الجمهوريـ ة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

جـامعة فرحـات عباس سطيف - 1-
كميـة العمـوم اإلقتصاديـة والتجارية وعموم التسيير
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه عموم في العموم اإلقتصادية
تحت عنوان:

تقييم مشاهمة اإلدارة البيئية وفقا ملـواصفات اإليــزو 00111فـي إدمـــاج
اجلوانب البيئية يف الوظائف الرئيشية للمؤسشة اإلقتصادية اجلزائرية
دراسة ميدانية جملموعة من املؤسشات يف خمتلف القطاعات
تحت إشراف:

من إعداد الطالب:

أ.د .بــــروش زيــن الدين

راشـــي طـــــارق

لجنـــة المناقشــة:
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مشرفا ومقررا

عبد هللا خبابة
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عضوا مناقشا

عبد الرحمان العايب

أستاذ محاضر قسم أ

جامعة سطيف0

عضوا مناقشا

منصف بن خديجة

أستاذ محاضر قسم أ

جامعة سطيف0

جامعة سوق أهراس

السنة الجامعية7102/7102:

عضوا مناقشا

عضوا مناقشا

إلاهداء
أهدي ثمرة جهدي املتواضع:
إلى زوح جدحي الطاهسة ،التي ألخحقذ بالسفُق ألاعلى خالى فترة وضع اللمساث
ألاخيرة على هرا العمل .اللهم ازحمها بسحمخو الىاسعت واعفى عنها بعفىك وأدخلها
الجىت مع الابساز.
إلى الىالدًً النسٍمين " أمي وأبي".
إلى شوجتي العصٍصة التي زافقخني في إهجاش هرا العمل.
إلى "جدي وخالي العصٍص أحمد".
إلى أبىتي الغالُت النخهىجت "مي راى"
إلى مافت أفساد عائلتي.
إلى مافت شمالء الدزاست.
إلى مافت ألاصدقاء.
إلى مل مً دأب وال ًصاى في سبُل جحصُل العلم.
إلى مل مً هى غُىز على دًً إلاسالم وهرا الىطً الغالي.

كلمة حمد وشكر
الحمد هلل لما ًيبغي لجالى وجهه وعظُم سلطاهه.
الحمد هلل على قدز عدد خلقه وزضاء هفسه وشهت عسشه ومداد ملماجه .
الحمد هلل على مل الىعم التي أوعم بها علُىا ومنها وعمت الخىفُق في إجمام هرا العمل املخىاضع.

أمـ ـ ـا بعد:
أجقدم بالشنس الخالص وجصٍل إلامخىان إلى ألاسخاذ املشسف ألاسخاذ الدلخىز
" بسوش شًٍ الدًً" الري لم ًبخل َ
علي بعلمه وجهده املخىاصل وأفهازه القُمت وجىجيهاجه
ً
الىيرة ،فشنسا لو أيها ألاسخاذ السمص في العطاء والعمل.
وأجقدم بشنسي وجقدًسي إلى أعضاء لجىت املىاقشت املىقسة :ألاسخاذ الدلخىز حمىدي حاج
صحساوي ،ألاسخاذ الدلخىز عثمان حسً عثمان ،ألاسخاذ الدلخىز خبابت عبد هللا ،الدلخىز
العاًب عبد السحمان والدلخىز بً خدًجت مىصف.
والشنس مىصىى إلى مل إطازاث املؤسساث املعىُت بالدزاست الرًً ساعدووي وقدمىا لي
املعلىماث الالشمت والىثائق الضسوزٍت وخاصت ألاخ " هرًس جسَعت " والصدًق "هىفل".

يقول عماد األصفهاني:
ُ
" إوي زأًذ أهه ال ًنخب أحد لخابا في ًىمه إال قاى في غده :لى غير هرا لهان أحسً،
ولى شٍد هرا لهان ٌسخحسً ،ولى قدم هرا لهان أفضل ،ولى جسك هرا لهان أجمل،
وهرا مً أعظم العبر وهى دلُل على إسدُالء الىقص على جملت البشس".

املـــــــقدمــــــــة
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متـ ـ ــهيد 
إن ضغوط بيئة األعهال يف العصر الراىن ،دبا ربهلو يف ييااها نن عع بيئ عإتمهاع عأخالق جبوانبو اإلدارية
عاإلسمهالكية عالمشريعية ،تعل نن القضايا البيئية تنضوي ربت نمطلبات ادلنافسة شيئا فشيئا ،عبوئها ألن تكون نصدراً
للمهيز .عىذا نا إنعكس بشكل كبَت على ادلؤسسة اإلقمصادية بإعمبارىا نن بُت أىم األيراف ادلسببة للمدىور البيئ
احلاصل يف العادل بإسمنزافها ادلمواصل للهوارد الطبيعية عبإفرازات نشايها ادللوثة للبيئة.
لذلك ،فإن تطور النقد احلاصل لنشاط ادلؤسسات اإلقمصادية بكونو يهمم بمعظيم األرباح على حساب البيئة ،علد
بوادر إىمهام أعلية بمبٍت دعر بيئ أكرب نن يرف ادلؤسسات ،بعد أن تبُت دلسَتيها المأثَت اإلغلاي عالسليب لو على
زلدعدا عضهن ضوابط تد نقيدة ،عنا كان تطوعياً يف
نشايها ،عإدراكاً ننهم بأن نا كان نماحاً يف البيئة الطبيعية أصبح
ً
نا ؼلص محاية البيئة بات نلحاً عضرعرياً.
ذلذا ،توتو ىؤالء ادلسَتعن يف الكثَت نن الدعل إذل إعادة النظر يف آليات شلارسة الوظائف عاألنشطة ادلخملفة نن

أتل ربقيق أقل تأثَت شلكن على البيئة .إذ أن ادلؤسسة اليت ال تأخذ بعُت اإل عمبار البعد البيئ االخضر ضهن أنشطمها
ععظائفها يف العصر الراىن ،ذبد نفسها غارقة تدرغلياً يف دعانة نن الصراعات عادلشاكل عالمحديات المنافسية ادلمعلقة
باجلوانب البيئية عاالتمهاعية ،بل عقد تواتو عدم رضا أفراد اجملمهع عاأليراف ذات العالقة عردبا اجملمهع برنمو.
علرفع ربدي األعهال عاألنشطة البيئية اخلضراء ،عالمحكم يف نسمويات الملوث الذي تعاين ننو نعظم ادلؤسسات
اإلقمصادية بصفة عانة ،عادلؤسسات اإلقمصادية اجلزائرية  -السيها الصناعية ننها  -بصفة خاصة ،فقد إسمعانت تل
ىذه ادلؤسسات دبواصفات اإلدارة البيئية عفقا

لإليزع،03111

اليت صههت نن يرف ادلنظهة العادلية للمقييس

ISO

لمحهل يف ييااها نظام تسيَتي يساعد على إدراج اجلوانب البيئية يف كافة نسمويات ادلؤسسة ،نا غلعلها ننخرية يف
محاية ال بيئة عربسينها عربقيق النمائج لصاحلها.
عبالمارل ،فإن إعمهاد عتبٍت نواصفات اإلدارة البيئية اإليزع

03111

نن أتل إدناج البعد البيئ األخضر يف

ادلؤسسة يسري ال زلالة على أنشطمها ععظائفها ،السيها عأن ىذه ادلؤسسة نمسببة يف تضرر البيئة بشكل نباشر نن
خالل أنشطمها ععظائفها الرئيسية (سبوين ،إنماج عتسويق) عبصورة غَت نباشرة نن خالل أنشطمها ععظائفها الداعهة
(زلاسبة ،نوارد بشرية عحبث عتطوير).
أوال -مشكلة الدراسة :
بناءاً على ناتقدم ،ينطلق الباحث يف ىذه الدراسة نن يرح إشكالية رئيسية رباعل بيان ندى نساعلة عهلية تطبيق

نواصفات

اإليزع03111

نن يرف ادلؤسسات اإلقمصادية اجلزائرية ،إنا يف إيار الربانج المحفيزية عالمشجعية ادلخملفة

للحكونة اجلزائرية أع يف إيار ادلبادارت الطوعية يف المخفيف نن نعاناة ىذه ادلؤسسات ،خاصة الصناعية ننها ،نن
نسمويات الملوث البيئ احلاصل ،عذلك عن يريق إدناج اجلوانب البيئية ضهن أنشطمها ععظائفها الرئيسية (سبوين ،إنماج
عتسويق) عتعلها أنشطة ععظائف بيئية خضراء .ىذا نع إنكانية إدراج اجلانب البيئ يف الوظائف الداعهة (زلاسبة،
نوارد بشرية عحبث عتطوير).
أ
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ععليو ،فإن السؤال الرئيس الذي سبحورت حولو إشكالية البحث ىو:
"ما مدى مسامهة اإلدارة البيئية وفقا دلواصفات اإليزو 04111يف إدماج اجلوانب البيئية يف األنشطة
والوظائفالرئيسيةللمؤسساتاإلقتصادية اجلزائرية  ENTP, SOMIPHOS

عؽلكن أن يمفرع ىذا السؤال إذل االسئلة الفرعية المالية:
 ىل يؤدي تطبيق اإلدارة البيئية عفقا دلواصفات اإليزع

SCT, FERTIAL,؟" 

إذل تفعيل شلارسة الشراء عالمهوين األخضر يف

03111

ادلؤسسات اإلقمصادية اجلزائرية زلل الدراسة؟
 ىل يؤدي تطبيق اإلدارة البيئية عفقا دلواصفات اإليزع

إذل تفعيل شلارسة اإلنماج األنظف/األخضر يف

03111

ادلؤسسات اإلقمصادية اجلزائرية زلل الدراسة؟
 ىل يؤدي تطبيق اإلدارة البيئية عفقا دلواصفات اإليزع

03111

إذل تفعيل شلارسة المسويق األخضر يف ادلؤسسات

اإلقمصادية اجلزائرية زلل الدراسة؟
 ىل يؤدي تطبيق اإلدارة البيئية عفقا دلواصفات اإليزع

03111

إذل إدناج اجلوانب البيئية يف الوظائف الداعهة

عادلساعدة (زلاسبة ،نوارد بشرية عحبث عتطوير) يف ادلؤسسات اإلقمصادية اجلزائرية زلل الدراسة؟
ثانيا -فرضياتالدراسة:
بناءا على اإلشكالية ادلطرعحة عاذلدف ادلنشود نن البحث ،تنطلق ىذه الدراسة نن تشكيل فرضية رئيسية سبت
صياغمها على النحو المارل :يؤدي تبٍت عتطبيق ادلؤسسات اجلزائرية

SCT, FERTIAL, ENTP, SOMIPHOS

دلمطلبات اإلدارة البيئية عفقاً لإليزع 03111إذل إدناج اجلوانب البيئية يف أنشطمها ععظائفها الرئيسية.

 - 1الفرضيةالفرعيةاألوىل:

 يؤدي تبٍت عتطبيق نمطلبات اإلدارة البيئية عفقاً لإليزع 03111يف ادلؤسسات زلل الدراسة إذل إدناج البعد البيئ يف
الوظيفة الشرائية عالمهوينية ذلا ،نا يساىم يف تفعيل شلارسة نفهوم الشراء عالمهوين االخضر.

 - 2الفرضيةالفرعية الثانية:
 يؤدي تبٍت عتطبيق اإلدارة البيئية اإليزع 03111إذل تفعيل شلارسة االنماج األخضر يف ادلؤسسات زلل الدراسة.
الفرضية الفرعية الثالثة:
 - 3يؤدي تبٍت عتطبيق اإلدارة البيئية اإليزع 03111إذل تفعيل شلارسة المسويق األخضر يف ادلؤسسات زلل الدراسة.
 - 4الفرضيةالفرعية الرابعة :

 يؤدي تبٍت اإلدارة البيئية عفقاً
اجلزائرية ادلعنية بالدراسة.

لإليزع03111

إذل إدناج اجلوانب البيئية يف الوظائف الداعهة عادلساعدة يف ادلؤسسات

ثالثا -أهدافالدراسة :
تملخص أىداف ىذه الدراسة يف كوهنا تؤسس نظرياً عتطبيقياً للربط بُت اإلدارة البيئية عفقا لإليزع  03111عشلارسة

الوظائف اخلضراء يف ادلؤسسة .عبالمارل ،فإن الغرض نن ىذه الدراسة ىو الوصول إذل األىداف اآلتية:
ب
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 -بناء إيار نظري ؽليط اللثام عن اإلدارة البيئية عفقا

لإليزع03111

نن خالل نناقشة نفهونها عتبيان أدعااها عأىم

الفوائد ادلمأتية نن تطبيق نواصفااها؛
 الوقوف على إدناج البعد البيئ األخضر يف ادلؤسسة بالًتكيز – ربديداً -على نفهوم الوظائف اخلضراء عخطواتتطبيقها عأىم نمطلبات شلارسمها؛
 إبراز أىم اآلليات عاالدعات عاالساليب ادلنضوية ربت اإلدارة البيئية عفقاً دلواصفات اإليزع  03111اليت نن شأهنا أنتعهل على تفعيل شلارسة البعد البيئ االخضر يف عظائف ادلؤسسة؛
 المعريف بادلؤسسات زلل الدراسة ) (SCT, FERTIAL, ENTP, SOMIPHOSنن أتل تبيان يبيعة نشاط كلنؤسسة عندى تاثَته على البيئة نع ربديد الفًتة اليت مت فيها احلصول أع المحضَت للحصول على شهادة ادلطابقة
دلواصفات اإلدارة البيئية اإليزع.03111
 إظهار نعادل اإلدارة البيئة عفق لإليزع 03111يف ادلؤسسات  SCT, FERTIAL, ENTP, SOMIPHOSنع ربديداجلوانب البيئية ادلمعلقة بكل نؤسسة؛
 -الوقوف على ندى تأثَت تطبيق نظام اإلدارة البيئية عفقاً دلواصفات اإليزع

االخضر يف عظائف ادلؤسسات اإلقمصادية اجلزائرية زلل الدراسة

03111

على إدناج عشلارسة البعد البيئ

)ENTP, SOMIPHOS

 (SCT, FERTIAL,؛

 الموصل إذل بعض النمائج عاإلقًتاحات اليت نن ادلهكن أن تساعد يف فهم أدق عتصور أعضح لمبيان نساعلةاإليزع03111

يف تفعيل عتطوير تطبيق نقاربة الوظائف اخلضراء (البيئية) ،كرؤية تديدة للوظائف المقليدية للهؤسسة

اإلقمصادية اجلزائرية ،يف ظل نمطلبات محاية البيئة عنمقضيات ادلنافسة ا ليت أدخلت يف ييااها اإلعمبارات البيئية.
كها يطهح الباحث نن خالل ىذه الدراسة إذل إضافة لبنة تديدة إذل رلهوع البحوث عالدراسات ادلمعلقة
بادلوضوع ادلطرعق ،أنال يف أن تكون لغَته نن الباحثُت عالدارسُت ننطلقا إلتراء ادلزيد نن اإلثراءات دبا يغط نقاط
القصور عاالخفاق فيها.
رابعا -أمهيةالـ ـدراسة:
تُسمهد أعلـية ىذه الدراسة نن يبيعة نوضوع البحث الذي يلقى اىمهاناً كبَتاً يف الدراسات اإلدارية احلديثة
اذلادفة إذل تفعيل النهاذج المسيَتية اليت نن شأهنا ذبسيد ادلقاربات اجلديدة ادلطرعحة يف ساحة بيئة األعهال احلالية عننها
شلارسات ادلسؤعلية االتمهاعية عالبيئية ،نن أتل المهاش عالمكيف نع المحديات اليت تواتهها ادلؤسسات يف ىذا
العصر ،عخاصة تلك ادلمعلقة بادلنافسة دبا أقحهمو نن نمطلبات إتمهاعية عبيئية يف ييااها .ىذا ،باالضافة إذل نسايرة
الدراسات اليت تبحث يف ندى إنكانية تطبيق النهاذج عاألساليب اإلدارية احلديثة عننها "اإليزع "03111قصد إدناج
اإلىمهانات عاالعمبارات اخلاصة حب هاية البيئة ضهن العهلية المسيَتية يف ادلؤسسة على كافة نسمويااها المنظيهية عاالدارية.
عتنبع أعلية ىذه الدراسة كذلك نن الدعر الذي تلعبو اإلدارة البيئية عفقا لإليزع

03111

دبا تدره نن فوائد مجة قد

تساعد يف إدراج اجلوانب البيئية ضهن ادلسمويات االدارية ادلخملفة يف ادلؤسسة ،عننها ادلسموى الوظيف الذي غلسد
أنشطمها ععهليااها ادلؤثرة على البيئة بشكل نباشر ،نن خالل األنشطة عالوظائف األساسية ( سبوين ،إنماج عتسويق) عغَت
نباشر ،نن خالل االنشطة عالوظائف ادلساعدة ( زلاسبة ،نوارد بشرية عحبث عتطوير).
ج
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عتنبثق أيضا أعلية ىذه الدراسة -عىو األىم  -نن نعاناة نعظم ادلؤسسات اإلقمصادية اجلزائرية نن الملوث البيئ
احلاصل عدبخملف أنواعو (اذلوائ  ،ادلائ عاالرض ) عدبسمويات نرتفعة تداً ،عخاصة ضهن قطاع ادلؤسسات الصناعية -
عصرعات كثَتة نع
اليت سيمم تناعذلا يف ىذه الدراسة  .-عىذا نا تعل ادلؤسسة اإلقمصادية اجلزائرية تمخبط يف نشاكل ا
السكان احملليُت ،عأيراف أخرى يف اجملمهع ادلدين ،عخاصة ادلدافعُت ننهم على البيئة .كها تلقى المحذيرات ادلمكررة
عالعديدة نن يرف عكاالت محاية البيئة ،عننها ندي ريات البيئة على ادلسموى الوالئ  .باإلضافة إذل كل ذلك ،تمكبد ىذه
ادلؤسسات خسائر نالية نعمربة نمهثلة يف زيادة تكاليف الضرائب البيئية بسبب ذباعز نلوثااها للهسمويات ادلسهوح اها
قانوناً ،عربهلها لمكاليف الدعاعى القضائية ادلنبثقة عن ىذه المجاعزات ،عزيادة تكالي ف ادلعاجلة العشوائية للنفايات
عاإلنبعاثات عغَتىا ذلك...
إضافة إذل نا تقدم ،تربز كذلك أعلية نوضوع الدراسة يف ظل اإلىمهام ادلمزايد نن يرف الدعلة اجلزائرية عادلؤسسات
اإلقمصادية دبواصفات اإليزع  ،03111اليت أصبح ذلا صدى كبَت ننذ إصدارىا على إعمبارىا نن بُت العوانل ادلساعلة
بشكل ناتع يف نشاركة ادلؤسسات يف ذبسيد سلططات المنهية عمحاية البيئة ،عكسبيل ربمذي بو احلكونة اجلزائرية يف ظل
عهليات تأىيل ادلؤسسات اإلقمصادية يف إيار زلددات إتفاقيات الشراكة عاإلنضهام إذل ادلنظهة العادلية للمجارة نن أتل
تنهية القدرات المنافسية للولوج إذل األسواق العادلية.
خامسا  -الدراساتالسابقة :
إن إسمعراض الًتاث البحث ادلًتاكم بدراساتو القدؽلة عاحلديثة يف نوضوع اإلدارة البيئية عفقا للهواصفات العادلية
اإليزع03111

عنساعلمها يف إ دناج اجلوانب البيئية أنشطة /عظائف ادلؤسسة ،يكشف ندى ندرة تلك الدراسات اليت

تبحث نباشرة يف العالقة بُت نمغَتي ىذه الدراسة ،حيث توتد أحباث عدراسات قليلة تداً تناعلت ادلوضوع بشكل
تفصيل يربط بُت نواصفات اإليزع  03111عإدناج اجلوانب البيئية يف ادلؤسسة دبنظور الوظائف ،بينها يوتد كم ىائل
نن الدراسات احلديثة ادلمناعلة بالمحليل نايل :
 -نوضوع اإلدارة البيئية اإليزع

03111

عاليت حبثت نعظهها يف عاقع تنفيذ نمطلبات ىذه ادلواصفات يف ادلؤسسات اليت

مت حب ثها ،نع تبيان اىم الفوائد ادلمأتية نن تطبيقها .ىذا باإلضافة إذل بعض الدراسات اليت ربطت

اإليزع03111

دبمغَتات فرعية للهوضوع كان نن أعلها :اإلنماج األنظف ،ا لمسويق األخضر ،األداء البيئ .
 نوضوع إدارة سلسلة المجهيز /الموريد اخلضراء عاليت تناعلت نعظهها عاقع تنفيذ نمطلبات سلسلة المجهيز اخلضراء(الشراء األخضر ،اإلنماج األخضر ،المسويق األخضر ،المصهيم األخضر...إخل) يف ادلؤسسة اإلقمصادية نع ربطها يف
بعض الدراسات بأحد ادلمغَتات األخرى ننها :األداء البيئ  ،اإليزع ، 03111إدارة اجلودة الشانلة البيئية.
عبالمارل ،فيهكن المطرق إذل أ ىم الدراسات السابقة ادلرتبطة دبوضوع ىذا البحث ،نن خالل تسليط الضوء أعال
على الدراسات اليت تناعلت ادلوضوع بكافة نمغَتاتو عنن مث المطرق إذل الدراسات اليت تناعلت أحد ادلمغَتات على حدى.
ععليو ؽلكن المطرق إذل الدراسات السابقة كها يل :
 -0دراسة عزيز زلهد الصاحل عبوقلقول اذلادي بعنوان :أثر تطبيق ادلواصفة اإليزو 04110على وظائف ادلؤسسة
اإلقتصادية ،رللة دراسات ،العدد  ،38تانعة االغواط ،اجلزائر.1105،
د
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ىدفت ىذه الدراسة إذل توضح الفرص عالفوائد اليت نن ادلهكن أن يضيفها تويُت نظام اإلدارة البيئية
اإليزع03110

يف ادلؤسسة بالًتكيز على تأثَت ذلك على سلملف عظائفها .حيث توصلت ىذه الدراسة إذل أن

اإليزع03110

يعمرب عانل نهم للمغيَت المنظيه عركيزة أساسية لمطوير ادلؤسسة ،دلا لو نن تأثَتات إغلابية يف توىر

عظائف ادلؤسسة على ادلدى ادلموسط عالطويل .كها أكدت ىذه الدراسة على أن المويُت السليم لنظام اإلدارة البيئية
اإليزع 03110يكسب ادلؤسسة العديد نن ادلزايا اإلقمصادية عاإلتمهاعية عالمجارية عالبيئية.
 -2دراسة  Sandrine Berger-Douceبعنوان:
La certification ISO 14001, catalyseur du changement organisationnel? L’expérience de
deux maisons de champagne, 11ème Conférence de l'AIMS (Association Internationale de
Management Stratégique), Jun 2002, Paris, France , 2002.

