت   متيسرة لدى اجلميع،  قامت املؤسسة �صدار سياسة بيئية يف وثيقة مكتوبة و مت جعلها متاحة و - 
حتديد وجود إدارة تكون متخصصة مدعومة تتوىل مسؤولية تنفيذ و متابعة تلك السياسة، كما أن عملية وضع 

  .االعتبار اجلوانب اليت هلا عالقة Gلتأثريات البيئية اهلامة عنياألهداف و الغاTت البيئية قد أخذت ب
ستمر ألدائها Gلشكل ينسجم مع القضاT البيئية و أبعاد التسويق املؤسسة تتبىن عملية التحسني امل نإ - 

  .األخضر
التزام من أجل محاية البيئة و االهتمام مبسؤولياzا  14001ن العاملني يف املؤسسة يعتربون أن شهادة إيزو إ - 

  .االجتماعية اجتاه زGئنها
صر ترشيد استغالل املياه الحظنا امن خالل نتائج اختبار الفرضيات الدراسة التطبيقية  -  ملسامهة الكبرية لعن

  .الرفع من كفاءة مؤسسة االمسنت و مشتقاته Gلشلف، كنسبة مسامهة يف  %45.6بنسبة 
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صر -  نسبة التغري يف التباين الكلي لدرجة   من %27.9بنسبة  )الكهرGء و الغاز(الطاقة بشقيهيساهم عن
  .ة املؤسسةكفاء

صر التقليليساهم أخريا  و -  هي النسبة  ، و%11.4من االنبعا}ت اجلوية عن طريق معاجلة اهلواء بنسبة  عن
  .اليت سامهت من خالهلا هذه األنشطة يف الرفع من كفاءة هذه املؤسسة يف هذه احلالة

من نسبة % 47اهم يف تفسري ما نسبته اإلمسنت ومشتقاته Gلشلف لنظام اإلدارة البيئية سمؤسسة  إن تبين - 
اإلدارة البيئية من خالل مدخل  تباين الكلي لكفاءzا، و هي النسبة اليت سامهت من خالهلا أنشطةالتغري يف ال

  .يف الرفع من كفاءة هذه املؤسسة اإلنتاج اإلنظف

  :اقرتاحات و توصيات - 2

انطالقا من معاجلة موضوع الدراسة ار¯ينا تقدمي بعض االقرتاحات و التوصيات اليت ميكن أن توجه   
صناعية يف اجلزائرملؤسسة  ندرجها ضمن النقاط . االمسنت و مشتقاته Gلشلف، و كل القائمني على املشاريع ال

  :التالية
صميم و التخلص من املخلفات بطريقة سليمة -    .ضرورة مراعاة العوامل البيئية داخل املنظمات و عند الت
م منهج إلدراج البعد البيئي يف العمليات أهعلى تكنولوجيا اإلنتاج األنظف Gعتباره  ECDEينبغي أن تركز  - 

صناعية، و هذا يؤدي    .إىل حتسني األداء البيئي للمؤسسة كأحد معايري الكفاءةاإلنتاجية و ال
ضرورة انتهاج املنهج االسرتاتيجي عند التفكري يف تبين اإلدارة البيئة، ألن نتائج تطبيق هذه األخرية تظهر - 

  .على املدى الطويل
ز مؤسسة االمسنت و مشتقاته على التوجه حنو االلتزام Gملعايري البيئية يف مجيع أعماهلا ملا هلا من ضرورة تركي- 
  . ثر مباشر على زTدة كفاءzاأ

، و ترشيد استهالك املياه ومعاجلتها قبل )التقليل منها إىل احلد األدىن(أو  االنبعا}تعلى املؤسسة تفادي  - 
  .صرفها

صناعية اجلزائرية، عن طريق تبين  فتبارات البيئية عرب خمتلالعمل على دمج االع -   أنشطة ووظائف املشاريع ال
  .التكنولوجيات البيئية

حمافظة للبيئة و على صحة zتم بتقدمي معلومات وإرشادات منتجاzا بطريقة أن املؤسسة على جيب - 
  .املستهلك، و سعي البتكار منتج جديد حيافظ على البيئة 



 .                                                                                                        ةــــاخلامت

 

240 

 

و يعزز موقعها املايل و اليت حيسن صورzا  14001حلصول على شهادة إيزو ة أن تسعى اىل اعلى املؤسس - 
  .التنافسي

، ملا مؤسسة االمسنت و مشتقاته Gلشلفأصبح من الضروري إدماج البعد البيئي و االجتماعي يف إسرتاتيجية - 
  .هلا من آفاق على فعالية األداء و اإلنتاجية 

شركات العاملية يف جمال تطبيق اإلدارة البيئية، و مواءمتها حسب بيئة العمل الداخلية االستفادة من جتارب ال- 
  .و اخلارجية

صناعية، كتشجيع من الدولة و توجيها منها حنو االلتزام  -  توفري التسهيالت املالية و القانونية للمشاريع ال
  .Gحرتام البيئة

  :آفاق الدراسة - 3

العمل املقدم، يفتح ا�ال أمام الباحثني و الدارسني يف نفس  من خالل العناصر املدروسة ضمن  
و عليه ار¯ينا عرض آفاق البحث من خالل طرح عدة عناوين و حماور ميكن . التخصص، أو املهتمني �Gال

  :معاجلتها و التوسع فيها مستقبال
  .ريةمسامهة اإلدارة البيئية يف تفعيل الوظيفة التسويقية يف املؤسسة اجلزائ - 1
  .اإلنتاج األنظف على زTدة أداء املنظمات/أثر تطبيق التكنولوجيات البيئية - 2
صادية اجلزائرية - 3   .تكامل نظام املعلومات البيئية مع أنظمة اإلدارة البيئية يف املؤسسات االقت
صناعية اجلزائرية - 4   .تقييم فعالية نظم اإلدارة البيئية يف املشاريع ال
  .البيئية كمدخل للرفع من معدالت الكفاءة يف املؤسساتإدارة التكاليف  - 5
  .املنظور االسرتاتيجي لإلدارة البيئية املتكاملة و أثره على القدرة التنافسية للمشروع - 6
صديرو زTدة  تعزيز صورة املشروعيف  ISO14001استخدام نظم اإلدارة البيئية  - 7   .فرص الت
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Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 emscost
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Effeciency 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .685
a
 .469 .424 .19476 

a. Predictors: (Constant), emscost 

 
 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .401 1 .401 10.580 .007
a
 

Residual .455 12 .038   

Total .856 13    

a. Predictors: (Constant), emscost 

b. Dependent Variable: Effeciency 
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Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Air cost
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Effeciency 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .338
a
 .114 .016 .25195 

a. Predictors: (Constant), Air cost 

 
 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .074 1 .074 1.160 .309
a
 

Residual .571 9 .063   

Total .645 10    

a. Predictors: (Constant), Air cost 

b. Dependent Variable: Effeciency 
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b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 enrgcost
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Effeciency 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .528
a
 .279 .219 .22682 

a. Predictors: (Constant), enrgcost 

 
 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .239 1 .239 4.647 .050
a
 

Residual .617 12 .051   

Total .856 13    

a. Predictors: (Constant), enrgcost 

b. Dependent Variable: Effeciency 
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Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Water cost
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Effeciency 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .675
a
 .456 .411 .19701 

a. Predictors: (Constant), Water cost 

 
 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .391 1 .391 10.066 .008
a
 

Residual .466 12 .039   

Total .856 13    

a. Predictors: (Constant), Water cost 

b. Dependent Variable: Effeciency 

 

 



 