عنصدر أساسيا للدراسة السابقة ،حيث ىدفت إذل تبيان تأثَت اإلدارة البيئية
ا
نثلت ىذه الدراسة ركيزة
اإليزع03111

على عهلية المغيَت المنظيه عالوظائف يف ادلؤسسة ،نن خالل إتراء دراسة نقارنة بُت رلهوعة نن

ادلؤسسات .عقد توصلت ىذه الدراسة إذل أن تويُت نظام اإلدارة البيئية اإليزع 03110يساعد ادلؤسسات على المحكم
يف توانبها البيئية اخلاصة بكل عظيفة .حيث مت تثبيت تأثَت اإليزع 03110على الوظيفة اإل نماتية جبعلها تمجو ضلو إنماج
أنظف ،نن خالل عهلية الرقابة عالمحسُت ادلسمهر اللذان ؽلسان كل عهلية عكل نرحلة عكل تانب تشغيل .
كها مت تأكيد تأثَت

اإليزع03110

على اإلنداد عالمهوين يف تعل العالقات نع ادلوردين تأخذ بعُت اإلعمبار

اجلانب البيئ  ،حبيث زبمار ادلواد األعلية عتضهن عهلية نقلها عترتيبها عصيانمها بالشكل الذي يؤىلها إلنماج ادلنمج الالئق
الذي التكون تأثَتاتو بارزة على البيئة .ىذا باالضافة إذل تأثَت اإليزع 03110على إدارة ادلوارد البشرية ،عذلك نن خالل
تدريب العانلُت قدر تعلق األنر بدعرىم يف محاية البيئة .أنا بالنسبة للبحث عالمطوير أكدت الدراسة على أن
اإليزع03110

يعهل على تفعيل الموتو ضلو البحوث األ ساسية عالمطبيقية البيئية نن أتل ربقيق المصهيهات اخلضراء

عذبسيد اإل بمكارات يف رلال إسمخدام الطاقة النظيفة .عأخَتا تأكيد المأ ثَت على عظيفة احملاسبة عادلالية نن خالل إرفاق
المكاليف البيئية يف العهليات احملاسبية عالقيام بعهليات المدقيق الالزنة عاإلفصاح.

 -3دراسة فاتح رلاىدي عشراف براىيه بعنوان :برنامج اإلنتاج االنظف كألية لزيادة فعالية ممارسة اإلدارة البيئية
ودعماألداءالبيئيللمؤسسة،دراسةحالةمؤسسةاالمسنتومشتقاتهبالشلف ،رللة أداء ادلؤسسات اجلزائرية ،العدد
االعل ،تانعة عرقلة .1100 ،

سعت ىذه الدراسة إذل تسليط الضوء على ندى نساعلة برنانج اإلنماج األنظف يف ربقيق فعالية شلارسة اإلدارة
اإليزع03111

البيئية
عنشمقاتو بالشلف.

عرفعها نن أتل دعم االداء البيئ للهؤسسة ،نع الوقوف على عاقع ذلك يف نؤسسة األمسنت

عتوصل الباحثان نن خالل ىذه الدراسة إذل عتود عالقة نمكانلة بُت عهلية تويُت تكنولوتيا اإلنماج األنظف
عبُت شلارسة نظام اإلدارة البيئية

اإليزع03110

يف نؤسسة إمسنت الشلف ،ىذه األخَتة اليت دل يسمطع القائهون على

تسيَتىا تويُت نمطلبات اإليزع 03110عاحلصول على شهادة ادلطابقة إال بعد القيام دبجهوعة نن اإلسمثهارات البيئية اليت
ىدفت إذل إسمخدام المكنولوتيات الصديقة للبيئة ،عننه ا على عتو المحديد تشغيل نظام تديد لمصفية اذلواء نن الغبار
ه
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ادلنبعث عالذي مسح بمحقيق نسموى الباس بو يف المقليل نن الملوث ادلمعلق بالغبار ادلنبعث أقل حىت نن النسبة ادلسهوح
اها للهنشآت اجلديدة.
 -4دراسة Morgan Miles & Gregory Russell

بعنوان9

IS0 14000 Total Quality Environmental Management: The Integration of
Environmental Marketing, Total Quality Management, and Corporate Environmental Policy,
Journal of Quality Management, Vol: 2, No: 1, 1997.

الغ رض نن ىذه الدراسة ىو إسمكشاف اآلثار ادلًتتبة عن ادلعايَت البيئية اإليزع  03111كنظام إل دارة اجلودة البيئية

الشانلة يف إدناج نفهوم المسويق البيئ عالسلوكيات البيئية يف إدارة ادلنظهات دبنطور فلسفة اجلودة الشانلة.
حيث ناقشت ىذه الدراسة بالمحليل ادلفاىيم االساسية ادلكونة ذلا عى  :المسويق البيئ  ،السياسة البيئية،
اإليزع03111

عإدارة اجلودة  .عتوصلت ىذه الدراسة إذل نميجة أساسية نفادىا الماثَت االغلاي لاليزع

03111

يف إدناج

اجلوانب ادلمعلقة بالمسويق البيئ يف تسيَت ادلنظهة ضهن إيار سياسة بيئية نعلنة ععفق أسلوب إدارة اجلودة الشانلة،
عذلك عن يريق تفعيل إسمخدام المصهيم البيئ  ،عادللصقات البيئية عتقييم دعرة حياة ادلنموج.
 -5دراسة  Béatrice Bellini Butelبعنوان9
Béatrice Bellini Butel, l’intégration de la donnée écologique dans la gestion de
l’entreprise une analyse contingente au niveau des sites de production, Thèse de doctorat en
science de gestion, Université Lille 1, 1997.

ىدفت ىذه الرسالة إذل توضيح إخمالف السلوكيات البيئية للهؤسسات الناشطة يف القطاع الصناع بالناحية
الشهالية لفرنسا .حيث أتريت ىذه الدراسة على عينة نن ادلؤسسات العانلة يف الصناعات الكهيائية عالمعدين عاحلديد
عالصلب عاإل نماج الزراع عالغذائ عفق ننهج ية مت نن خالذلا تقسيم األيرعحة إذل تزئُت ،تناعل األعل دراسة
إسمكشافية عالثاين دراسة إحصائية.
حيث ىدفت الدراسة االسمكشافة إذل زلاعلة إقانة ظلوذج للسلوكيات البيئية ادلمبناة نن يرف ادلؤسسات ػلهل يف
يياتو اىم االسًتاذبيات اليت ؽلكن تطبيقها يف عهلية إدناج البعد البيئ يف ادلؤسسات عإنعكاس ذلك على عظائفها
عنظانها المسيَتي .انا الدراسة االحصائية الموزيعية فبحثت يف العوانل عاحملددات اليت تمحكم يف تبٍت السلوكيات البيئية
عإنكانية تغيَتىا .عخلصت ىذه الدراسة إذل عتود ثالثة سلوكات أساسية تبنمها ادلؤسسات الصناعية رلال البحث ى :
 سلوك نقاعم يعرب عن إسًتاذبية دفاعية ذباه ادلعطى البيئ عيهمم إال باجلوانب اإلقمصادية عادلالية؛ سلوك قانوين تشريع عفق إسًتتيجية نمكيفة تعهل فقط على المطابق نع القوانُت عالمشريعيات البيئية ادلوتودة دعنذباعز ذلك علو كان بإنكاهنا زيادة ادلساعلة يف احلهاية البيئية؛
 سلوك نبادر عفق اسًتاذبية تعهل على إعمبار ادلعطى البيئ كهدف تنافس يمجاعز بكثَت الموافق نع القوانُتعالمشريعيات البيئية ادلوتودة.
عكان نن بُت أىم العوانل -ادلموصل إليها يف ىذه الدراسة  -احملددة لمبٍت سلوكات بيئية ىو تطبيق نواصفات
اإليزع03111

نن خالل ادلساعلة يف بناء سياسة بيئية ندرلة نع السياسة العانة للهؤسسة تسمهد ننها اسًتاذبية السلوك

و
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البيئ ادلناسبة عتنبثق ننها األىداف البيئية السنوية اليت بدعرىا ذبزأ إذل أىداف ف رعية توزع على كافة ادلسمويات اإلدارية
نن أتل ذبسيدىا.
 -6دراسة

Christian Valery

بعنوان

:

Impacts D’ISO 14001 sur la Performance Organisationnelle : une revue systématique de
la littérature, étude en sciences de l’administration, Université Laval, 2015.

إنطلقت ىذه الدراسة نن النقاش ادلمزايد حول آثار نظام اإلدارة البيئية

اإليزع،03110

عادلمزانن نع النهو السريع

للدراسات ادلهمهة اهذا ادلوضوع ،عكذلك ادلرافق لزيادة عدد ادلنظهات ادلعمهدة لإليزع  03110يف العادل.
لذا سعت ىذه الدراسة إذل تقدمی نراتعة ننهجية للبحوث عالدراسات ادلماحة حول نوضوع تأثَت اإليزع03110
على أداء ادلنظهات ،نن خالل إتراء ن سح عذبهيع لنمائج الدراسات اليت أصلزت ننذ نشره عام

0885

إذل غاية .1102

حيث أظهرت نمائج ىذه الدراسة أن العديد نن االبحوث اليت مت نسحها تركز أكثر على الفوائد عاآلثار اإلغلابية
عبصورة أقل  -إن دل تكن نههلة سبام  -على ادلشاكل عا لنواح السلبية لمطبيق نظام اإليزع .03110كها عددت ىذه
الدراسة كذلك الفوائد ادلمأتية نن تطبيق اإليزع ،03110حيث إحموت على نمائج نههة تظهر تأثَت

اإليزع03111

على

أداء ادلنظهات ،نن خالل نايل :
 ربقيق المحسُت ادلسمهر للجوانب السوسيو إ قمصادية عاليت حصراها الدراسة يف :ادليزة المنافسية ،األسواق اخلارتية،احلصة السوقية ،العالقة نع الزبون ،تودة ادلنموج ،العهليات ،االنماج  ،اجلانب ادلارل ،المكنولوتيا عاإلبداع ،العالقة نع
ادلوردين ،ادلطابقة القانونية ،ادلوارد البشرية (تغيَت ثقافة العهل ،نشاركة العهال ،الوع البيئ ) ،مسعة عصورة ادلؤسسة.
عبالمارل ،فهذا اجلانب ػلموي على أىم أنشطة ععظائف ادلؤسسة.
 اجلوانب البيئية نن خالل ربسُت األداء البيئ عشلارسات اإلدارة البيئية. -7دراسة رغد ننف أمحد الدليه بعنوان :اإلدارة البيئيةالشاملةبإستخدامادلواصفة،ISO14000دراسةحالةيف
شركةمصايفالوسطبالعراق ،أيرعحة دكموراه يف فلسفة إدارة األعهال ،تانعة بغداد.2001 ،
سبثل ىذه الدراسة زلاعلة نظرية عتطبيقية لمطبيق نمطلبات نظام اإلدارة البيئية يف ادلؤسسات الناشطة يف قطاع
النفط العراق  ،دبا يمناسب عنمطلبات ادلواصفة ،ISO14001عإسمخدام أسلوب تقييم دعرة احلياة اإليزع.03131
لذلك ،سعت ىذه الدراسة إذل ربديد الفجوة بُت نمطلبات عنبادئ نظام اإلدارة البيئية عشلارسة العهل البيئ عفقاً
دلمطلبات ىذا النظام يف بيئة الصناعة النفطية العراقية ،عاهيئمو ضلو بناء نظام اإلدارة البيئية للوصول إذل إدارة اجلودة الشانلة

البيئية .كها كشفت ىذه الدراسة اليت أتراها الباحثة إذل أن الشركات الصناعية بشكل عام يف العراق ،عشركات الصناعة
النفطية بشكل خاص تعاين نن ضعف يف الوع البيئ  ،خاصة نا يمعلق بادلواصفات العادلية لنظم اإلدارة البيئية
 . ISO14000عقد كان للظرعف اليت نر اها العراق خالل ا لسنوات العشر ادلاضية قبل سنة الدراسة أ ٌثر كبَت يف زيادة
ال عن القصور يف إسمخدام ادلواد عالمقنيات النظيفة
نسب الملوث ،فقد تعرضت البيئة يف العراق إذل نلوثات عديدة ،فض ً
نميجة صعوبة احلصول عليها بسبب احلصار االقمصادي عالمكنولوت  .عقد أدى كل ذلك إذل آثار سلبية على البيئة

عزيادة ادلواد اخلطرة أع ادللوثة أع الضارة اليت تطرح على البيئة ،شلا يهدد الصحة العانة نميجة اإلنبعاثات عالفضالت.
ز
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أنا النميجة األساسية اليت توصلت ذلا الدراسة فمهثلت يف أن إسمخدام عتطبيق الشركة زلل البحث لنظام
ISO14001

قد أدى نوعا نا إذل ربقيق إدارة اجلودة الشانلة للبيئة ،عبالمارل ،ادلساعلة يف ربسُت أدائها البيئ عإدناج

اجلانب البيئ داخل الشركة ،دبا يف ذلك األنشطة عالوظائف عن يريق إسمخدام أسلوب دعرة ادلنموج اإليزع.03131
 -8دراسة عليد شموح بعنوان :ادلكاسباإلقتصادية والبيئيةلتطبيقنظاماإلدارة البيئيةاإليزو  04111يفادلؤسسات
الصناعيةاجلزائرية،دراسةحالةبعضادلؤسساتالصناعيةيفواليةعنابة  ،أيرعحة دكموراه ،تانعة عنابة.1104 ،
ىدفت ىذه الدراسة إذل إبراز أىم ادلكاسب اإلقمصادية اليت تمحصل عليها ادلؤسسات الصناعية عهونا عاجلزائرية
الناشطة يف عالية عنابة بشكل خاص نن تطبيقها لاليزع.03111
عتوصل ت ىذه الدراسة إذل نميجة نفادىا أن تويُت نظام اإلدارة البيئية حقق للهؤسسات ادلدرعسة عباألخص
نؤسسة فرتيال عدة نكاسب إقمصادية تمهثل يف :ترشيد إسمخدام ادلوارد الطبيعية (ادلياه عالغاز الطبيع ) ،نع ربقيق
إطلفاض يف إسمهالك الطاقة الكهربائية عأيضا زيادة يف الكفاءة االنماتية  ،باالضافة إذل ربسُت األ داء البيئ عزبفيض
تكاليف نعاجلة النفايات ،عربقيق الموافق نع القوانُت عالمشريعيات البيئية الوينية.
 -9دراسة

Mounir Rahmani

بعنوان:

Impact de la norme ISO 14001 sur les performances environnementales des entreprises,
Thèse de doctorat, Sciences économiques, Aix-Marseille3, 2010.
ىدفت ىذه الدراسة إذل إسمكشاف ندى فعالية إسمخدام اإليزع 03110يف ربسُت االداء البيئ للهؤسسات

اإلقمصادية  ،نع زلاعلة فهم الكيفية اليت يمم نن خالذلا دنج ادلؤسسة اإلقمصادية لنظام اإليزع 03110يف العهلية المسيَتية
اليونية ععلى كافة ادلسمويات اإل دارية .لذلك قام الباحث بدراسة نيدانية على رلهوعة نمكون نن  23نؤسسة إقمصادية
تزائرية نمحصلة على شهادة ادلطابقة لإليزع.03111
عبعد إتراء اإلخمبارات اإلحصائية الالزنة ،توصل الباحث إذل نميجة نفادىا أن نظام اإلدارة البيئية

اإليزع03111

ىو أداة تسيَتية فعالة أدت إذل ربسُت األداء البيئ للهؤسسات زلل الدراسة عن يريق عانلُت أساسيُت علا:
 المعلم المنظيه عدعره يف إسميعاب ادلهارسات البيئية يف ادلهام اليونية للهوظفُت ،عىذا نا حقق سَتعرة دنج البعدالبيئ يف سلوك ادلؤسسات اإلقمصادية زلل الدراسة.
 تفعيل إسمخدام المكنولوتيا النظيفة عخاصة نا تعلق بالعهلية االنماتية. - 01دراسة  Ahmed Turkiبعنوان9
La relation entre la certification environnementale ISO 14001 et la performance
environnementale – Étude de cas sur quatre entreprises tunisiennes, Revue de Développement
durable et territoires, Vol. 5, n°2 , 2014.
ىدفت ىذه الدراسة إذل تقييم أثر نواصفات نظام اإلدارة البيئية اإليزع 03110على األداء البيئ للهؤسسة .حيث

قام ا لباحث بإتراء دراسة تطبيقية على أ ربعة نؤسسات تونيسية إثنمان ننها نمحصلة على شهادة ادلطابقة لاليزع.03110
عتوصلت ىذه الدراسة إذل عتود تأ ثَت إغلاي حلصول ادلؤسسمان على شهادة ادلطابقة

لاليزع03110

على األداء

البيئ ذلها .كا ظهر نن خالل اإلسمبيان ادلسمخدم يف الدراسة أن حصول ادلؤسسمان زلل الدراسة على شهادة ادلطابقة
لإليزع 03110قد ساىم يف ربقيق نكاسب بيئية عأخرى إقمصادية ععالئقية.
ح
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ىذا باالضافة إذل المقليل نن الضغوط البيئية ،علها أ ن ادلؤسسات ادلسمهدفة تعاين نن عقوبات بيئية نميجة عدم
توافقها نع المشريعيات عالقوانُت البيئية المونيسية.
كها أكدت الدراسة أيضا – عىو نا يمعلق بادلوضوع  -أن

اإليزع03110

ساىم يف تنظيم األنشطة اإلدارية

للهؤسسات ادلمبنية للنظام ،عساىم يف تعلها تدنج اإل عمبارات البيئيية شيئا فشيئا .كها أشارات ىذه الدراسة إذل أن
احلصول على شهادة ادلطابقة نظام اإلدارة البيئية اإليزع 03110غَت كايف عال يعمرب ضهانا لمحقيق أداء بيئ تيد.
 - 00دراسة  Cabinet Paulبعنوان:
L'impact Economique et L'efficacité Environnementale de la Certification ISO14000
des Entreprises Industrielles, Service économie, ADEME, France, 1999.

إسمهدفت ىذه الدراسة رلهوعة نن ادلؤسسات الصناعية ادلمح صلة على شهادة ادلطابقة

اإليزع03111

يف مخسة

دعل أعرعبية ،عى  :فرنسا ،بلجيكيا ،سويسرا ،السويد عالنرعيج .حيث سعت نن خالل إسمهارة زلكهة إذل إسمخالص
اآلثار اإلقمصادية عالفوائد البيئية ادل مأتية نن تطبيق ىذه ادلؤسسات لنظام اإلدارة البيئية عفقاً لإليزع.03110

عتوصلت الدراسة إذل نميجة أساسية نفادىا أن ىذا النظام ساعد ىذه ادلؤسسات على ربسُت أدائها اإلقمصادي

عالبيئ  ،نن خالل ربقيق عفورات نالية ،عزيادة اإلنماتية ،عربسُت ادلؤشرات ادلالية ،عترشيد إسمهالك الطاقة عادلوارد
عالمقليل نن الملوث ،باإلضافة إذل ربسُت صورة ىذه ادلؤسسات لدى األيراف ذات العالقة.
 - 02دراسة الوكالة الفرنسية للمقييس . AFNOR

أتريت ىذه الدراسة سنة  1117عمشلت عينة نمكونة  00نؤسسة فرنسية نمحصلة على شهادة ادلطابقة
لإليزع ،03111حيث ىدفت ىذه الدراسة إذل نعرفة دعافع احلصول على ادلواصفة القياسية اإليزع 03111عادلكاسب
اإلقمصادية اليت حققمها ادلؤسسات بعد حصوذلا على الشهادة .حيث توصلت ىذه الدراسة إذل أن ادلؤسسات ادلبحوثة
حققت نكاس ب إقمصادية (عفورات) تراء زبفيض إسمهالك ادلياه عالطاقة بنسبة تراعحت بُت  4ع 01بادلئة ،عأيضا ربقيق
زبفيض يف إسمهالك ادلواد األعلية بنسبة

4

إذل

14

بادلئة ،باالضافة على نعاجلة نا نسبمو

11

إذل

21

بادلئة نن النفايات

الصادرة عن أنشطة ىذه ادلؤسسات.
 - 03دراسة  Molina Inakiheras & Juan José Franciscoبعنوان:
Benefits of ISO 9001 and ISO 14001 Standards, Journal of industrial engineering and
management, 2012.

ىدفت ىذه الدراسة إذل ذبهيع نمائج  17حبث أكادؽل على ادلسموى العادل فيها يمعلق بالفوائد ادلمأتية نن تبٍت
عتطبيق ادلؤسسات دلواصفات اإلدارة البيئة اإليزع .03111حيث توصلت ىذه الدراسة إذل النمائج المالية:
 -أمجعت

11

 -أمجعت

05

دراسة نن أصل  17على ربسُت األ داء البيئ للهؤسسات.
دراسة نن اصل

17

على ربسُت الكفاءة نن خالل زيادة اإلنماتية ،عربقيق عفرات يف المكاليف ،عتقليل

األخطاء عربسُت الرقابة اإل دارية عتقليل الفاقد عاذلدر.
 -أمجعت

05

دراسة نن

 -أمجعت

03

دراسة نن اصل  17على ربسُت صورة ادلؤسسة؛

17

على زيادة رحبية ادلؤسسات؛

ط
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 أمجعت  3دراسات نن  17دراسة زيادة احلصة السوقية؛ توصلت دراسة عاحدة إذل زيادة ظلو ادلبيعات عند احلصول على شهادة اإليزع.03111 - 04دراسة فؤاد راشد عبده بعنوان :ادلواصفاتوالق واعداألساسيةلنظماإلدارة البيئيةاإليزو:04111واقعومعوقات
تطبيقها يف ادلنظمات الصناعية اليمنية ،دراسةميدانيةيفحمافظةتعز  ،رللة الباحث العري ،العدد  ،02تانعة أب،
اليهن.1116 ،
إنطلقت ىذه الدراسة نن نشكلة أساسية سبثلت يف نعرفة عاقع تطبيق نظم االدرة البيئية

اإليزع03110

يف

ادلنظهات الصناعية اليهنية ،نن خالل المعرف على ندى توفر شرعط عنمطلبات تطبيقها ،عاىم ادلعوقات اليت ربول دعن
ذلك .لذلك ىدفت ىذه الدراسة إذل نعرفة عاقع عنعوقات تطبيق

اإليزع03110

يف ادلنظهات الصناعية اليهنية نن خالل

إتراء إسمطالع ألراء ععتهات نظر القيادات اإل دارية ذلذه ادلنظهات نع نعرفة ندى توفر عع عام لدى األيراف ذات
العالقة باعلية عضرعرة تطبيق ىذه النظم.
عتوصل ال باحث يف ىذه الدراسة إذل نميجمُت أساسيمُت ،أظهرت األعذل عاقع تطبيق

اإليزع03110

يف ادلنظهات

ادلسمهدفة نن خالل نايل :
 بينت الدراسة بأن اإل تراءات عالمدابَت الرمسية عغَت الرمسية ادلماحة غَت كافية عغَت نشجعة عغَت قادرة على توتيوادلنظات الصناعية ضلو تطبيق نظم اإلدارة البيئية عتوتيو أ نشطمها باذباه نمصاحل نع البيئة؛
 لدى ادلنظهات اليهنية ادلدرعسة توتهات عتدابَت بيئية لكنها دعن ادلسموى الذي ػلقق شرعط عنمطلبات تطبيق نظماإلدارة البيئية اإليزع03111؛
 أكدت الدراسة على أن ىناك عالقة بُت تطبيق نظم اإلدارة البيئية يف ادلنظهات الصناعية اليهنية عحصول ىذهاألخَتة على شهادة اجلودة

اإليزع.8111

أنا يف نا ؼلص النميجة الثانية فه نمعلقة بادلعوقات اليت ربول دعن تطبيق اإليزع .03110عاليت حصراها يف نايل :
 المكاليف الكبَتة ادلطلوبة لمطبيق ىذه النظم عتعديل أنشطة ادلنظهات الصناعية دبا يموائم نع نمطلبااها؛ ضعف اإل ىمهام الرمس بقضايا البيئة إمجاال ،ععدم نعرفة اجملمهع دبؤسساتو الرمسية عغَت الرمسية دبضانُت عأعلية نظماإليزع 03111نع عدم عتود المشريعات الالزنة لذلك؛
 عدم نعرفة القيادات اإل دارية للهنظهات الصناعية ادلبحوثة بنظام اإلدارة البيئية اإليزع 03111عنمطلباتو ،عبأعلية عدعرتطبيقها يف ربسُت أداء ادلنظهات عنفاذ ننمجااها لألسواق اخلارتية؛
 غياب الدعر اجملمهع الضاغط عاإلتراءات اإلقمصادية ادللزنة عادلشجعة على تطبيق اإليزع.03111 - 05دراسة 

 Toshi Arimura & Nicole Darnall & Hajime Katayamaبعنوان:

Is ISO 14001 a gateway to more advanced voluntary action? The case of green supply
chain management, Journal of Environmental Economics and Management, n : 61, 1100 .

ىدفت ىذه الدراسة إذل تبيان أثر تويُت نظام اإلدارة البيئية على تفعيل شلارسة سلسلة المجهيز اخلضراء يف بعض
ادلؤسسات العادلية .حيث توصلت ىذه الدراسة إذل ت شريح نفصل حول كيفية نساىة اإليز  03110يف تعل نعظم
نمطلبات سلسلة المجهيز تدنج يف عهليااها البعد البيئ األخضر بداية نن المهوين نن خالل إسمقبال نواد أعلية بيئية،
ي
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نرعرا باالنماج نن خالل تبٍت عهليات عتقنيات إنماتية بيئية قليلة الملوث ،عصوال إذل المسويق عالموزيع نن خالل يرح
ننمجات صديقة للبيئة عزلاعلة إعادة إداة المدعير عإسمخدام عسائل نقل عقنوات توزيع أقل تلويث.
 - 06دراسة

 Liming Zhangبعنوان 9

Research and Analysis on Green Supply Chain, Management of Enterprise, Proceedings
of the Sixth International Conference on Management Science and Engineering Management,
Springer-Verlag, London, 2013.

ىدفت ىذه الدراسة إذل ربليل عتطوير إدارة سلسلة المجيهز اخلضراء بإسمخدام نواصفات دعرة حياة ادلنموج

اإليزع03131

ادلنضوية ربت اإليزع .03111عتوصلت ىذه الدراسة إذل أن أسلوب تقييم دعرة حياة ادلنمج عفقا

لإليزع03131

يعٌت بمصنيف ادلدخالت عادلخرتات عادلؤثرات احملمهلة على البيئة لنظام ادلنموج خالل دعرة حياتو ،حيث

يقوم ىذا بمعقب اجلوانب البيئية عتأثَتااها احملمهلة نن احلصول على ادلواد األعلية (الشراء االخ ضر) نرعراً باإلنماج (االنماج

األنظف) ،ععصو ًال إذل اإلسمخدام النهائ للهنموج ،عقد يصل يف بعض األحيان إذل نرحلة نا بعد اإلسمخدام.
 - 07دراسة بسام ننيب على الطائ  ،إسراء ععد هللا قاسم السبعاعي عامحد يالل امحد االفندي بعنوان :إسهامات
بعض أنشطة سلسلة التجهيز اخلضراء يف تعزيز إقامة متطلبات نظام اإلدارة البيئية اإليزو ،04110رللة اإلدارة

عاإلقمصاد ،العدد  ،82تانعة بغداد ،العراق.1101 ،
ىدفت ىذه الدراسة إذل المعرف على بعض إسهانات بعض أ نشطة سلسلة المجهيز اخلضراء عى  :الشراء
األخضر ،المصنع األخضر ،المسويق األخضر ،النقل األخضر يف تعزيز إقانة نمطلبات نظام اإلدارة البيئية اإليزع.03110
عتوصلت ىذه الد راسة إذل عتود عالقة نعنوية بُت أنشطة سلسلة المجهز اخلضراء عاإليزع 03110يف الشركة العانة
لصناعة األلبسة اجلاىزة يف العراق ،عأيضا عتود تأ ثَت إغلاي دلمطلبات سلسلة المجهيز اخلضراء على إقانة نمطلبات
اإليزع 03110يف الشركة ادلدرعسة.
 - 08دراسمان للباحث أمحد عوين أمحد عهر أغا ،األعذل بعنوان :إمكانية إقامة متطلبات إدارة سلسلة التجهيز
اخلضراء  ،رللة تنهية الرافدين ،العدد ،001اجمللد،23تانعة ادلوصل ،العراق .1101 ،عالثانية بعنوان :العالقةالتكاملية
دلتطلبات إدارة اجلودة الشاملة البيئية ومتطلبات سلسلة التجهيز اخلضراء يف تعزيز التنمية ادلستدامة ،رللة أداء
ادلؤسسات اجلزائرية ،العدد األعل ،تانعة عرقلة.1101 ،
قام الباحث بدراسمان نمقاربمان نع نوضوع ىذه الدراسة ،األعذل ىدفت إذل تشخيص إنكانية إقانة نمطلبات
إدارة سلسلة المجهز اخلضراء يف الشركة العانة لإلمسنت الشهالية يف الع راق .عقد توصلت ىذه الدراسة إذل أن الشركة قيد
البحث إسمجابت عبشكل نموسط دلمطلبات إقانة سلسلة المجهز اخلضراء.
أ نا الدراسة الثانية فهدفت إذل تبيان العالقة المكانلية بُت اجلودة البييئة الشانلة عفق ادلواصفة

اإليزع03111

عنمطلبات سلسلة المجهيز اخلضراء نن أتل تعزيز ربقيق المنهية ادلسمدانة يف ا لشركات العانلة يف رلال صناعة األدعية
عادلسملزنات الطبية يف العراق .حيث توصلت ىذه الدراسة إذل عتود ع القة إرتباط نعنوية نوتبة بُت اإلدارة البيئة عإقانة
نمطلبات سلسلة المجهيز اخلضراء يف الشركات ادلدرعسة ،ىذا نع عتود تأثَت نعنوي بُت ادلمغَتين.
ك
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 - 09دراسة

Datta

 Subrata Mitra & Partha Priyaبعنوان:

Adoption of green supply chain management practices and their impact on performance ,
International Journal of Production Research, Taylor and Francis Group, Vol ( 52), No (7), 1103 .

ىدفت ىذه الدراسة إذل تبيان أثر إعمهاد عإقانة أنشطة سلسلة المجهيز/الموريد اخلضراء على أداء الشركات

الصناعية اذلندية .عتوصلت ىذه الدراسة إذل بعض النمائج الرئيسية أعلها :أن حالة اعمهاد الشركات اذلندية دلهارسات
سلسلة المجهيز/الموريد اخلضراء ال تزال يف نراحلها األعذل ،عأن الوع البيئ ننخفض تدا بُت ادلسمهلكُت ،كها أن
اإليار المنظيه كان نفمقرا للجوانب البيئية .عأظهرت نمائج ربليل البيانات أن المعاعن بُت ادلوردين نن أتل اإلسمدانة
البيئية كان لو أثر إغلاي على تصهيم ادلنمجات عاخلدنات اللوتسمية ادلسمدانة بيئيا ،عىو نا أ دى إذل زيادة بالقدرة
المنافسية عربسُت األداء االقمصادي للشركات ادلعنية بالدراسة.
سادسا  -منهجية الدراسة:
تقمض الدراسة العلهية ربديد السبيل العله ادلؤير لكيفية تسيَتىا عإصلازىا .عبالمارل ،سيمم توضيح ننهجية
الدراسة عفق العناصر المالية:
 - 1ادلنهجادلتبع :
نظراً لطبيعة الدراسة عسباشياً نع نوضوع البحث يف زلاعلة لمحقيق أىدافو ،عالوصول إذل النمائج ادلرتوة ننو ،فإن
ذلك ال يمم إال نن خالل السَت عفق ننهج عاضح عزلدد .عنن ىذا ادلنطلق سنمبع ادلنهج الوصف المحليل ألنو يسهح
بموفَت البيانات عاحلقائق عن ادلشكلة نوضوع الدراسة عكذا تفسَتىا عالوقوف على داللمها .أي أن ىذا ادلنهج يوفر
بيانات نفصلة عن الواقع الفعل للظاىرة أع نوضوع الدراسة .عبالمارل ،يقوم ننهج البحث فه ىذه الدراسة على
ال عن
عصف عربليل نمغَتات البحث ادلمهثلة يف اإلدارة البيئية عفقاً لإليزع 03111عنمطلبات إقانة الوظائف اخلضراء ،فض ً
تشخيص عربليل العالقة المصورية بُت ادلمغَتين عتثبيت ذلك تطبيقا بدراسة حالة رلهوعة نن ادلؤسسات اجلزائرية نن

خالل باالسمعانة دبنهج ادلقارنة لوضعية كل نؤسسة نبحوثة قبل عبعد حصوذلا على شهادة ادلطابقة دلواصفات اإلدارة
البيئية اإليزع 03111نن أتل تبيان تأثَت ذلك على إدناج اجلوانب البيئية يف الوظائف الرئيسية لكل نؤسسة.
 - 2حدودالدراسة:

 - 0- 2احلدودادلكانية:
مت إتراء الدراسة ادليدانية على رلهوعة نن ادلؤسسات اجلزائرية اليت مت إخميارىا على أساس أهنا نمحصلة على
شهادة ادلطابقة

لإليزع03111

أع يف إيار المحضَت لذلك .ىذا نع األخذ بعُت االعمبار نعيار إخمالف القطاع الذي

تنمه إليو كل نؤسسة ندرعسة ،نن أتل نسح أكرب عدد نن األنشطة عالوظائف .عبالمارل ،سبت الدراسة ادليدانية يف
أربعة نؤسسات تزائرية ى  :شركة نناتم الفوسفات  ، SOMIPHOSالشركة الوينية لالشغال يف االبار  ،ENTPالشركة
اجلزائرية لألمسدة الفوسفاتية عاألزعتية  FERTIALعشركة إمسنت تبسة .SCT
 - 2- 2احلدودالزمنية:
حددت فًتة الدراسة نن خالل ربديد اجملال الزنٍت ادلعرب عن تقايع المواريخ اليت ربصلت فيها ادلؤسسات ادلعنية
بالدراسة على

اإليزع03111

نع األخذ بعُت اإل عمبار الفًتات الزننية اليت مت فيها ذبديد شهادة ادلطابقة عالمحضَت نن
ل
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أتل احلصول عليها  .ذلذا حددت فًتة الدراسة نن سنة

1114

إذل غاية

1104

عذلك نن أتل ذبسيد ادلقارنة الزننية

لوضعية إدناج اجلوانب البيئية يف عظائف كل نؤسسة قبل عبعد تطبيقها لإليزع.03111
 - 3مصادراحلصولعلىادلعلومات:
مت االعمهاد يف احلصول على ادلعلونات عالبيانات ذلذه الدراسة يف شقها النظري على الكمب عالدعريات
عاألحباث عاأليرعحات عادلقاالت ادلنشورة ادلمعلقة بادلوضوع دبخملف اللغات.
عمت نعاجلة عاقع ادلشكلة ادلطرعحة يف ادلؤسسات ادلعنية بالدراسة ضهن الشق المطبيقى ،باالعمهاد على نصادر
رئيسية سبثلت يف المقارير عالوثائق عادلسمندات الرمسية اخلاصة بكل نؤسسة عاليت حرص الباحث على مجيع أكرب عدد
شلكن ننها عادلمهثلة يف :المقارير السنوية للنشاط ،تقارير نراتعة اإلدارة  ،تقارير االفصاح عاجلرائد الشهرية عالسنوية
ادلنشورة يف ادلواقع اإل لكًتعنية للهؤسسات زلل الدراسة عادلعربة عن أدائها خالل فًتة نعينة .ىذا باالضافة إذل بعض
الوثائق الداخلية اليت مت تقدؽلها نن يرف نسؤعرل عإيارات ادلؤسسات زلل الدراسة عننها على عتو المحديد لوحات
القيادة البيئية ،دليل اجلودة عالبيئة عالسالنة ادلهنية ،عنسخ نن شهادات ادلطابقة دلواصفات اإليزع ادلمحصل عليها.
عكذلك مت االعمهاد على تقارير اذليئات ذات العالقة عنوقع ادلؤسسات عرب شبكة االنًتنت.
كها سبت اإلسمعانة بادلصادر الثانوية للهعلونات نن خالل ادلالحظات ادلرافقة للزيارات ادلكثفة اليت مت القيام اها
دلواقع ادلؤسسات زلل الدراسة ،عأيضا رلهوع ادلقابالت اليت أتراىا الباحث نع سلملف إيارات كل نؤسسة عخاصة
ادلنضوين ربت نديرية اجلودة عالبيئة عالسالنة ادلهنية  ،HSEباالضافة إذل نسؤعرل الوظائف (المهوين ،االنماج ،المسويق،
ادلوارد البشرية ،احملاسبة عالبحث عالمطوير).
 - 4عينةالدراسةوأسبابإختيارها:
نظراً لصعوبة اإلحاية بكافة ادلؤسسات اإلقمصادية اجلزائرية ادلمحصلة على اإليزع ،03111سنحصر رلهودنا حول
عينة قصدية شلثل ًة ببعض ادلؤسسات اإلقمصادية اجلزائرية اليت مت إخميارىا عفق نعايَت زبدم اذلدف األساس ذلذه الدراسة

عنعاجلة إشكاليمها ادلطرعحة .ذلذا مت إخميار ادلؤسسات

SCT, FERTIAL, ENTP , SOMIPHOS

عفق ادلعيارين الماليُت:

 ادلعيار األول :حصول ادلؤسسات ادلخمارة على اإليزع ، 03111عيمضهن بدعره ثالثة نعايَت أساسية ى  :ادلؤسسة
نمحصلة على شهادة ادلطابقة علكنها دل ذبددىا (مت إخميار شركة )SOMIPHOS؛ ادلؤسسة نمحصلة على شهادة
ادلطابقة نع ذبديدىا بإسمهرار دعن توقف (مت إخميار نؤسسة  ENTPع ،)FERTIALادلؤسسة يف نرحلة المحضَت لمويُت
نظام اإلدارة البيئية اإليزع 03110نن أتل احلصول شهادة ادلطابقة (مت إخميار شركة إمسنت تبسة )SCT؛
 ادلعيار الثاين :إنمهاء ادلؤسسات ادلخمارة إذل قطاعات إقمصادية سلملفة نع احلرص على تكون ىذه األخَتة ضهن
األ كثر تلويثا للبيئة يف اجلزائر .عبالمارل ،مت إخميار شركة
لمهثل قطاع صناعة األمسدة عادلواد الكهيائية ،نؤسسة
قطاع صناعة اإلمسنت.

SOMIPHOS

ENTP



م

لمهثل قطاع ادلناتم عادلعادن ،نؤسسة

لمهثل قطاع احملرعقات عشركة إمسنت تبسة

FERTIAL

SCT

لمهثل
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سابعا  -منوذجالدراسة:
بعد نسح أ ىم النهاذج اليت تعرضت ذلا نعظم الدراسات السابقة ادلمعلقة دبوضوع البحث ،إرتئ الباحث إذل بناء
ظلوذج إفًتاض ذلذه الدراسة يعكس العالقة المصورية بُت ادلمغَتات ،عغلسد تأثَت عنساعلة

اإليزع03111

يف إدناج

اجلوانب البيئية ضهن أنشطة ععظائف ادلؤسسة اإلقمصادية.عبالمارل ،فإن النهوذج ادلصهم ذلذه الدراسة سيحاعل إبراز أىم
نا ربهلو اإلدارة البيئية عفقا لإليزع 03111نن أ دعات تساعد يف تفعيل شلارسة األنشطة عالوظائف األساسية اخلضراء
(سبوين أخضر ،إنماج أخضر عتسويق أخضر) يف ادلؤسسة اإلقمصادية نع إنكانية ادلساعدة كذلك يف تفعيل شلارسة
األنشطة عالوظائف الداعهة اخلضراء (زلاسبة خضراء ،نوارد بشرية خضراء عحبث عتطوير أخضر).
الشكلرقم(:)0منـ ـوذجالدراسة 


ادلفاىيم عادلصطلحات

ISO14050

ادلواصفات اخلاصة بالعهلية

ادلواصفات اخلاصة بادلنمج


تقييم دعرة احلياة
ادللصقات البيئية
اجلوانب البيئية

ع ـ ـ ــائلة

ع ـ ـ ــائلة

عائلة

ISO14060

ISO14020

ISO14040




نظاماإلدارة البيئية 
ISO14001-ISO14004

المدقيق البيئ

األداء البيئ

ع ـ ـ ـ ـائلة

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـائلة

ISO14010, ISO19011

ISO14030


ادلمغَت ادلسمقل

زبطيط Plan

تنفيذ Do

التحسنيادلستمر

المصحيح عالمحسُت Act

الفحص عادلراقبة Check




ادلمغَت ال مابع







إدماجاجلوانبالبيئيةيفأنشطةووظائفادلؤسسة(تفعيلممارسةالوظائفاخلضراء)
المهوين عالشراء األخضر
احملاسبة اخلضراء

اإلنماج األخضر/األنظف
إدارة ادلوارد البشرية اخلضراء
ادلصدر :نن إعداد الطالب
ن

المسويق األخضر
البحث عالمطوير األخضر

الرئيسية
الداعهة
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ث ـامنا -ادلفاهيماألساسية للدراسة:
إنطالقاً نن ظلوذج الدراسة ،سنحاعل فيها يل حصر أىم ادلفاىيم ادلرتبطة دبوضوع البحث:
 -0اإلدارة البيئية  :Environmental Managementى رلهوعة اإلتراءات عاخلطوات اليت تمخذىا ادلؤسسة اهدف
تقييم أثر نشايها أع ننمجااها أع كالعلا على البيئة ،عذلك اهدف إنشاء النظام اإلداري الذي سيعهل على تقليل ىذا
األثر عرب الزنن يف ادلراحل االنماتية كافة ،إنطالقاً نن احلصول على ادلواد اإلعلية ععصوال إذل ادلنمج النهائ .
 -2الغيزو  :ISO04111ى رلهوعة نن ادلواصفات اإلخميارية اليت ربافظ على البيئة ،أصدراها ادلنظهة الدعلية

للمقييس ) ،(ISOإلتاحة إتباع إدارة بيئية عاحدة نمفق عليها يف مجيع ادلنظهات عاذليئات على نسموى العادل نن خالل
تزعيد ىذه الغخَتة باألدعات الالزنة لبناء نظام اإلدارة السليهة بيئياً ،عتوتيهها باإلرشادات الالزنة إلسمخدانو عتقييهو
نن أتل ضهان محاية البيئة نن الملوث بالموازي نع ادلمطلبات اإلقمصادية عاإلتمهاعية.
 -3نظام اإلدارة البيئية  :Environmental Management System ISO 14001ىو تزء نن نظام اإلدارة الكل
يمكون نن نمطلبات أساسية تمضهن اذليكل المنظيه  ،عنشايات المخطيط ،عادلسؤعليات ،عاإلتراءات ،عالعهليات
عادلوارد ،نن أتل تطوير عتنفيذ عنراتعة السياسة البيئية للهنظه ة عذبسيد أىدافها على أرض الواقع.
 -4األهدف البيئية

 Objectives

 :Environmentalى تلك األىداف ادلسمهدة نن السياسة البيئية للهؤسسة

عادلمعلقة دبمابعة توانبها البيئية نن أتل الوصول إذل أفضل أداء بيئ  ،نع ضرعرة قابلية ىذه األىداف للمطبيق عالقياس.
 -5اجلوانب البيئية   :Environmental Aspectsى العناصر الناذبة عن أنشطة ادلؤسسة أع ننمجااها أع خدنااها
عاليت ؽلكن ان تؤثر على البيئة احمليطة.
 -6التحسنيادلستمر

Improvement

 :Continuousىو المغيَت لألفضل عالمحسُت ادلمواصل ،حيث ينصب عهلو يف

تعل كل نظهر نن نظاىر األنشطة عالعهليات زلسناً ،عزلاعل ة الوقوف على كافة المغيَتات اليت ربدث أثناء العهل ،عنا
ى العهليات أع ادلشاريع اليت ربماج إذل المحسُت.

 -7وظائف ادلؤسسة مبنظور إدماجالبعدالبيئي (الوظائفاخلضراء)   :Green functionsتشَت إذل إدارة عظائف
ادلؤسسة بالشكل الذي ػلافظ على البيئة ،عذلك بممبع كل نا نن شأنو إحداث أثار سلبية عليها يف كافة نراحل دعرة
حياة ادلنمج ،نن احلصول على ادلواد األعلية نرعراً بالمصهيم عاإلنماج عنراحل الموزيع إنمهاءا بوصول ادلنمج إذل الزبون
عإسًتداد األغلفة عالعبوات .ىذا نع األخذ بعُت االعمبار اإل بمكارات احلديثة اليت تطرأ يف كل نرحلة نن ادلراحل السابقة
نع تكييف كل نشاط أع عظيفة تساعد يف تدعيم ذلك بيئياً.
 -8الشراء األخضر   :Green Purchaseىو  ذبنب إخميار شراء عإسمخدام ادلواد عادلنمجات الضارة بيئياً يف العهلية
الشرائية أع المهونية عإعطاء األفضلية لملك اليت نكونااها أع عهليااها ذلا أثر بيئ أقل خالل دعرة حيااها.
 -9اإلنتاج األخضر  :Green Productionىو اإل سمخدام ادلمواصل للهدخالت ،العهليات عادلخرتات ادلصههة ننذ
البدء للوقاية نن الملوث خبفض النفايات عاإلنبعاثات نع إسمخدام أقل للهواد عالطاقة.
 - 01التسويقاألخضر  :Green Marketingالقيام باألنشطة المسويقية اليت تسعى إذل خلق تأثَت إغلاي أع المقليل
نن  -أع إزالة  -المأثَت السليب دلنمج نعُت على البيئة عاجملمهع.
س
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 - 00احملاسبة اخلضراء  :Green Accountingفرع احملاسبة الذي يعهل على تغطية مجيع النواح احملاسبية اليت نن
ادلهكن أن تمأثر بإسمجابة ادلؤسسة لألنور البيئية.
 - 02ادلوارد البشرية اخلضراء  :Green Human Resources

إدارة ادلوارد البشرية عفق نظام نمكانل يمم دبوتبو

إسمقطاب عتكوين عإعداد عربفيز ادلورد البشري دبا ؼلدم إدناج البعد البيئ األخضر يف ادلؤسسة.

 - 03البحثوالتطويرالبيئي

Research and Development

 :Greenىو الفحص ادلمعهق اذلادف إذل إكمشاف

نعرفة بيئية تديدة بأنل أن تكون تلك ادلعرفة نفيدة يف تطوير ننمج أخضر تديد أع عهلية نظيفة تديدة أع يف
اكمشاف ربسُت توىري للهوتود نن أي ننهها.
تاسعا  -هيكلالدراسة:
لدراسة نوضوع البحث ،عذبسيد أىدافو ادلنشودة ،فإن اخلطة ادلعمهدة ادلرسونة سمعاجلو كها يل :
 نقدنة ،مت المعرض فيها إذل نشكلة الدراسة ،ععضع فرضيااها ،عأىدافها عأعليمها ،باالضافة إذل عرض أىم الدراساتالسابقة ادلرتبطة اهذا ادلوضوع عأيضا ادلنهج ادلعمهد عالنهوذج عاذليكل اجملسد لمصهيم خطة نعاجلمها.
 تزء نظري ،محل يف يياتو ثالثة ف صول ،تناعل الفصل األعل نوضوع البيئة نن خالل زلاعلة تشريح نفهونها عتبياننكونااها عنشكالاها آليات محايمها .أنا يف الفصل الثاين فقد تعرض إذل اإلدارة البيئية عفقا لاليزع
المطرق إذل نفهونها عأعليمها ععظائفها ،عنن مث الولوج يف ادلواصفة

ISO14000

03111

نن خالل

بمسليط الضوء على نفهونها عأىدافها

عنشأاها ععوانل تطورىا نع تشريح ىيكلها ،عتبيان أدعااها عنمطلبااها ،عأىم الفوائد اليت تدرىا عند المطبيق نن قبل
ادلؤسسة .لنخمم اجلزء النظري بفصل ثالث مت تكريسو دلناقشة إدناج البعد البيئ األخضر يف ادلؤسسة بالًتكيز على
نمطلبات إقانة الوظائف اخلضراء فيها ،للوصول إذل فهم أدق عتصور أعضح يف تبيان نساعلة اإليزع 03111يف ذلك.
 تزء تطبيق  ،إ حموى أيضا على ثالثة فصول ،تناعل الفصل الرابع المعريف بادلؤسسات زلل الدراسة .أنا الفصلاخلانس فعهل على تشخيص نعادل اإلدارة البيئية عفقا لاليزع  03111يف كل نؤسسة نن ادلؤسسات ادلدرعسة نع ربديد
اجلوانب البيئية ادلمعلقة بكل نؤسسة .لنخم اجلزء المطبيق بفصل سادس خصص لدراسة إنعكاسات تويُت نظام اإلدارة
البيئية عفقا

لاليزع03111

على إدناج اجلوانب البيئية (البعد البيئ ) دبنظور األنشطة ععالوظائف يف ادلؤسسات ادلعنية

با لدراسة (.)SOMIPHOS, ENTP , FERTIAL, SCT

لنخمم ىذه الدراسة حبوصلة تسمعرض أىم النمائج ادلموصل إليها عن نساعلة نواصفات اإلدارة البيئية عفقا
لإليزع03111

يف إدناج اجلوانب البيئية ضهن أنشطة ععظائف ادلؤسسات اإلقمصادية اجلزائرية ادلعنية بالدراسة .باالضافة

إذل عرض بعض اإلقًتاحات اليت نن ادلهكن أن تؤدي إذل ربسُت عتطوير إسمخدانات نواصفات

اإليزع03111

عبالمحديد يف ادلؤسسات اليت سبت دراسمها .كها مت إقًتاح  -يف هناية ىذا البحث  -مجلة نن ادلواضيع اليت ؽلكن أن
تكون كحلقة نكهلة يف السلسلة اليت بدأنا بوضع حلقااها يف ىذه الدراسة.

ع

اجلـــــزء النظــــري

مقدمة اجلزء النظري

من خالل ىذا اجلزء الذي مت خت صيصو للدراسة النظرية ،سنحاول بناء إطار نظري مييط اللثام عن أىم العناصر
املرتبطة مبوضوع البحث .لذلك مت تقسيم ىذا اجلزء إىل ثالثة فصول نظرية ،سلط الباحث الضوء من خالهلا على أىم
املتطلبات الالزمة لتبيان مسامهة اإلدارة البيئية وفقا

لإليزو00111

يف إدماج اجلوانب البيئية (البعد البيئي األخضر) يف

وظائف املؤسسة اإلقتصادية.
وبالتايل ،وقبل التعرض إىل الفصل الثالث هلذا اجلزء والذي خصص لدراسة وظائف املؤسسة يف ظل محاية البيئة
وتطبيق اإلدارة البيئية اإليزو ،00111البد يف الفصل األول أن نتطرق إىل اإل طار املفاىيمي للبيئة وأىم مكوناهتا
ومشكالهتا واجلهود اليت تبذل من أجل محايتها ،لنمهد بذلك الطريق للولوج يف الفصل الثاين الذي سنحاول أن نعرج فيو
بالتفصيل وبإسهاب على موضوع اإلدارة ال بيئية وفقا للمواصفة القياسية

اإليزو،00111

من خالل التطرق إىل مفهومها

وأمهيتها وأ ىدافها ونشأهتا وعوامل تطورىا مع إبراز أدواهتا ومتطلبات إقامة وتوطني نظامها هبدف إظهار أىم الفوائد اليت
تدرىا عملية تطبيقها يف املؤسسة .وعليو سيتناول اجلزء النظري هلذه الدراسة الفصول التالية:

الفصل األول :التأصيل النظري للبيئة ومشكالهتا وأليات محايتها

الفصل الثاين :اإلدارة البيئية يف املؤسسة وفقا للمواصفات القياسية العاملية اإليزو

14000

الفصل الثالث :وظائف املؤسسة يف ظل متطلبات محاية البيئة وتطبيق اإلدارة البيئية
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اإليزو 14000

الفصل األول:
التـــأصيل النظـــري للبيئة
ومشكالتها وآليات محايتها

الفصل األول :التأصيل النظري للبيئة ومشكالتها وأليات محايتها

متػ ػهيد:
تعد قضية البيئة واحدة من أىم القضايا اليت أثارت إ نتباه العادل يف العقدين ا١تاضي واٟتاضر ،لذلك ،إرتأينا يف ىذا
الفصل إذل ٤تاولة تقدمي إضافة ٖتاوؿ إثراء موضوع البيئة ،من خبلؿ ٤تاولة تشريح مفهومها وتبياف مكوناهتا ،والتعرض
إذل ا١تنظومة البيئية ٔتختلف عناصرىا وضوابطها البلزمة لتحقيق توازهنا ،مع التطرؽ إذل أىم ا١تشكبلت اليت تتعرض ٢تا
البيئة وعلى رأسها مشكلة التلوث البيئي ،من خبلؿ عرض مفهوـ التلوث وأنواعو وأىم مصادره وأثاره ،للوصوؿ إذل
طبيعة العبل قة ا١توجودة بينو وبُت النشاط اإلقتصادي ا١تمثل با١تؤسسة.
لنختم ىذا الفصل بقضية ٛتاية البيئة من خبلؿ تسليط الضوء على ا١تؤ٘ترات واإلتفاقيات ا١ترافقة ٢تا ،وتبياف أىم
اآل ليات اليت ٕتسدىا .وبالتارل ،فإ ف ىذا الفصل يتكوف من ا١تباحث التالية:
 ادلبحث األ وؿ :مفهوـ البيئة وأىم معامل ادلنظومة البيئية
 ادلبحث الثاين :مشكلة التلوث البيئي

 ادلبحث الثالث :محاية البيئة ،ادلؤمترات ،اإلتفاقيات واألليات
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ادلبحث األوؿ :مفهوـ البيئة وأىم معامل ادلنظومة البيئية.

أضحىت البيئة يف الوقت الراىن دوف منازع من ا١تصطبلحات البلمعة ،ومن بُت أىم القضايا اليت إحتلت مكانة

معتربة يف حيز اإلنشغاؿ العا١تي ،وتوجهات البحث العلمي ٔتختلف ٣تاالتو ،نظراً لتفاقم وتزايد خطورة تأثَت مشكبلهتا
على ىذه ا١تعمورة ٚتعاء .وىذا ما يستدعي تشريح مفهوـ البيئة وتبياف أىم مكوناهتا بغية إكتشاؼ معادل ا١تنظومة البيئية
وا٠توض يف حقائقها للوصوؿ إذل األسباب اليت أدت إذل إختبل٢تا وهتدد بإ٩ترامها.
أوال  -مفهوـ البيئة وأىم مكوناهتا:
 - 1مفهوـ البيئة:

يعود أصل كلمة بيئة تارٮتيا إذل مصطلح
البيولوجيا األ١تاين أرنست ىيكل

Haeckel Erenest

(إيكولوجي) ا١تشتق من األصل اليوناين بعد دمج عادل

Ecology

عاـ

1969

للكلمتُت اليونانيتُت إيكو

)(Oikas

واليت معناىا ما

٭تي ط بالشيء ويصبح لو ٔتثابة البيت أو ا١تنزؿ ،وكلمة ولوجي ) (Logosواليت تعٍت علم ،ليعرب ا١تصطلح بشقيو عن العلم
الذي يدرس الكائنات اٟتية يف مناز٢تا واحمليط الذي تعيش فيو.

1

وترجم ىذا ا١تصطلح إذل العربية بعبارة علم البيئة .والبيئة ٔتعناىا اللغوي الواسع تعٍت ا١توضع الذي يرجع إليو
اإلنساف فهي مشتقة من الفعل الثبلثي (بوأ) الذي يعٍت ا١تنزؿ أو ا١تقاـ ،أو ا١توضع ،يقاؿ تبوأت منزلة أي نزلتو ،وبوأ لو
منز ًال وبوأه منز ًال :ىيأه ومكن لو فيو .كما يف قوؿ هللا تعاذل يف سورة يوسف "وكذلك مكنا ليوسف يف األرض يتبوأ منها

حيث يشاء" 2 .وقولو تعاذل أيضا يف سورة األعراؼ " وأذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم يف األرض تتخذوف
من سهو٢تا قصورا وتنحتوف من اٞتباؿ بيوتا ،فاذكروا آالء هللا وال تعثوا يف األرض مفسدين" 3 .صدؽ هللا العظيم.

ووضح إ بن منظور يف معجمو الشهَت (لسا ف العرب) باء إذل الشيء يبوء بوأً ،أي رجع إليو .وذكر ا١تعجم نفسو
معنيُت قريبُت من بعضهما البعض لكلمة تبوأ .األوؿٔ :تعٌت إصبلح ا١تكاف وهتيئتو للمبيت فيو ،قيل تبواه والثاين ٔتعٌت

النزوؿ واإل قامة ،كأف تقوؿ تبوء ا١تكاف 4 .وكلمة البيئة من األلفاظ الدخيلة يف اللغة األجنبية ،فلم تعرفها ا١تعاجم الفرنسية
إال بعد عاـ  1972إثر إنعقاد مؤ٘تر ستوكهودل حوؿ البيئة واإلنساف والذي ألوؿ مرة يستعمل مصطلح البيئة عوض
مصطلح الوسط البشري الذي كاف سائداً قبل إنعقاد ىذا ا١تؤ٘تر  .ومن ٙتة أدخل ضمن مفردات معجم اللغة الفرنسية
( )Le grand Larousseواليت يراد هبا ٣تموعة العناصر الطبيعية واإلصطناعية البلزمة ٟتياة اإلنساف 5 .أما يف اللغة
اإل٧تليزية يستخدـ

لفظ Environment

للداللة على ٣تموع الظروؼ احمليطة وا١تؤثرة يف تنمية حياة الكائن اٟتي.

6

إف مصطلح البيئة واسع ا١تدلوؿ يشمل كل شيء ٭تيط باالنساف ،ويناسب ىذا التعريف كل فروع العلم اليت هتتم

بدراسة البيئة 7 .لذلك فهناؾ شبو إتفاؽ بُت ا١تهتمُت بالدراسات البيئية ،على أف البيئة ىي اإلطار الذي يشمل ٚتيع
 - 1عادؿ الشيخ حسُت ،البيئة مشكالت وحلوؿ ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عماف ،2009 ،ص.19:
 - 2اآلية  10من سورة يوسف.

 - 3االية  74من سوة االعراؼ.
 - 4ماجد راغب اٟتلو ،قانوف محاية البيئة يف ضوء الشريعة ،ا١تعارؼ للنشر والتوزيع ،االسكندرية ،2002 ،ص.39:
5

- Michel Prieur, Droit de l’environnement, Presse Dalloz, 2eme édition, paris, 1991, p :2.

 - 6عارؼ صاحل ٥تلف ،اإلدارة البيئية :احلماية اإلدارية للبيئة ،دار اليازوري ،عماف ،األردف ،2007 ،ص.31:

 - 7رمضاف ٤تمد مقلد واخروف ،إقتصاديات ادلوارد البيئية ،ط ،2الدار اٞتامعية ،االسكندرية ،مصر ،2003 ،ص.94:
5
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عناصر اٟتياة اليت ٖتيط باإلنساف ،فهي ذلك اجملاؿ الذي يعيش فيو و٭تصل منو على ا١توارد البلزمة إلشباع حاجاتو،
فيؤثر فيو ويتأثر بو بعبلقة تبادلية.

1

٢تذا ،فمفهوـ البيئة لو معٌت عميق وذو مدلوؿ واسع نظ ارً لشموليتو وتفاعلو وتداخلو مع العلوـ األخرى٦ ،تا زاد
اإلندفاع لئل ىتماـ بو من قبل الدارسُت والباحثُت ليكتشفوا معا١تو والغوض يف حقائقو ،ما أفضى تعدداً يف التعاريف اليت
نستعرض أ٫تها يف مايلي:

يقصد با لبيئة إصطبلحاً على أهنا :ذلك اإلطار الذي ٭تيا فيو اإلنساف و٭تصل منو على مقومات حياتو ،وٯتارس
2
فيو عبلقاتو .وإف من بُت أىم التعاريف اليت أعطيت ١تصطلح البيئة ،ذلك الذي قدمو مؤ٘تر استكهودل عاـ 1972
حيث عرفها على أهنا :ذلك الرصيد من ا١توارد ا١تادية واإلجتماعية ا١تتاحة يف وقت ما ويف مكاف ما إلشباع حاجات
اإلنساف وتطلعاتو .أي بأهنا كل شيء ٭تيط باإلنساف.

3

وعرفتها منظمة األمم ا١تتحدة على أهنا :ذلك النظاـ الفيزيائي والبيولوجي الذي ٭تِت فيو اإلنساف والكائنات
األخرى ،وىي كل متكامل وإف كانت معقدة تشمل على عناصر متداخلة ومًتابطة .

4

كما مت تعريفها وفق قاموس البيئة العاـ بأهنا  :الوسط الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي الذي ٭تيط بالكائن اٟتي
وبذلك يكوف قد عرضها ضمن مفهوـ عاـ وشامل.

5

أما معجم وبسًت فعرفها على أهنا٣ :تموع الظروؼ احمليطة

والعوامل ا١تؤثرة أو القوى اليت تؤثر يف أي كائن اٟتي أو على أي ٣تتمع إيكولوجي وٖتدد شكلو وبقاءه.

6

كما عرفت البيئة أيضا على أهنا :اإلطار الذي ٯتارس فيو اإلنساف حياتو ،وفيها العناصر ا١تادية اليت ٭تصل منها
على متطلباتو ،فهي احمليط الذي يشمل الكائنات اٟتية من إنساف وحيواف ونبات وكل ما ٭تيط بو من ىواء وماء وتربة،

وما ٭تتويو من مواد صلبة وسائلة وغَت ذلك.

7

وينظ ر للبيئة أيضا على أهنا :الوسط الطبيعي واإلصطناعي الذي ٭تيط بالكائنات اٟتية ،فهي بذلك تعرب عن كل
ما ينشئو اإلنساف وكل ما ٭تيط بو وليس فقط حصرىا يف العناصر الطبيعة.

8

و٘تاشيا مع التعريف السابق ،عرفت على أهنا :احمليط ا١تادي الذي يعيش فيو اإلنساف ٔتا يشمل من ماء وىواء

وفضاء وتربة وكائنات حية وغ َت حية ومنشأت أقامها الشباع حاجاتو 9 .كما أهنا نظاـ مركب من الًتبة وا٢تواء وعادل
اٟتيونات والنباتات وا١تناخ.
1

10

٤ -تمد عبد البديع ،اقتصاد محاية البيئة ،دار األمُت ،مصر ، 2003 ،ص10 :

 - 2راتب سعود ،البيئة واالنساف ،دار اٟتامد للنشر و التوزيع ،األردف ، 2003 ،ص.18 :

٧ - 3تم العزاوي ،عبد هللا حكمت النقار ،إ سرتاجتات ومتطلبات وتطبيقات إدارة البيئة ،اليازوري للنشر والتوزيع ،عماف ،2015 ،ص.170:
 - 4نفس ادلرجع ،ص.170:

 - 5باقر ٤تمد علي وردـ  ،يوسف ٤تمد االشيقر ،قاموس البيئة العامة ،الطبعة االوذل ،دار الشروؽ للنشر والتوزيع ،عماف ،االردف ،1998 ،ص.81:
 - 6عادؿ عبد الرشيد ،االدارة الببيئة ،مركز عبادي للدرسات والنشر ،صنعاء ،2001 ،ص.19:

 - 7أٛتد عبد الرحيم السايح ،أٛتد عبده عوض ،قضايا بيئية من منظور إسالمي ،مركز الكتاب للنشر والتوزيع ،القاىرة ،2004 ،ص.2:

8

- Taladidia Thiombiano, Economie de l’environnement et des ressources naturelles , l’harmattan, Paris, France,

2004, p: 21.

 - 9كماؿ رزيق ،دور الدولة يف محاية البيئة ٣ ،تلة الباحث  ،العدد  ، 5جامعة قاصدي مرباح ورقلة  ،2007 ،ص .96

- Michel Xavies et Patrice Cavaillé, Management des Risques pour un développement durable, Dunod, Paris,

10

France, 2009, p 112.
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ويتفق علماء االقتصاد يف الوقت اٟتاضر على أف البيئة تعٍت العناصر الطبيعية واٟتياتية اليت تتواجد حوؿ وعلى

وداخل الكرة االرضية.

1

وعرفت البيئة أيضاً على أهنا :تلك العوامل ا٠تارجية اليت يستجيب ٢تا اجملتمع وا١تنظمات إستجابة فعلية أو

إحتمالية كالعوامل اٞتغرافية وا١تناخية واإلجتماعية والثقافية اليت تسود اجملتمع وا١تؤثرة على حياة الفرد واجملتمع وا١تنظمة.
وتنظر ا١تنظمة العا١تية للمواصفات الدولية

ISO

2

إذل البيئة من وجهة نظر عمل ا١تؤسسة ضمن ٣تاؿ ٤تدد تؤثر فيو

وتتأثر بو بعبلقات السبب والنتيجة ،حيث عرفتها بأهنا احمليط الذي تعمل بو ا١تنظمة ٔتا يف ذلك ا٢تواء وا١تاء والًتبة

وا١توارد البشرية واألحياء النباتية واٟتيوانية واإلنساف والعبلقات ا١تتبادلة بينها 3 .ومن من وجهة النظر ىذه عرفت أيضا على
على أهنا :تلك األ وساط احمليطة با١تنشأة وتشمل ا٢تواء وا١تاء والًتبة وا١توارد الطبيعية والنبات واٟتيواف واإلنساف باإلضافة
إذل العبلقة بُت كل ىذه العناصر.

4

كما أف ا١تشرع اٞتزائري دل يفرد البيئة بتعريف خاص إال أنو وبالرجوع إذل القانوف رقم  10/03ٯتكن إستخبلص أف
الب يئة ذلك احمليط الذي يعيش فيو اإلنساف ٔتا يشملو من ماء ،وىواء ،تربة ،كائ نات حية وغَت حية ومنشأت ٥تتلفة
وبذلك فا١تشرع اٞتزائري وضح بأف ا لبيئة تضم كبل من البيئة الطبيعية واإلصطاعنية.
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تأسيسا على ماتقدـ ،ٯتكن اف نستنج من التعاريف السابقة مايلي:
 البيئة ذلك الوسط الفيزيائي والبيولوجي احمليط بالكائنات اٟتية. ىناؾ عبلقة تبادلية بُت احمليط والكائنات اٟتية اليت ٭تتويها. طبيعة وخصائص كل من البيئة والكائنات اٟتية تتبلئم حسب نوع التفاعل اٟتاصل إ٬تابيا أو سلبيا.كما أف معظم التعاريف اليت أعطيت للبيئة ومنها اليت مت عرضها سلفا ٯتكن حصرىا يف قسمُت رئسيُت:
 التعاريف اليت تنظر للبيئة با١تفهوـ االيكولوجي والذي يركز على الطبيعة احمليطة باالنساف والذي يأخذ عليو أنواليربط بُت البيئة والعادات والتقاليد اليت يرتبط هبا االنساف يف سلوكياتو وأنشطتو االنتاجية واالستهبلكية ،كما انو يتجاىل
شكطل ا١تؤسسات االجتماعية واالقتصادية اليت تؤثر على اجملتمع.
 التعاريف اليت تنظر للبيئة ٔتفهوـ واسع ،والذي يركز على أف البيئة ىي ذلك اإل طار الذي تعيش فيو الكائنات اٟتيةوالذي ٭تصلوا منو على حاجيات اٟتياة وٯتارسو وينسجوا فيو عبلقاهتم.
وا١تبلحظ أيضا أف ىذه التعريفات تتفق يف اإلطار العاـ ١تدلوؿ الكلمة ،وإف كانت ٗتتلف يف اٞتزئيات وفقا
بل ينظر للبيئة على أهنا مصدر لعناصر اإلنتاج ووسيلة لتلبية وإشباع الرغبات البشرية،
لواضعي التعريف ،فاالقتصادي مث ً
أما علماء األحياء فينظروف ٢تا على أهنا الوسط الذي تعيش فيو الكائنات اٟتية وا١تؤثرات اليت تسهم يف حياهتا و٪توىا.
فاالختبلؼ بُت ىذه التعاريف يرجع إذل ا٠تبلؼ يف إدخاؿ بعض العناصر أو عدـ إدخا٢تا يف مفهوـ البيئة.
 - 1عادؿ مشعاف وآخروف ،الرتبية البيئية ،دار العادل للنشر والتوزيع ،عماف ،االردف ،الطبعة األوذل ،2007،ص.10:

 - 2نادية ٛتدي صاحل ،االدارة البيئية ادلبادئ وادلمارسات ،منشورات ا١تنظمة العربية للتنمية االدارية ،القاىرة ،2003 ،ص.4:
 - 3يوسف حجيم الطائي٤ ،تمد عاصي العجيلي ،ليث على اٟتكيم ،نظم إدارة اجلودة يف ادلنظمات اإلنتاجية واخلدمية ،دار اليازوري ،عماف،
األردف ،2009،ص.370:

4

٤ -تمد صبلح الدين عباس ،نظم االدارة البيئية وادلواصفات القياسية العادلية أيزو  ،14111دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ،القاىرة ،2006 ،ص.62:

 - 5القانوف رقم  10/03ا١تؤرخ يف  2003/07/20ا١تتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة ،اٞتريدة الرٝتية العدد .2003 ،43
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٦تا سبق ،يتضح أف البيئة بشكل عاـ ىي احمليط اٟتيوي لئلنساف وكذلك عبلقتو بو وكل ما قاـ بإنشائو فيو.
وتشتمل ا٢تواء ومكوناتو الغازية ا١تختلفة ،ومياه األمطار واحمليط ا١تائي ،والًتبة وما يعيش عليها وما يعيش بداخلها
باإلضافة إذل ما شيده اإلنساف من نظم إجتماعية وما أقامو من أشياء مادية عليها  ،وكل ىذه العناصر مرتبطة فيما بينها
بعبلقة متبادلة إلبقاء حالة التوازف البيئي.
 - 2مكونات البيئة:
إف البيئة ىي منظومة تضم كل العناصر الطبيعية واٟتياتية اليت توجد حوؿ الكرة األرضية وعلى سطحها ويف
باطنها ،فهي تتكوف من ا٢تواء وعناصره الغازية ا١تختلفة ،وا١تياه من أهنار وْتار و٤تيطات ،والًتبة وما يعيش عليها
وبداخلها من نبات وحيواف ،واإلنساف بثقافاتو وعبلقاتو اإلجتماعية ا١تتعددة وا١تتفاعلة٢ .تذا فإف ا١تتتبع للتعاريف اليت مت
عرضها سابقا٬ ،تد أف العناصر اليت تتكوف منها البيئة تندرج ضمن ٣تموعتُت أساسيتُت :األوذل ٘تثل العناصر الطبيعية
ا١تادية كا١تاء وا٢تواء والًتاب وغَتىا من الثروات الطبيعية .أما الثانية ٘تثل العناصر ا١تصنوعة من قبل اإلنساف بعد إحداث

تغيَتات للعناصر الطبيعية وإنشائو لعبلقات إجتماعية ونشاطو ضمن اجملاالت اإلقتصادية 1 .وبالتارل ،فمكونات البيئة
ٯتكن حصرىا وتلخيصها يف مايلي:

2

 - 1- 2البيئة الطبيعية:
وىي البيئة اليت ٖتتوي على ٣تموعة من العناصر الطبيعية اليت ليس لئلنساف يد يف وجودىا كا٢تواء وا١تاء والًتبة
والنباتات واٟتيونات وغَتىا من الثروات ا١تتجددة وغَت ا١تتجددة .حيث عادة ما تتصف ىذه البيئة باإلكتفاء الذيت ضمن
دوراهتا وتتسم أنظمتها باإلتزاف.
 - 2- 2البيئة ادلشيدة:
وىي البيئة النإتة عن إستخداـ وإستغبلؿ اإلنساف لعناصر ا لبيئة الطبيعية وتسخَتىا لصاٟتو يف ٥تتلف اجملاالت
اإل نتاجية وا٠تدمية والزراعية والصناعية والتجارية والتقنية وغَتىا .وتت كوف البيئة ا١تشيدة من البنية األساسية ا١تادية اليت
شيدىا اإلنساف ،وكذلك من النظم اإلجتماعية وا١تؤسسات اليت أقامها .ومن مث ٯتكن القوؿ بأف البيئة ا١تشيدة ىي اليت
نظمت هبا اجملتمعات حياهتا من خبلؿ تغيَت البيئة الطبيعية ٠تدمة اٟتاجات البشرية.
كما يطلق على البيئة ا١تشيدة أيضا البيئة اإلصطناعية اليت تعد من أكثر األ نظمة البيئية إحداثا للمشكبلت البيئية
ومن بُت أ٫تها التلوث البيئي اٟتاصل .كما أف ىذه البيئة ال تتمتع عادة باإلكتفاء الذيت ألهنا تعتمد يف الوفاء
بإحتياجاهتا على البيئات األخرى ،ومنها على وجو ا٠تصوص البيئية الطبيعية ،وأيضا تطرح وتتخلص من ٥تلفاهتا النإتة
عن نشاط اإلنساف خارج حدود بيئتها.
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 خالد القاٝتي ،وجيو البعيٍت ،محاية البيئة :التلوث الصناعي وأثره على البيئة العربية ،ا١تكتب اٞتامعي ،االسكندرية  ،1999ص.13: -أنظر يف ذلك كل من:

 فراس اٛتد ا٠ترجي ،االدارة البيئية ،دار كنوز ا١تعرفة ،عماف ،االردف ،2007 ،ص.18- 16: ٤تمد موسى عثماف ،ادلوارد االقتصادية مبنظور بيئي ،مكتبة زىراف للنشر ،القاىرة ،2011 ،ص.15: ٤تمد صاحل الشيخ ،اآلثار االقتصادية وادلالية لتلوث البيئة ووسائل احلماية منها ،ط ،1مطبعة اإلشعاع الفنية ،اإلسكندرية ،مصر ، 2002،ص.20- 19 :8
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 - 3- 2البيئة اإلجتماعية:
وىي ذلك اإلطار من العبلقات اليت تنظم حياة اإلنساف وٖتد د عبلقتو مع غَته ،حيث أستحدث اإلنساف خبلؿ
حياتو بيئة حضارية تتحدد يف جانبُت ،األوؿ مادي وىو كل ما إستطاع اإلنساف أف يصنعو ،والثاين غَت مادي ويشمل
العادات ،والتقاليد ،األفكا ر ،الثقافة وكل ما ٭تتوي عليو اإلنساف من أشياء فطرية أو مكتسبة .وتشمل أيضا ىذه البيئة
ا٠تصائص اإلجتماعية للمجتمع وحجمو وتوزيعو والنظم اإلجتماعية اليت تربطو مع بعضو.
 - 4- 2البيئة اإلقتصادية (أو يطل ق عليها يف العصر الراىن بيئة األعماؿ):
وتنضوي ٖتتها كافة األنشطة اإل قتصادية بإختبلؼ طبيعتها ،وعناصر اإلنتاج ا١تختلفة مثل رأس ا١تاؿ والتكنولوجيا
والعمالة واألرض وما يًتتب عن ذلك من ىيكلة إقتصادية.
وفقا ١تا مت عرضو يتبُت بأف كلمة بيئة إتسع نطاقها وتعددت ٣تاالت إستخدامها ،وبالتارل أصبح اليوجد مدولوال
واحدا للبيئة ،فالكرة األرضية بيئة ،واحمليط الوطٍت بيئة ،واحمليط االقتصادي بيئة واحمليط االجتماعي بيئة ...إخل.
كما أف التفاعل بُت مكونات البيئة عملية مستمرة تؤدي يف النهاية إذل إحتفاظ البيئة بتوازهنا مادل ٭تدث إختبلؿ
نتيجة لتغَت بعض الظروؼ الطبيعية كاٟترارة واألمطار أو نتيجة لتغَت الظروؼ اٟتيوية أو نتيجة لتدخل اإلنساف ا١تباشر يف
تغيَت ظروؼ البيئة.
ثانيا  -النظػ ػ ػ ػاـ البيئ ػ ػ ػي:
ا١تنظومة البيئية أو النظاـ البيئي  Ecosystemeىو مساحة طبيعية أو وحدة بيئية تتكوف من كائنات حية نباتية أو
حيوانية ،وكائنات غَت حية يف مكاف معُت تتفاعل مع بعضها البعض وفق حركة ذاتية ودائمة ومتكاملة حىت يصل إذل
حالة اإلستقرار يف نظاـ دقيق ومتوازف.
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 - 1تعريف النظاـ البيئي:
يقصد بالنظاـ البيئي وحدة من ا١تكونات اٟتية وأخرى غَت اٟتية تتفاعل مع بعضها البعض ،وتتبادؿ فيو األحياء

وغَت األحياء العبلقات تأثراً وتأثَتاً وفق نظاـ متوازف ومرف ،لتستمر يف أداء دورىا يف اٟتياة 2.فالنظاـ البيئي إذف ىو
٣تموعة من العناصر وا١تكونات اٟتية وغَت اٟتية اليت تتفاعل يف ما بينها بشكل منتظم لتشكل وحدة متكاملة 3 .فالكوف
نظاـ ،واألرض نظاـ ،واإلنساف نظاـ وا١تنظمة نظاـ ،فلو فصلنا أنظمة اجملموعة الواحدة ألكتشفنا أنظمة فرعية أصغر
تضم بدورىا أنظمة أصغر فأصغر .فمثبل البحار نظاـ كبَت اٟتجم ،أما نظاـ النبات نظاـ صغَت ونظاـ الذرة أصغر بكثَت.
كػما يعرؼ النظاـ البيئي على أنو :نػظاـ ديػنػامػيكي يتكوف مػن عػناصر طبيعية حية وغَت حية دائمة التفاعل

ا١تتبادؿ يف إطار زماين ،مكاين ،ثقايف معُت 4 .فهو التفاعل اٟتركي ٞتميع أجزاء البيئة وفق التبادؿ اٟتاصل بُت األجزاء
اٟتية وغَت اٟتية والذي يؤدي إذل وجود إستقرار للعبلقات وٕتددىا.
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 - 1ا١توسوعة البيئة على ا١تواقع www.bee2ah.com :يوـ . 2017/1/18

 - 2عادؿ الشيخ حسُت ،مرجع سابق ،ص.29:

٧ - 3تم العزاوي ،عبد هللا حكمت النقار ،مرجع سابق ،ص.172:
5

- Slimane Zanon, Population et environnement au Maghreb , Académia, Belgique, 1995, P: 24.
 منور أو سرير ،االقتصاد البيئي ،دار ا٠تلدونية للنشر والتوزيع ،الطبعة األوذل ،2010،اٞتزائر ،ص.41:9
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وينظر للنظاـ البيئى أيضا بأنو٣ :تموعة عناصر متفاعلة تأخذ وتكتسب مدخبلهتا من البيئة ليتم ٖتويلها إذل ٥ترجات
تطرح وتعاد إذل البيئة ،وىذا مايعكس اٟتاجة إذل اإل عتماد على ا١تدخبلت وا١تخرجات البيئية.

1

ويرى ا١تشرع اٞتزائري بأف النظاـ البيئي ىو٣ :تموعة ديناميكية مشكلة من أصناؼ النباتات واٟتيوانات ،وأعضاء
٦تيزة وبيئتها غَت اٟتية ،واليت حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفية.

2

بناءاً على ما تقدـ فالنظاـ البيئي ٭تتوي على ٣تموعة من ا٠تصائص ىي:
 إحتوائو على عناصر حية وغَت حية متداخلة يف نظاـ واحد. ٭تكم ىذا النظاـ تناغم وتكامل متقن. يتبادؿ النظاـ البيئي مدخبلتو و٥ترجاتو مع البيئة احمليطة بو. أ ي إختبلؿ يف توازف ىذا النظاـ يقوده على الضعف واالضمحبلؿ وإمكانية الزواؿ. يتعرب اإلنساف يف النظاـ البيئي ذا مكانة خاصىة على خبلؼ الكائنات األخرى ،ألنو الكائن ا١تأثر يف ىذا النظاـ. - 2مكونات النظاـ البيئي:
يتألف النظاـ البيئي من مكونات غَت حية وأخرى حية تشكل مع بعضها البعض نظاماً بيئياً ،متحركاً ومتوازناً
3
ومستقراً يف الظروؼ العادية الطبيعية .حيث تصنف عناصر النظاـ البيئي وفق مايلي:
 - 1- 2ادلكونات غري احلية:
وتشتمل اٞتزء غَت اٟتي يف النظاـ البيئي ،والذي ٯتتاز ٓتلوه من مظاىر اٟتياة ،ومن أ٫تها عناصر ا٢تواء وا١تاء

والًتبة ،وكذلك عناصر ا١تناخ كاٟترارة والرطوبة والرياح والضوء وغَتىا.
 - 2- 2ادلكونات احلية:
وىي اٞتزء اٟتي ا١تتواجد يف النظاـ البيئي بأنواعها وأحجامها ا١تختلفة ،وكذلك بطرؽ ومصادر تغذيتها ا١تتنوعة،
واليت وفقها ٯتكن تقسيم الكائنات اٟتية إذل كائنات حية منتجة ( كائنات حية ذاتية التغذية تشمل النباتات ا٠تضراء
اليت تكوف غذائها من خبلؿ عملية الًتكيب الضوئي) وكائنات حية مستهلكة (كائنات ال تستطيع تكوين غذائها
بنفسها ،أي غَت ذاتية التغذية ٖتصل على غذائها من كائنات حية أخرى) ومنها نباتية تتغذى بالنباتات ومنها الٛتية
تتغذى باللحوـ ومنها مشًتكة تتغذى على النباتات واللحوـ معا .وتضم ىذه اجملموعة :اٟتيواف اإلنساف ،الكائنات اٟتية
اجملهرية واحملللة مثل الفطريات والبكتَتيا اليت تعتمد يف غذائها على ٖتليل بقايا الكائنات النباتية واٟتيوانية وتفكيكها
وٖتويلها .وبالتارل ،فالنظاـ البيئي ٭تتوي ىو ٣تموعة من األنظمة الفرعية ا١تتكاملة وا١تتفاعلة يف مابينها لتوجد حالة من
التوازف ٭تقق من خبل٢تا ىذا النظاـ إستمرارية وجوده ،وىي:
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 الغالؼ اجلوي :ىو غبلؼ غازي ٭تيط بالكرة األرضية ويعمل على ٛتايتها من األشعة الشمسية ،وتظهر يف طبقاتوالسفلى كل الظواىر ا١تناخية اليت ٢تا عبلقة مباشرة باٟتياة على سطح األرض.
٧ - 1تم العزاوي ،عبد هللا حكمت النقار ،مرجع سابق ،ص.172:

 - 2اٞتريدة الرٝتية ،العدد  ،43القانوف 10/03ا١تؤرخ يف  19جويلية سنة  ،2003وا١تتعلق حبماية البيئية يف إطار التنمية ادلستدامة ،ص.9:
 - 3دمحم ٤تمود سليماف ،اجلغرافيا والبيئة ،منشورات ا٢تيئة العامة السورية للكتاب ،دمشق ،2007 ،ص.14:

 - 4يونس إبراىيم أٛتد ،البيئة والتشريعات البيئية ،دار اٟتامد للنشر والتوزيع ،االردف ،2008 ،ص.26:
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 الغالؼ ادلائي :وىو ٣تموع الكتلة ا١تائية اا١توجودة على سطح أو بداخل األرض ،فمنها الظاىرة من ٤تيطات وْتاروأهنار وما ٖتتويو من نظم بيئية نباتية وحيوانية ،ومنها القابعة يف جوؼ األرض لتشكل أحد أىم الضروريات اٟتياتية.
 الغالؼ الصخري :ويقصد بو األجزاء الصلبة من الكرة األرضية ،ويتكوف من الصخور ،الًتبة والػرمػاؿ ،وإف كػانػتعػناصػر ىػذه الػنظم تبدو ظاىريا كمكونات وعناصر منفصلة عن بعضها البعض ،ولكنها يف واقع األمر كل متكامل يف
حركات مستمرة ذاتية أو تكاملية أو تكافلية مع بعضها البعضْ ،تيث تعطي شكبل نظاميا دقيقا ال ٮتتل وفقا لقوانُت
الطبيعة ،وذلك إذا ترؾ دوف تدخل أو عبث ٔتكوناتو.
 احمليط احليوي :وىو الذي توجد فيو اٟتياة ،حيث تتم ضمنو ٚتيع العمليات اٟتيوية اليت تتألف منها النظم البيئيةٚتيعا ،فهو الوسط الذي تعيش فيو األحياء بصورة طبيعية ،كما تتم فيو التغَتات الفيزيائية والكيميائية األساسية اليت تطرأ
على ا١توارد غَت اٟتية .ويتميز بإتساعو كونو يضم ا ألجزاء الثبلثة األخرى.
الشكل رقم ( :)2اإلرتباطات بني خمتلف مكونات البيئة لتشكل النظاـ البيئي
الغبلؼ الغازي

احمليط اٟتيوي

الغبلؼ ا١تائي

الغبلؼ الصخري

ادلصدر:
يتضح من الشكل أعبله أف العنصر اٟتيوي ٔتا فيو من كائنات حية وعلى رأسها اإلنساف يتوسط النظاـ البيئي
يونس إبراىيم أٛتد ،البيئة والتشريعات البيئية ،دار اٟتامد للنشر والتوزيع ،األردف ،2008 ،ص.26:

الذي نعيش فيو ،ويعترب من أبر العناصر تاثَتاً وتاثراً يف نفس الوقت بباقي ا١تكونات البيئية ،وبالتارل ٕتعلو ذى إرتباط
مباشر وحساس جداً ألي إختبلؿ يف أحد مكونات تلك العناصر البيئية.
 - 3ضوابط ادلنطومة البيئية:

إف النظاـ البيئي يقوـ على التوازف بُت العوامل والقوى ا١تتفاعلة ،فعندما يتغَت أحد العناصر ىناؾ إستجابة ٖتدث
للنظاـ برمتو .أي توجد عبلقة طردية يتفاعل من خبل٢تا إستقرار النظاـ البيئي مع ا١تؤثرات اليت قد ٖتدث.
وهبذا ٧تد أ ف كل كائن حي جزء من النظاـ البيئي يسهم يف توازنو .أما تراكم أو نقصاف أي عنصر من عناصر
النظاـ البيئي بفعل تأثَتات خارجية تعد من أسباب إختبلؿ توازف النظاـ.
وبالتارل ،فإف للمنظمومة البيئية ضوابط أساسية ٖتكم وتنظم عبلقاهتا اإليكولوجية يف إطار مستداـ من خبلؿ
بقاء التعامل بالعقبلنية البلزمة وترشيد اإلستهبلؾ.
وأي إخًتاؽ ٢تذه الضوابط من إستنزاؼ وإتبلؼ للمكونات ،يؤدي إذل تدىور ا١تنظمومة البيئية برمتها والتسبب يف
ظهور مشكبلت بيئية هتدد أشكاؿ اٟتياة فيها .حيث ٯتكن تلخيص ىذه الضوابط يف مايلي:
 - 1راتب سعود ،مرجع سابق ،ص.24 :
00
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 - 1- 3اإلعتماد ادلتبادؿ:
بل صورة لسلسة غذائية ينتقل فيها الغذاء من ا١تنتج إذل ا١تستهلك ،وتتكوف ىذه العبلقات
إف العبلقات الغذائية مث ً
بُت األحياء بتداخل معُت ٭تقق التوازف .حيث ٘تثل النباتات ا٠تضراء يف النظاـ البيئي حلقة الوصل الوحيدة بُت ا١تكونات
غَت اٟتية (ضوء الشمس غاز اكسيد الكربوف ،وا١تاء )...وبُت ا١تكونات اٟتية للنظاـ البيئي (نباتات ،طحالب،
حيوانات ،إ نساف ،كائنات ٤تللة من فطريات وبكًتيا ) ...ضمن سلسلة غذائية تعرب عن دورة حياة يستمر من خبل٢تا
عمل النظاـ البيئي وٖتقق توازنو.
 - 2- 3ثبات النظم البيئية:
النظاـ البيئي يتكوف من ٣تموعة كبَتة من النظم البيئية األصغر فاالصغر ،لتشكل وحدة متكاملة تتألف من
مكونات حية وغَت حية ،تتفاعل فيما بينها لتحقق حالة من التوازف الدينامكي ،على ٨تو يكفل إستمرار أداء األنظمة
البيئية ألعما٢تا .لذلك ،فالنظاـ البيئي قادر على إدامة وثبات منظمومتو وعلى تنظيم مكوناتو ،فاإلتزاف على مستوى ىذا
النظاـ ىو الذي يبحث يف ا١تدخبلت البيئية اليت تأيت من الوسط احمليط كالطاقة الشمسية ،ثاين أكسيد الكربوف،
األكسجُت ،ا١تاء والعناصر الغذائية ،وكذلك يف ا١تخرجات البيئية اليت تطرح يف الوسط احمليط وتشمل األكسجُت ،ثاين
أكسيد الكربوف ،ا١تاء وعناصر غذائية وغَتىا  .وحىت يتحقق التوازف ٬تب أف يتوفر شرط التعادؿ يف معدؿ دخوؿ
1
ا١تدخبلت وخروج ا١تخرجات.
كما أف التغَت يف أحد الظروؼ الطبيعية يؤدي إذل إختبلؿ يف التوازف البيئي ،والذي يأخذ فًتة زمنية قد تطوؿ أو
تقصر حىت ٭تدث توازف جديد .غَت أف تدخل اإلنساف ا١تباشر يف البيئة يعترب السبب الرئيسي يف إختبلؿ التوازف البيئي،
من خبلؿ إستنزافو للموارد الطبيعية وطرح عمليات نشاطو للملوثات السائلة والصلبة والغازية.
 - 3- 3حمدودية ادلوارد البيئية:
تتكوف ا١تنظمومة البيئية من موارد بيئية دائمة ،وتشمل مكونات احمليط اٟتيوي الثابتة مثل ا٢تواء والطاقة الشمسية.
2

كما ٖتتوي ا١تنظمومة البيئية أيضا على موارد متجددة وأخرى غَت متجددة كثَتة اإلستعماؿ من اإلنساف.
فا١توارد البيئية ا١تتجددة ىي كل مورد قابل للتجديد عرب الزمن رغم إستعماالتو ا١تتكررة ،مثل ( ا١تياه ،الغابات،
مصايد األٝتاؾ .)...أما ا١توارد البيئية غَت ا١تتجددة :فهي كل مورد ينقص عرب الزمن من إستعماالتو ا١تتكررة ،وىي ذات
٥تزوف ٤تدود ،وتشمل :رواسب ا١تعادف ،حقوؿ النفط والغاز الطبيعي ،طبقات الفحم ...وىذه ا١توارد البيئية تتعرض
للنفاد والنضوب ،ألف معدؿ إستهبلكها يفوؽ معدؿ تعويضها الذي يكوف بطيئاً جداً ويستغرؽ مبليُت السنُت.

3

بناءا على ماتقدـ ،فإف ضوابط النظاـ البيئي تقوـ على إرساء القواعد اليت تعمل على ضماف إستقرار وإستعادة

وٕتديد وٖتقيق التوازف يف ما بُت مكونات النظاـ البيئى ،واليت ٯتكن تلخيصها يف ما يلي:

4

 البقاء من خبلؿ إستمرارية البيئة بالنسق الذي وجدت عليو؛ التجدد من خبلؿ إستعماؿ ا١توارد ا١تتجددة يف حدود قدرهتا على التجدد مرة أخرى؛ - 1حسُت علي السعدي ،أساسيات علم البيئة و التلوث ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،2006 ،ص. 52 :
2
3

 كاظم ا١تقدادي ،أساسيات علم البيئة احلديث ،منشورات قسم إدارة البيئة باألكادٯتية العربية ا١تفتوحة يف الدا٪تارؾ ،2006 ،ص.33 : -مالك حسُت حوامدة ،االبعاد االقتصادية للمشاكل البيئية وأثر التنمية ادلستدامة ،دار دجلة ،االردف ،2014 ،ص ص.63- 62:

 - 4منور أوسرير ،مرجع سابق ،ص.335:
02
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 اإلستقرار والذي يعٍت عدـ تغَت يف عناصر ا لبيئة ٔتا ٬تعلها غَت قادرة على إستعادة توازهنا؛ النقاء من خبلؿ قدرهتا على إستعاب الفضبلت والنفايات واإلنبعاثات اليت تطرح فيها.ثالثا  -ادلشكالت البيئية:
 - 1مشكلة التلوث البيئي :سيتم التعرض ٢تذه ا١تشكلة البيئية بالتفصيل يف ا١تبحث ا١توارل.
إف ا١تفهوـ العلمي للتلوث ىو إفساد مكونات البيئة حيث تتحوؿ من عناصر مفيدة إذل عناصر ضارة (ملوثات)
ٔتا يفقدىا دورىا يف صنع اٟتياة.
وبالتارل ،فالتلوث البيئي ىو إدخاؿ مواد ملوثة بفعل معُت سواء كانت صلبة أو غازية أو سائلة أو طاقة كاٟترارة
واإلشعاعات يف الوسط اٟتيوي٦ ،تا يؤدي إذل حدوث إضطربات وإختبلؿ يف التوازف الديناميكي بُت عناصر البيئة اٟتية
وغَت اٟتية 1 .وينتج التلوث أساسا عن تدخل اإلنساف يف قوانُت البيئة اليت سنها ا٠تالق عز وجل ،وإخبللو بتوازف
عناصرىا ومكوناهتا .كما تنضوي ٖتت ىذه ا١تشكلة البيئية ما يعرؼ بالتلوث ا٢توائي وا١تائي وتلوث الًتبة .وىذا وما
يطرح العديد من ا١تشاكل البيئية واليت منها :اإلح تباس اٟتراري والتغَت ا١تناخي ،تآكل طبقة األوزوف ،األمطار اٟتمضية،
إتبلؼ ا١تواررد الطبيعية...إخل.
 - 2إستنزاؼ ادلوارد الطبيعية:
إستنزاؼ ا١توارد الطبيعية ىو أحد العوامل ا١تؤثرة على البيئة ،حيث أدى اإلستخداـ ا١تتزايد للتكنولوجيا الصناعية
إذل حدوث ضغوط ىائلة على ا١توارد وتدمَت جزء كبَت من الرأٝتاؿ الطبيعي كإ٩تفاض موارد الطاقة مثل البًتوؿ ودمار
بعض ا١تكونات البيئىة كإنقراض بعض اٟتيوانات الربية والبحرية والنباتات وتقليص الغطاء النبايت بتدمَت الغابات  -ومنها
على وجو ا٠تصوص االستوائية  -اليت أدت إذل ظهور مشاكل بيئية مثل التصحر وإ٧تراؼ الًتبة.

2

كما تعترب مشكلة اإلنفجار السكاين و٪توه ٔتعدالت متسارعة من بُت أىم األسباب اليت أدت إذل الضغط على
3
ا١توارد الطبيعية٦ ،تا أحدث خلل يف التوازف بُت ا١توارد الطبيعية والبشرية ا١توجودة على سطح كوكب االرض.
 - 3مشكلة التغري ادلناخي ادلرافق لإلحتباس احلراري:
إف الغبلؼ اٞتوي للكرة االرضية ٭تتبس حرارة الشمس ،وكمية اٟترارة احملتبسة تعتمد على معدالت غازات
اإلحتباس اٟتراري ،ومن أىم ىذه الغازات ثاين أكسيد الكربوف بدرجة أوذل ،وا١تيثاف ،وأكسيد النًتوجينن ،وأكسيد
الكربيت ومركبات الكربوف الفلورية الكلورية وغَتىا.
فهذه الغازات تعمل على حجز اإلنعكاسات اإلشعاعية للطاقة الشمسية وما ٖتملو من نواتج عند إرتدادىا إذل

الفضاء ا٠تارجي بعد إصطدامها بسطح األرض٦ ،تا يؤدي إذل إرتفاع حرارة االرض 4 .حيث كلما زادت نسبة ىذه
الغازات يف الغبلؼ اٞتوي زاد معها اإلحتباس اٟتراري وأصبحت الكرة األرضية اأثر حرارة .وللغازات ا١تذكورة سلفا قدرة
كبَتة جدا يف اإلحتفاظ باٟترارة ،حيث ٭تتفظ أكسيد النيًتوجُت ٔتا يعادؿ

1

250

ضعفا من اٟترارة مقارنة ْترارة ثاين

 -عارؼ ٥تلف صاحل ،مرجع سابق ،ص.51 :

١ - 2تزيد من التفاصيل حوؿ مشكلة تدمَت الغابات أنظر :عادؿ الشيخ حسُت ،مرجع سابق ،ص.5 :
 - 3حسُت على السعدي ،مرجع سابق ،ص.284:

 - 4لئلطبلع أثر أنظر يف ذلك :٭تي نبهاف ،االحتباس احلراري وتأثرياتو على البيئة ،ط ،1دار كنوز ا١تعرفة العلمية ،عماف ،األردف ،2013 ،ص.56 :
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اكسيد الكربوف ،و٭تتفظ ا١تيثاف ْتواذل
بثاين اكسيد الكربوف.

1

20

ضعف مقارنة بثاين اكسيد الكربوف ولكن ىذه الغازات وجوده قليل مقارنة

وبالتارل ،فإف زيادة غازات اإلحتباس اٟتراري يف الغبلؼ اٞتوي ،والنإتة عن اإلنبعاثات اليت تصدرىا الصناعات
ا١تتعددة واإلستخدامات ا١تختلفة للطاقة األحفورية وإحًتاؽ الوقود ،سيؤدي حتماً إذل إرتفاع درجة حرارة األرض والذي
يتسبب يف اإلخبلؿ بالعديد من النظم البيئية ا١تائية منها واألرضيةْ .تيث ٭تحدث ذوباف للجباؿ الثلجية اليت تزيد من ٘تدد
ا١تياه وزيادة منسوهبا يف البحار واحمليطات ما يؤدي إذل تدمَت وإندثار العديد من اٞتزر وهتديد ا١تدف الساحلية ،باإلضافة

إذل التسبب يف حدوث اٞتفاؼ والفيضانات ،وتضارب الفصوؿ وتأثَتات مناخية عديدة تؤدي إذل إختفاء مساحات
2
واسعة من األراضي الزراعية وإ٩تفاض يف اإلنتاج الزراعي واٟتيواين.
الشكل رقم ( : )1تقديرات إنبعاثات ثاين أكسيد الكربوف خالؿ الفرتة

.2125- 0991

الوحدة( :مليوف طن)
38000
33000
28000
23000
18000
13000
8000
3000
-2000

2025
15643

2010
12938

2001
11634

1990
10462

الدول الصناعية الكبرى

4313

3397

3148

4902

دول شرق أوروبا

11801

7647

6012

3994

أسيا

2110

1588

1299

846

الشرق االوسط

1413

971

843

656

إفريقيا

1845

1194

964

703

أمريكا الالتنية

37124

27715

23899

21563

العالم

ادلصدر :عصاـ اٟتناوي ،تغري ادلناخ ،ا١توسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية ا١تستدامة ،اجمللد الثاين ،ط ،2الدار العربية للعلوـ،

بَتوت ،2006 ،ص.195:
كما يتوقع العلماء إرتفاع درجة حرارة العادل ْتلوؿ منتصف ا لقرف الواحد والعشروف على سطح األرض ٔتقدار
إذل

1

4.5

1.5

درجة مئوية٦ ،تا سيؤدي على إرتفاع منسوب مياه البحار واحمليطات ٔتقدار نصف إذل  2مًت.

 -مقدـ عبَتات ،عبد القادر بلخضر ،الطاقة وتلوث البيئة وادلشاكل البيئية العادلية٣ ،تلة العلوـ اإل قتصادية والتجارية وعلوـ التسيَت ،العدد  ،7جامعة

سطيف ،2007 ،ص.48 :

٤ - 2تمد صاحل الشيخ ،مرجع سابق،

ص. 52 :
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 - 4مشكلة تآكل طبقة األوزوف:
إف طبقة األوزوف ىي الطبقة اليت تتكوف من غاز األوزوف  Ozoneا١تتواجد على شكل غبلؼ جوي ٯتثل ما نسبنو
 %90يف اٞتزء العلوي من الطبقة سًتاتوسفَت

و%10

فقط منو يف طبقة تروبوسفَت على بعد يًتواح بُت  02-02كلم فوؽ

سطح األرض .حيث تتمثل وظيفة ىذا الغاز يف القياـ بإمتصاص األشعة فوؽ البنفسجية الصادرة عن الشمس بإٕتاه
األرض ،ليحمي بذلك النظم البيئة األرضية وما ٖتملو يف طياهتا من كائنات حية ويف مقدمتها اإلنسافْ .تيث يقدر
1
العلماء أف إ٩تفاض  %1يف طبقة األوزوف يزيد من األشعة البنفسجية اليت تصل األرض ْتوارل  %2تقريبا.
كما أكد العلماء بأف ا١تسبب الرئيسي ٢تذا الثقب اٟتادث يف طبقة األوزوف ىي مركبات الكلوروفلوروكربوف



واليت نتيجة لتفاعبلت كيمائية ضوئية وخاصة مع األشعة فوؽ البنفسجية تتحلل ويتم تكسَتىا يف طبقة سًتاتوسفَت مع
2
جسيمات السحب فوؽ ا١تناطق القطبية خاصة ،وإطبلؽ مايعرؼ بعنصر الكورين  Chlorineالذي يدمر األوزوف.
ىذا باإلضافة إذل أف الغازات ا١تتصاعدة إذل أعارل الغبلؼ اٞتوي تتفاعل مع األكسجُت ا١توجود يف السًتاتوسفَت
األمر الذي يؤدي إذل إضطرابات وعدـ توازف يف عملية إنتاج األكسجُت اٞتزئي ا١تستخدـ يف تكوين غاز األوزوف،
وبالتارل التأ ثَت على عملية إنتاج ىذا الغاز.

3

وبدأ اإلنساف ينتبو إذل ٥تاطر تناقص األوزوف عاـ  ،1975حيث أثارت تقارير األقمار الصناعية إذل وجود ثغرة يف
طبقة األوزوف متمركزة فوؽ القطب اٞتنويب ،وأمكن قياس إتساعها عاـ
مربع ،وأف تناقص األوزوف فيها قدر بنسبة

40

4

1979

لتحدد مساحتها بعشرين مليوف كيلومًت

إذل  %50وقد لوحظ زيادة إتساع ثغرة سنة بعد سنة حىت أصبحت قريبة

من جنوب األرجنتُت وأسًتاليا ونيوزيلندا.
فا١تبلحظات الصادرة عن برنامج األمم ا١تتحدة للبيئة ،تشَت إذل تدين حاد يف كمية األوزوف ضمن ٣تاؿ
األسًتاتوسفَت على ا١تستوى العا١تي منذ عاـ  ،1980وخاصة فوؽ معظم القارة القطبية اٞتنوبية ،وأف النقص يف كمية
األوزوف كاف بنسبة

%3

يف ا١تتوسط كل ثبلثة سنوات .كذلك كاف اإل٩تفاض األكرب يف كمية األوزوف جنوبا

وبا٠تصوص يف منطقة القطب اٞتنويب لتصل إذل جنوب األرجنتُت وأسًتاليا ونيوزيلندا .وكذلك وبصورة أقل بكثَت بُت
خطي عرض 40و 70مشاال ،حيث معظم الدوؿ األوربية ومشاؿ أمريكا وروسيا والصُت ومنطقة القطب الشمارل.

1

 -مقدـ عبَتات ،عبد القادر بلخضر ،مرجع سابق ،ص.49:

 مركبات الكلورفلوروكربوف  :ىي مركبات ال تتفاعل مع غَتىا يف ا٢تواء ،وال ترسب إذل سطح األرض وال ٘تتص يف مياه البحر ولكنها تبقى ساْتة يف ا٢تواء وتتحرؾ
ببط إذل طبقات اٞتو العليا (اإلسًتاتوسفَت ) ،وىناؾ تتحطم جزيئات ىذه الغازات بفعل األشعة الفوؽ بنفسجية ،وتنطلق منها جزيئات الكلور اليت تساعد على تفتيت
جزيئات األوزوف .وىي ا١تركبات تنتج عن صناعات متعددة على يف مقدمتها صناعة الثبلجات وأجهزة التكييف وال دىن وا١تواد الطاردة للحشرات واإلنفجارات النووية
والطَتاف ا١ترتفع األسرع من الصوت (الطائرات النفاثة).
2

 -عمر العريٍت ،تأكل طبقة األوزوف  ،ا١توسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية ا١تستدامة ،اجمللد الثاين ،ط ،2الدار العربية للعلوـ ،بَتوت ،2006 ،ص.177:

3

 -٭تي نبهاف ،مرجع سابق ،ص.58 :

 - 4سامي زعباط ،عبد اٟتميد مرغيت ،أليات محاية البيئة ودورىا يف حتقيق التنمية ادلستدامة يف اجلزائر ،مداخلة مقدمة يف إطار فعاليات ا١تلتقى الدورل األوؿ
حوؿ :عبلقة البيئة بالتنمية ،ا لواقع والتحديات ،جامعة ٤تمد الصديق بن ٭تي ،جيجل ،اٞتزائر ،أياـ .2015/04/29- 28
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ادلبحث الثاين :مشكلة التلوث البيئي وعالقتها بالنشاط اإلقتصادي

بل
خلق هللا سبحانو وتعاذل لنا األرض كوكبا نقياً ،لكن اإلنساف عاث فيها فساداً وإفساداً ،حىت أصبح يعيش علي ً
يف سجن من األوبئة القاتلة ،خاصة وأنو أتلف جوىا يف ا١تائة سنة ا١تاضية بدرجة تفوؽ ما مت يف مليوف سنة خلت من
خبلؿ التلويث ا١تتزايد للبيئة يوما بعد يوـ.
فربوز مشكلة التلوث البيئي تعترب ٖتدي العصر الراىن ،نظراً لتفاقم خطرىا ليشمل الدوؿ ا١تتقدمة والنامية على

حد السواء ،كما إستفحل خطرىا ليشمل ٚتيع ا١ترافق واجملاالت ا١تعيشية إلنساف ىذا القرف ،ولقد إلتقت جهود
اٟتكومات وا٢تيئات الدولية يف ٤تاربة ىذا ا٠تطر اٞتامث على صدر اإلنسانية ،ولو أف األمر ال يزاؿ دوف ا١تنشود.
وعليو ،يتطرؽ ىذا ا١تبحث إذل مشكلة التلوث البيئي من خبلؿ تسليط الضوء على مفهومو وتبياف أنواعو وأىم
مصادره وأثاره ،للوصوؿ إذل طبيعة العبل قة ا١توجودة بينو وبُت النشاط اإلقتصادي ا١تمثل با١تؤسسة اإلقتصادية.
أوال  -التلوث البيئي مفهومو ،أنواعو ومصادره وأثاره:
لقد ظل تأثَت اإلنساف على البيئة ٤تدوداً خبلؿ أالؼ السنُت السابقة  ،وظلت ٥تلفات عملو ونشاطو غَت مؤثرة على
البيئة تستطيع الدورات الطبيعية واألنظمة البيئية أف تستوعبو يف سبلسل ٖتوالهتا ،إذل أف حل عصر الصناعة وأصبح
سلوؾ اإلنساف ٕتاه البيئة وأسلوب حياتو من خبلؿ نشاطاتو فيها ٯتثبلف مشكلة خطَتة ،حيث أطلق العناف لرغبتو
وقدراتو يف إستغبلؿ وإستنزاؼ ا١توارد الطبيعية٦ ،تا أدى إذل حدوث اإلختبلؿ يف التوازف البيئي وتدىوره ،باإلضافة إذل
إمتداد تأثَته  -نتيجة لتعقد ٥تلفات نشاطو  -إذل الًتبة وا١تياه وا٢تواء.

1

 -1مفهوـ التلوث البيئي :Pollution
من منطلق أف البيئة ىي اجملاؿ الذي يعيش فيو اإلنساف و٭تصل منو على ا١توارد البلزمة إلشباع حاجاتو ،فيؤثر فيو
ويتأثر بو .وأي تغَت يف ىذا اجملاؿ يؤدي إذل تأثَت ضار على ا٢تواء أو ا١تاء أو األرض أو يضر بالكائنات اٟتية ،يدعى
بالتلوث البيئي ،بإعتبار ىذا األخَت اٟتالة اليت توجد فيها مادة أو مواد غريبة أو أي مؤثر يف إحدى مكونات البيئة ٬تعلها
2

غَت صاٟتة لئلستعماؿ أو ٭تد من إستخدامها.
للتلوث البيئي تعاريف ٥تتلفة لكنها تدور حوؿ نفس ا١تعٌت ،حيث عرفو عادل البيئة أودمي

()Odum

على أنو:

"أي تغَت فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي ٦تيز ،يؤدي إذل تأثَت ضار على ا٢تواء أو ا١تاء أو يضر بصحة اإلنساف
والكائنات اٟتية األخرى ،وكذلك بالعملية اإلنتاجية كنتيجة للتأثَت على حالة ا١توارد ا١تتجددة".

3

كما عرؼ على أنوٖ :تويل البيئة من حالتها الطبيعية الصاٟتة اليت خلقت عليها إذل حالة مشوىة أفسدىا نشاط

اإلنساف فإنقلبت عليو وأصبحت هتدد سبلمتو وإستقراره 4 .ويعرؼ التلوث البيئي أيضاً بأنو " :إضافة مادة أو مواد غريبة

ضارة يف أي مكوف من مكونات البيئة ٕتعلها غَت صاٟتة لئلستعماؿ أو ٭تد من إستعما٢تا ،أي تؤدي على ٨تو مباشر أو
غَت مباشر إذل تعريض صحة اإلنساف ورفاىيتو للخطر".

5

 - 1عارؼ صاحل ٥تلف ،مرجع سابق ،ص.27:
- Field Barry, Introduction in Environmental Economics , Mcgraw-Hill, Singapore, 1994, p:208.

 - 3حسن أٛتد شحاتو ،البيئة والتلوث وادلواجهة :دراسة حتليلية ( ،دوف ذكر دار النشر) ،القاىرة ،2000 ،ص.18 :

٤ - 4تمد إبراىيم ٤تمد شرؼ ،ادلشكيالت البيئية ادلعاضرة :األسباب ،األثار واحللوؿ ،دار ا١تعرفة اٞتامعية ،اإلسكندرية ،2008 ،ص.13:
 - 5سحر حافظ ،احلماية القانونية لبيئة ادلياه العذبة يف مصر ،الدار العربية للنشر والتوزيع ،القاىرة ،1995 ،ص.90 :
06
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أما بالنسبة للمنظمات الدولية ،فعرؼ البنك الدورل التلوث البيئي بأنو" :كل ما يؤدى نتيجة التكنولوجيا
ا١تستخدمة إذل إضافة مادة غريبة على ا٢تواء أو ا١تاء أو الغبلؼ األرضي يف شكل كمى تؤدي إذل التأثَت على نوعية

ا١توارد ،وعدـ مبلئمتها وفقداهنا خواصها أو تؤثر على إستقرار إستخداـ تلك ا١توارد" 1 .وقد عرفت منظمة التعاوف
والتنمية األوروبية التلوث البيئي بأنو " :قياـ اإلنساف بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة بإضافة مواد من شأهنا إحداث نتائج
ضارة تعرض صحة اإلنساف للخطر أو تضر با١تصادر اٟتيوية أو النظم البيئية على ٨تو يؤدي إذل تأثَتىا على أوجو
اإلستخداـ أو االستمتاع بالبيئة الطبيعية".

2

ويقصد أيضاً بالتلوث على أنو" :كل تغَت كمي أو كيفي يف مكونات البيئة اٟتية وغَت اٟتية ال تقدر األنظمة
البيئية على إستيعاهبا ،ويؤدي إذل إختبلؿ توازهنا .فقد يشكل التغيَت يف كيفية األشياء أو نوعيتها تلوثاً ضاراً بالبيئة.
بل من اٟتالة الصلبة إذل اٟتالة الغازية جراء فعل الصناعة أدى إذل تلبد أجواء ا١تدف بأكسيد
فتحوؿ مادة الكربوف مث ً
الكربوف ،كما قد ينشأ التلوث نتيجة لتغَت كمية بعض ا١تواد ا١توجودة يف الطبيعة ،فزيادة كمية ثاين أكسيد الكربوف ونقص
3

كمية األكسجُت يف اٞتو ٔتقدار معُت يعد تلوثاً ضاراً بالكائنات اٟتية"
وكذلك يعرؼ التلوث البيئي أيضا على أنو" :حدوث تغَت أو إفساد ٠تصائص ا١تنظومة البيئية حيث تتحوؿ ىذه
العناصر من عناصر مفيدة صانعة للحياة إذل عناصر ضارة تفقد ا١تنظومة البيئية معها القدرة على اٟتياة".

4

ويعرؼ ا١تشرع اٞتزائري التلوث على أنو" :كل تغيَت مباشر أو غَت مباشر للبيئة ،يتسبب فيو كل فعل قد ٭تدث
وضعية مضرة بالصحة وسبلمة اإلنساف والنبات واٟتيواف وا٢تواء واٞتو وا١تاء واألرض وا١تمتلكات اٞتماعية والفردية ".

5

بل للتعاريف السابقة أضاؼ التلوث غَت ا١تادي للمفهوـ
باإلضافة إذل ما سبق ،ىناؾ تعريف أخر يعترب مكم ً
وعرؼ التلوث على أنو :ذلك التصريف ا١تباشر أو غَت ا١تباشر نتيجة النشاط اإلنساين للمواد واألٓترة واٟترارة والضوضاء
الصادرة إذل اٞتو وا١تاء وال ًتبة واليت قد تكوف مضرة بصحة اإلنساف وجودة البيئة ،ما يؤدي يف النهاية إذل دمار وتلف
للممتلكات ا١تادية والتأثَت على الئلستخدامات الشرعية للبيئة.

6

ٯتكن إستخبلص تعريف شامل للتلوث البيئي على أنو :كافة الطرائق اليت هبا يتسبب النشاط البشري يف إٟتاؽ
الضرر بالبيئة الطبيعيةٔ ،تا يؤدي بشكل مباشر أو غَت مباشر إذل الفساد الذي يصيب كافة مكونات البيئة فيؤثر فيها
ويغَت من صفاهتا وخواصها ،ويؤدي إذل إستنزافها وإتبلفها أو ىبلكها.
وٕتدر االشارة إذل أف التلوث ليس ا٠تطر الوحيد الذي يسبب ضررا للبيئة ،فالزيادة ا١تطردة يف عدد سكاف العادل
أكثر من ا١تعدؿ الطبيعي للنمو ي ؤدي إذل عجز موارد الطبيعة عن تلبية حاجيات السكاف ا١تتزايدة ،وىذا ما يؤدي إذل

1

 -رشيد سا١تي ،أثر تلوث البيئة على التنمية اإلقتصادية يف اجلزائر  ،رسالة دكتوراه يف العلوـ اإلقتصادية (غَت منشورة) ،جامعة اٞتزائر ،2006 ،ص.36 :

٤ - 2تمد صاحل الشيخ ،مرجع سابق ،ص.48 :

 - 3عارؼ صاحل ٥تلف ،مرجع سابق ،ص ص. 53- 52 :

 - 4زين الدين غنيمي ،قضايا بيئية معاصرة ،دار ا١تعارؼ للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،2000 ،ص.148 :

5

 -قانوف رقم  10- 03ا١تؤرخ يف  19جويلية سنة  ،2003يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدمية ،اٞتريدة الرٝتية ،العدد ،43الصادرة بتاريخ

 ،2003/07/20ا١تادة  ،04ص.10 :

٧ - 6تم العزاوي ،عبد هللا حكمت النقار ،مرجع سابق ،ص.186:
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اإلخبلؿ بالتوازف البيئي .كما أف التلوث ليس فقط من فعل اإلنساف فحىت الكوارث الطبيعية كالزالزؿ والرباكُت
والفيضانات وغَتىا اليت تتسبب بضرر للبيئة تعترب تلوث ويطلق عليو ":التلوث الطبيعي".
وعلى الرغم من ذلك ،يبقى التلوث ا١تتسبب فيو اإلنساف من أىم وأخط ر األضرار اليت تتعرض ٢تا البيئة ،ويعترب
من أىم مشاكل القرف ،إذ أف الدالئل كافة تشَت إذل تعاظم ا١تشكلة وإستفحا٢تا مع ندرة اإلمكانيات ا١تتاحة للحد منها
والسيطرة عليها يف الوقت الراىن ،ما يعٍت إستمرار بقائها يف مقدمة ا١تشاكل العا١تية.
 -2أنواع التلوث البيئي:
للتلوث البيئي ٣تموعة أنواع نإتة عن عدة مصادر ،ما أدى إذل بروز العديد من اآلثار على البيئة والبشرية ٚتعاء.
وتصنف كل أنواع التلوث حسب طبيعتها ا١تادية أو غَت ا١تادية ،ولكنها تقسم وفق معايَت أساسية ىي :التلوث وفق
الوسط الذي يطرح فيو ،ووفق طبيعتو ،ومصادره وأثاره.

1

 - 1- 2التلوث وفق معيار الوسط الذي يطرح فيو :وتنضوي ٖتت ىذا ا١تعيار األنواع التالية:
- 1- 1- 2التلوث اذلوائي:
ويعٍت حدوث خلل يف النظاـ اإليكولوجي ا٢توائي ،نتيجة إطبلؽ كميات كبَتة من الغازات واٞتسيمات تفوؽ
قدرة النظاـ اٞتوي على التنقية الذاتية٦ ،تا يؤدي إذل حدوث تغيَت كبَت يف حجم وخصائص عناصر ا٢تواء ،تتحوؿ معها
من عناصر مفيدة صانعة للحياة كما قدر هللا ،إذل عناصر ضارة ٖتدث الكثَت من األضرار وا١تخاطر.

2

فالتلوث ا٢توائي ىو أي تغيَت يف تركيز أحد مكونات الطبيعة الغازية للهواء الطبيعي ،سواء بالزيادة أو النقصاف ،أو
ظهور غازات وأٓترة أو جسيمات عالقة أو غَت ذلك.

3

وعرؼ ا١تشرع اٞتزائري التلوث ا٢توائي بأنو " :إفراز الغازات والدخاف أو جسيمات صلبة أو سائلة أو أكالة أو
سامة أو ذات روائح يف احمليط اٞتوي اليت من شأهنا أف تزعج وتعرض الصحة واألمن العاـ للضرر أو تضر بالنبات
واإلنتاج الفبلحي وا١تنتجات الفبلحية الغذائية وباٟتفاظ على البنايات واآلثار أو بطابع ا١تواقع".

4

ويعد ا٢تواء ملوثاً عند تغَت صفاتو الفيزيائية أو الكميائية ،أو إذا إختلطت بو بعض اٞتسيمات أو الغازات الغريبة
أي عندما تزيد نسبة عنصر أو مادة موجودة فيو عن اٟتد الطبيعي٦ ،تا يضر باألحياء اليت تعيش فيو.

 - 1أنظر يف ذلك كل من:
 حسُت أٛتد شحاتو ،مرجع سابق ،ص ص20- 19 :؛ -سا١تي رشيد ،مرجع سابق ،ص ص76- 68 :؛

 حسُت على السعدي ،مرجع سابق ،ص ص.290- 286 :٤ -تمد إبراىيم ٤تمد شرؼ ،مرجع سابق ،ص ص25.- 20:

 -عارؼ ٥تلف صاحل ،مرجع سابق ،ص ص.54- 52:

 ٧تم العزاوي ،عبد هللا حكت النقار ،مرجع سابق ،ص ص.194- 186 : - 2زين الدين عبد ا١تقصود غنيمي ،مرجع سابق ،ص ص.157- 156 :

٧ - 3تم العزاوي ،عبد هللا حكمت النقار ،مرجع ،سابق ،ص.187 :

 - 4منصف بن خد٬تة ،عبد الرٛتاف أ والد زاوي ،محػػايػة الػبيئػة يف اجلػزائػر :رؤية قانونية ،مداخلة ضمن ا١تلتقى الوطٍت األوؿ حوؿ  :آفاؽ التنمية ا١تستدامة يف
اٞتزائر ومتطلبات التأىيل البيئي للمؤسسة االقتصادية ،جامعة قا١تة ،اٞتزائر ،2010 ،ص.5:
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و٭تدث التلوث ا٢توائي عندما تتواجد جزئيات أو جسيمات يف ا٢تواء وبكميات كبَتة عضوية أو غَت عضوية.
وتعترب غازات ثاين أسيد الكربوف

CO 2

أو أكسيد الكربت

SO 2

أو اكسيد النتَتوجُت

NO 2

أو الفلور  ،Fالفحوـ

ا٢تيدروجنية ،أكاسيد األوزوت ،وا١تعلقات اليت تتألف من مواد معدنية أو عضوية أو مواد أولية من أىم أنواع ا١تلوثات
الغازية ْتيث ٗتتلف نسبها تبعا لنوع الصناعة 1 .وا١تلحق رقم ( )1يوضح صفات الغازات ا١تلوثة للهواء وأثارىا.

والتلوث ا٢توائي يعترب أكثر أشكاؿ التلوث البيئي إنتشاراً ،نظراً لسهولة إنتقالو وإنتشاره من منطقة إذل أخرى وبفًتة
زمنية وجيزة نسبيا .ويؤثر ىذا النوع من التلوث على اإلنساف واٟتيواف والنبات تأثَتاً مباشراً ،وٮتلف آثاراً بيئية وصحية

وإقتصادية واضحة متمثلة يف التأثَت على صحة اإلنساف ،كما أف التأثَت ينتقل إذل اٟتيوانات ويصيبها باألمراض ا١تختلفة
ويقلل من قيمتها اإلقتصادية ،أما تأثَتىا على النباتات فهي واضحة وجلية متمثلة بالدرجة األوذل يف إ٩تفاض اإلنتاجية
الزراعية للمناطق اليت تعاين من زيادة تركيز ا١تلوثات ا٢توائية.
باإلضافة إذل ذلك ،يؤثر التلوث ا٢توائي على النظاـ ا١تناخي العا١تي ،حيث أف زيادة تركيز بعض الغازات مثل ثاين
أكسيد الكربوف يؤدي إذل إ٨تباس حراري يزيد من حرارة الكرة األرضية وما يتبع ذلك من تغَتات طبيعية ومناخية قد
يكوف ٢تا عواقب خطَتة على الكوف .حيث سا٫تت عمليات التصنيع واإلستخداـ الكثيف للمحروقات إذل التضاعف
ا١تستمر يف حجم الغازات واألٓترة ا١تلوثة يف ا٢تواء ،تزايد معها ٥تاطر وتغيَتات كبَتة يف البيئة العا١تية لعل أ٫تها :إرتفاع
درجات اٟترارة وزيادة سرعة ذوباف ا١تياه وزيادة مستوى سطح البحر٦ ،تا صاحب ذلك تغَت يف أ٪تاط تساقطات األمطار
والغطاء النبايت ،والتأثَت على طبقة األوزوف وزيادة األشعة فوؽ البنفسجية.

2

- 2- 1- 2التلوث ادلائي:
قاؿ هللا تعاذل يف القراف الكرمي " :وجعلنا من ا١تاء كل شيء حي" صدؽ هللا العظيم 3 .حيث يعترب ا١تاء سر اٟتياة
لكل ما يدب على الكرة األرضية من كائنات حية (نبات وحيواف) ،وقد بدأ تلوث ا١تاء منذ أف أصبح اإلنساف يستخدـ
مصادر ا١تياه الصافية فيحو٢تا إذل ماء ملوث ٔتياه اجملاري والفضبلت واألوساخ .وتشغل البحار واحمليطات ما نسبتو

%70

من مساحة الكرة األرضية ،وىي بدورىا ٖتتوي على نظاـ بيئي خاص هبا يتكوف من ثروة ىائلة من النباتات واٟتيوانات.
فالتلوث ا١تائي ىو التغَت الذي ٭تدث لطبيعة ا١تياه ونوعيتها بسبب إضاف ة مواد ضارة فيها بًتكيز متزايد أو إدخاؿ
تأ ثَتات عليها مثل زيادة درجة حرارهتا أو نقصاف بعض مكوناهتا الطبيعية األساسية .كما يعرؼ أيضا على أنو :وجود
ا١تلوثات والعناصر غَت ا١ترغوب فيها يف ا١تياه بكميات ونسب كبَتة أو بشكل يعيق إستعماؿ ا١تياه لؤلغراض ا١تختلفة
4
كالشرب والري ...وغَتىا.

2

- Louise Schriver-Mazzuoli, La Pollution de L’air, DUNOD, Paris, 2009, p :12.
 -خالد مصطفى قاسم ،إدارة البيئة والتنمية ادلستدامة يف ظل العودلة ادلعاصرة ،الدار اٞتامعية ،اإلسكندرية ،2006 ،ص.36:

 - 3سورة األنبياء ،اآلية .30

 - 4حسن أٛتد شحاتو ،مرجع سابق ،ص.19 :
09
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ويعرفو ا١تشرع اٞتزائري على أنو " :إدخاؿ أية مادة يف الوسط ا١تائي من شأهنا أف تغَت ا٠تصائص الفيزيائية
والكيميائية و/أو البيولوجية للماء ،وتتسبب يف ٥تاطر على صحة اإلنساف ،وتضر باٟتيوانات والنباتات الربية وا١تائية،
و٘تس ّتماؿ ا١توقع أو تعرقل أي استعماؿ طبيعي آخر للمياه".

1

وتصنف ملوثات ا١تياه إذل عضوية وغَت عضوية ،فتحتوى األوذل على الفضبلت والنفايات النإتة عن مصانع
األغذية ،والكيماويات مثل ا١تبيدات .أما الثانية فنإتة عن ٚتيع الصناعات غَت العضوية كصناعة األٛتاض واألمبلح
وصناعة الزجاج واإلٝتنت وصناعة األٝتدة ال نتَتوجينية والفوسفاتية .ىذا باإلضافة إذل ا١تلوثات اإلشعاعية واٟترارية غَت

ا١تادية وملوثات أخرى كالبكًتيا والفَتوسات 2 .وا١تلحق رقم ( )2يوضح أىم ملوثات ا١تياه.
ومن أبرز التلوثات ا١تائية ٧تد التلوث البحري الذي أصبح ظاىرة أو مشكلة كثَتة اٟتدوث يف العادل نتيجة للنشاط
البشري ا١تتزايد .حيث إستوعبت البحار واحمليطات على مدى العصور اٞتيولوجية التصريفات الواردة إليها من القارات
ا١تختلفة ،فاألهنار ٖتمل سنوياً إذل البحار ما يقارب من  35تريليوف طن من ا١تاء احململ با١تواد الذائبة والعالقة ،كما ينقل
إليها الغبلؼ اٞتوي الغازات واٞتزيئات ا١تختلفة.
كما أف معظم الصناعات القائمة يف الوقت اٟتاضر تطل على سواحل البحار واحمليطات واليت تعترب أكثر األماكن
تعرضاً إلساءة اإلستعماؿ ،فهي تستقبل ما يقارب

13500

مليوف طن من ا١تواد العالقة ا١تتأتية عن طريق التصريف ا١تباشر

من األهنار يف البحر .باإلضافة إذل ذلك ،تتلقى البحار يف العادل ما يقارب

الصحي

و11

مليوف طن نفايات صناعية

و5.6

مبليُت طن قمامة وحوارل

300

3.2

مليوف طن مواد عالقة من الصرؼ

مبليُت طن نفطاً النإتة عن التسربات

البًتولية خبلؿ عملية نقلها ْترا أو إستخراجها ( .3وخَت مثاؿ على التسرب النفطي ما حدث يف  2010يف خليج
ا١تكسيك قرابة سواحل الواليات ا١تتحدة األمريكة من تسرب نفطي من منصة إستخراج ،إ٧تر عنو تلوث بيئي ىائل
سحق الثروة اٟتيوانية والنباتية البحرية يف تلك ا١تناطق).
- 3- 1- 2تلوث الرتبة:
ويعٍت الفساد الذي يصيب الًتبة فيغَت من صفاهتا وخواصها الطبيعية والكيميائية أو اٟتيوية ،أو يغَت من تركيبتها
بشكل ٬تعلها تؤثر سلبا – بصورة مباشرة او غَت مباشرة  -على من يعيش فوؽ سطحها من إنساف وحيواف ونبات.

4

كما يقصد بتلوث الًتبة إدخاؿ مواد غريبة يف الًتبة تسبب تغَتا يف ا٠تواص الفيزيائية أو الكيماوية ٢تا ،وذلك
التغَت من شأنو القضاء على الكائنات اٟتية اليت تعمل على ٖتليل ا١تواد العضوية.
فمن خبلؿ ٦تارسة اإلنساف نشاطو ،تتعرض الًتبة للعديد من التأثَتات ،منها الغازية ا١تتحررة يف اٞتو والسائلة اليت
تصرؼ فيها عرب ا١تياه وا لصلبة اليت بصورة عامة تًتؾ على او يف الًتبة أو حىت اإلشعاعات وما إذل ذلك.

1

 -قانوف رقم  10- 03ا١تؤرخ يف  19جويلية سنة  ،2003ادلتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدمية ،اٞتريدة الرٝتية ،العدد ،43الصادرة بتاريخ

 ،2003/07/20ا١تادة  ،04ص.20 :
3

- Field Barry, Op Cit, p :266.

2

 -سلوى دىب أبايزيد ،احمليطات والبحار وادلناطق الساحلية  ،ا١توسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية ا١تستدامة ،اجمللد الثاين ،البعد البيئي،ط ،2الدار

العربية للعلوـ ،بَتوت ،2006 ،ص.88:

 - 4حسُت على السعدي ،مرجع سابق ،ص.330:
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كل ىذه ا١تؤثرات تتفاعل مع ا١تكونات العضوية وغَت العضوية للًتبة ٔتا يؤدي إذل تغيَت خصائصها الكميائية
والفيزيائية ،وبالتارل إمكانية توقفها عن أداء دورىا.

1

إف نشاط اإلنساف وسوء إستغبللو للتكنولوجيا قد أدى إذل ظهور التلوث األرضي ،حيث أف زيادة إستخداـ األٝتدة
النيًتوجينية لتعويض الًتبة عن فقداف خصوبتها ،وا١تبيدات اٟتشرية ٟتماية ا١تنتجات الزراعية من اآلفات ،أدت إذل تلوث
الًتبة با١تواد الكيمياوية وتدىور مقدرهتا البيولوجية ،كما أف زيادة النشاط الصناعي والتعديٍت أدى إذل زيادة ا١تلوثات
والنفايات الصلبة سواء كانت كيميائية أو مشعة ،حيث تقوـ بعض اٟتكومات بإلقاء ىذه النفايات على األرض أودفنها
يف باطنها ،ويف كلتا اٟتالتُت يكوف تأثَتىا سليب على اإلنساف واٟتيواف والنبات على ا١تدى الطويل.
 - 2- 2التلوث وفق الطبيعة :و٭تتوى على مايلي:
- 1- 2- 2التلوث الفيزيائي:
ٯتثل التلوث الفيزيائي خطرا كبَتا على الطبيعة مثل اٟترارة ،والضوضاء اليت تسبب فقداف السمع واإلشعاعات اليت
ٖتطم ا٠تبليا اٟتية للكائن اٟتي وتتلفها وتسبب األمراض وتغَتا يف ال صفات الوراثية .وبالتارل من بُت أىم أنواع التلوث
الفيزيائي التلوث االشعاعي والتلوث الضوضائي.
 - 1- 1- 2- 2التلوث اإلشعاعي:
ويتمثل ىذا التلوث بتسرب مواد مشعة إذل أحد مكونات البيئة من ماء وىواء وتربة ،وتنقسم ا١تواد ا١تشعة إذل
قسمُت ،٭تتوي القسم األوؿ على إشعاعات ذات طبيعة موجبة (كهرومغناطيسية) ومن أنواعها أشعة جاما وأشعة
أكس ،و٢تذا النوع من ا١تواد ا١تشعة قدرة عالية على إخًتاؽ أنسجة اٞتسم أو مواد أخرى ١تسافة بعيدة .أما القسم الثاين
٭تتوي على إشعاعات ذات طبيعة جسمية كأشعة ألفا وأشعة بيتا ،و٢تذا النوع من ا١تواد ا١تشعة قدرة أقل على إخًتاؽ
جسم اإلنساف من النوع األوؿ ولكنها تؤثر على صحتو وتؤثر على البيئة الطبيعية.

2

يعد التلوث اإلشعاعي أخطر أنواع التلوث ألنو ال يرى وال يشم وال ٭تس ،ويتسلل اإلشعاع إذل جسم اإلنساف
بيسر وسهولة دوف أية مقاوم ة ودوف داللة على وجوده ومن غَت أف يًتؾ أي أثر يف بادئ االمر ،ولكن عند دخولو إذل
اٞتسم يصيبو بأضرار بالغة قد تؤدي ْتياتو.
ويستمد النشاط اإلشعاعي من مصادر طبيعية كاألشعة الصادرة من الفضاء ا٠تارجي والغازات ا١تشعة ا١تتصاعدة
من القشرة األرضية أو من مصادر صناعية كمحطات توليد الطاقة النووية وا١تفاعبلت النووية ا١تخصصة ألغراض عسكرية
والنظائر ا١تشعة ا١تستخدمة يف الصناعة او ا لزراعة أو الطب أو غَتىا.
 - 2- 1- 2- 2التلوث السمعي (الضوضائي):
ي رتبط التلوث السمعي أو الضوضائي إرتباطاً وثيقاً با١تدينة ،وأكثر األماكن تقدما ،وخاصة األماكن الصناعية
للتوسع يف استخداـ اآلالت ووسائل النقل ا١تختلفة...أي كل مصادر الضوضاء اليت ال يتحملها ٝتع اإلنساف واٟتيواف.
وينجم التلوث الضوضائي عن تلك األصوات اٟتادة اليت تتجاوز شدهتا اٟتد األقصى الطبيعي للقدرة على
إستيعاهبا .ومصادر التلوث الضوضائي عديدة وتًتكز عادة يف ا١تدينة منها :األصوات الصادرة عن عشرات اآلالؼ من
٧ - 1تم العزاوي ،عبد هللا حكمت النقار ،مرجع سابق ،ص.189:
 - 2عارؼ صاحل ٥تلف ،مرجع سابق ،ص.56 :
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السيارات ووسائل النقل األخرى ،واألصوات الصادرة عن آالت اٟتفر ،وبعض اآلالت األخرى ا١تستخدمة يف أعماؿ
البناء والتشييد ،باإلضافة إذل الضوضاء الصادرة عن ٥تتلف ا١تنشآت الصناعية وغَتىا.

1

- 2- 2- 2التلوث البيولوجي:
ىو التلوث الناتج عن األحياء اليت إذا ماوجدت يف مكاف وزماف ما ب نسبة تزيد عن اٟتد الطبيعي تسبب أضرارا
على اإل نساف والنبات واٟتيواف .ويعترب التلوث البيولوجي ٔتا ٭تتويو من ملوثات بيولوجية متمثلة يف الفطريات والبكًتيا
والطحالب والطفيليات وغَتىا من أقدـ أنواع التلوث على وجو األرض .فبلشك أف لؤلحياء الدقيقة ىذه قدرة على
إحداث األمراض من خبلؿ إنتاجها للمواد السامة اليت تدخل على اٞتسم اٟتي وتؤدي إذل إضطرابات معينة قد تؤدي
إذل إهناء حياتو .ومن أكثر األمثلة تعبَتا على التلوث البيولوجي ما إستخدمتو اٟتروب البيولوجية أو اٞترٙتية.

2

- 3- 2- 2التلوث الكيميائي:
وىو التلوث الناتج عن إستخداـ اإلنساف للمركبات الكيميائية اليت إستفاد من تفاعبلهتا .فاإلنفجار العلمي ا٢تائل
الذي شهده القرف ا١تاضي يف ٣تاؿ الكيمياء العضوية وغَت العضوية أفرز مايقارب  10مبليُت مركب كميائي إنطلقت يف
بطريقة مباشرة وغَت مباشرة يف البيئة نتيجة لئلستخدامات البشرية مثل ا١تبيدات وا١تنظفات وا١تذيبات واألٝتدة الصناعية
وا لنفايات الببلستكية ...إخل.
 - 3- 2التلوث وفق ادلصدر :ويقسم على مايلي:
- 1- 3- 2التلوث الطبيعي:
الذي يكوف مصدره الظواىر الطبيعية اليت ٖتدث كالزالزؿ والرعود والرياح والرباكُت .وٝتي تلوثا ١تا يصحبو من
آثار سلبية على حياة اإلنساف ،وقد تكوف فيو منافع كتخصيب الًتبة ،وتفجر ا١تياه اٞتوفية...اخل
- 2- 3- 2التلوث ادلدين:
وىو اآل ثار السلبية على بيئة ا١تدف والنإتة عن الصناعات احمليطة هبا ،إضافة إذل النمو السكاين الكبَت فيها والذي
أدى إذل إستغبلؿ أكرب ا١توارد الطبيعية.كما أف التلوث ا١تدين تنضوي ٖتتو ا١تلوثات من فضبلت ونفايات منزلية مثل
مياه الصرؼ ال صحي والنفايات الصلبة ...وغَتىا.
- 3- 3- 2التلوث الزراعي:
لقد سا٫تت الزراعة بشكل كبَت يف التلوث من خبلؿ اإلستعماؿ ا١تفرط للمبيدات واألٝتدة الكيمياوية .كذلك
فإف تسرب مياه الري إذل ا١تياه اٞتوفية والسطحية احململة با١تواد الضارة ادى إذل تلويثها .ىذا باالضافة إذل إطبلؽ ىذه
ا١تواد بفعل اٟترارة والضوء لغازات تضر بالغبلؼ اٞتوي ،عبلوة على ذلك تقتل الكائنات اٟتية الدقيقة النافعة يف الًتبة
مسببة خلل يف التوازف البيئي.
- 4- 3- 2التلوث الصناعي:
يعترب التلوث الصناعي من أبرز انواع التلوث وأخطرىا والناتج عن العمليات الصناعية اليت رافقت التطور والنمو
الصناعي ا٢تائل عرب العادل ،والذي رغم فوائده كأحد الدعمات األساسية إلحداث وٖتقيق التنمية إال أنو أدى ومازاؿ
1

 -عبد هللا خبابة ،رابح بوقرة ،الوقائع اإلقتصادية " العودلة اإلقتصادية والتنمية ادلستدامة" ،مؤسسة شهاب اٞتامعية ،اإلسكندرية ،2009 ،ص.329 :

٧ - 2تم العزاوي ،عبد هللا حكمت النقار ،مرجع سابق ،ص.190 :
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يؤدي إذل إضرار البيئة من خبلؿ اإلستنزاؼ الكبَت للموارد الطبيعية وما أفرزه من ملوثات ىائلة يف ا٢تواء وا١تاء والًتبة ما
أحدث تشوه يف البيئة الطبيعية ،وبات يشكل خطرا حقيقيا على اإلنساف وكل الكائنات اٟتية .وخَت مثاؿ على ذلك
تلك ا١تدف اليت ال تنقشع عنها الغيوـ الرمادية السوداء ا١تلوثة مثل ما ىو حادث يف العاصمة الصينية بكُت.
 - 4- 2التلوث وفق آثاره :ويتكوف من األنواع األتية:

1

- 1- 4- 2تلوث معقوؿ:
وىو تلوث تكوف درجة تركيزه يف احمليط ضعيفة ،تستطيع البيئة أف تستوعبو ،وال يكاد ٮتلو منو مكاف يف العادل.
 - 2- 4- 2تلوث خطر:
وىو الذي تتجاوز فيو كمية ونوعية ا١تلوثات الدرجة ا١تقبولة ،وتبدأ يف التأثَت السليب على اإلنساف والبيئة ،وقد
يكوف قاتبل ومهلكا ،غَت أنو ال ٭تدث كارثة بيئية تقضي على النظاـ البيئي بأكملو.
- 3- 4- 2تلوث مدمر:
وىو أخطر أنواع التلوث حيث تتعدى فيو ا١تلوثات اٟتد ا٠تطر ،فباإلضافة إذل أنو يهلك اإلنساف ،فإنو يتسبب يف
إهنيار النظاـ البيئي ،وتعطيل عطائو نظرا إلختبلؿ التوازف البيئي بشكل جذري ،ومن أمثلتو كارثة تشرنوبل يف أوكرانيا
اليت أثرت على معظم مناطق شرؽ وغرب أروبا ،ويعتقد أف ىذه اٟتادثة ستزيد من اإلصابات السرطانية يف تلك ا١تناطق.
وٕتدر اإلشارة بعد عرض معظم أنواع التلوث إذل ما يسمى بالتلوث الفكري واألخبلقي والنفسي واإلعبلمي
والًتبوي ،وهبذا الصدد يرى العادل "شبابو" أ ف أزمة البيئة تتصل بطبيعة الناس وتصرفاهتم ،فيقوؿ إننا ٨تتاج إذل ٣تموعة
أخبلقيات وسلوكيات جديدة تتعاطف مع البيئة وٖتميها.
 -3أسباب التلوث البيئي:
إنطبلقاً من تبياف أنواع التلوث وفقا للمعايَت ا١تذكورة سلفا ،ٯتكن حصر ٚتلة من األسباب تكمن وراء إحداث ىذه

الظاىرة يف ما يلي:

2

 إستنزاؼ ا١توارد الطبيعية والثروات والطاقة نتيجة لئلستخداـ غَت الكفء٦ ،تا يؤدي إذل ىدرىا وبالتارل نضوهبا؛ رمي ا١تخلفات الصناعية إذل البيئة دوف معاٞتة ،كإطبلؽ إنبعاثات سامة إذل ا٢تواء وإدخاؿ مواد ومركبات إذل الًتبة،وطرح ا١تياه غَت ا١تعاٞتة يف مياه البحار والبحَتات ووصو٢تا إذل ا١تياه اٞتوفية؛
 زيادة النفايات نتيجة تراكم منتوجات ال ٯتكن إتبلفها أو إعادة تصنيعها ،وقد قحدر إنتاج الصناعة سنوياً من النفايات٨تو  2100مليوف طن من النفايات الصلبة و 338مليوف طن من النفايات ا٠تطرة ،وتساىم الدوؿ الصناعية بأكثر
من  %95منها .وتتخلص الدوؿ الصناعية من ىذه النفايات بتصديرىا إذل الدوؿ النامية ،أما األخَتة فتتخلص منها
3
عشوائياً وببل معاٞتة٦ ،تا يؤوؿ إذل مشاكل بيئية حادة؛
 دخوؿ الذرة يف ٣تاالت اٟتياة كافة كاألسلحة ،باإلضافة لئل ستخدامات ا١تدنية السلمية وما ينجم عن ذلك منإشعاعات تضر بصحة اإلنساف واٟتيواف والنبات بصورة مباشرة أو غَت مباشرة؛
 - 1منصف بن خد٬تة ،عبد الرٛتاف أوالد زاوي ،مرجع سابق ،ص.6:

 - 2صاحل عارؼ ٥تلف ،مرجع سابق ،ص ص.59- 58 :

- 3إبراىيم األحيدب ،جرائم البيئة :األمن واحلياة ،أكادٯتية نايف العربية للعلوـ األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،الرياض ،1999 ،ص.17 :
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 ال زيادة يف عدد السكاف وإستخداـ وسائل النقل وا١تركبات ،حيث تقدر الزيادة السكانية يف العادل ٔتا يعادؿ  95مليوفشخص سنوياً ،وىي تعد أ كرب زيادة سكانية يف تاريخ البشرية ،وىذا بدوره سوؼ يزيد من اٟتاجة إذل ا١توارد الطبيعية
والطاقة البلزمة إلدامة اٟتياة ويعرضها للنفاذ.
 -4أثار التلوث البيئي:

1

ٯتكن حصر آثار التلوث بصفة عامة يف النقاط التالية:
 التلوث أدى إذل حدوث إنقبلب خطَت يف النظاـ الكوين حيث إختلطت الفصوؿ ،فبل يعرؼ الصيف من الشتاء أوا٠تريف من الربيع ،وىذا بسبب التزايد ا١تستمر لغاز ثاين أكسيد الكربوف؛
 التلوث ىو السبب يف ٖتريك الكتل ا٢توائية احمليطة بالكرة األرضية ،وحدوث الفيضانات ،وإ٨تسار حزاـ األمطار حوؿالكرة األرضية من أماكن أخرى فيصيبها اٞتفاؼ؛
 -يتعرض حوارل  900مليوف شخص يومياً للتلوث الناجم عن غاز ثاين أكسيد الكربيت ،حيث تنبعث منو مائة مليوف

طن يومياً ،إضافة إذل  152مليوف طن من ثاين غاز أكسيد الكربوف؛
 ٗتسر األرض سنوياً  25مليار طن من الًتبة بسبب التعرية ،ويؤدي ىذا إذل تضاؤؿ مساحة األرض الزراعية للفرد،األمر الذي يعٍت اٟتاجة إذل مزيد من األٝتدة وا١تبيدات اليت تؤدي بدورىا إذل تلويث مصادر اٟتياة؛

 ىناؾ أكثر من ثبلثة آالؼ حيواف على قائمة األنواع ا١تهددة باإلنقراض ،كما ينقرض يومياً بُت  100و 200نوع منالنبات واٟتيواف؛
 زيادة تأكل طبقة األوزوف٦ ،تا ٝتح بالتعرض لؤلشعة فوؽ البنفسجية ال ضارة ،وزيادة معدالت سرطاف اٞتلد. تسببت اٟتوادث البيئية مثل التسرب اإلشعاعي يف مفاعل تشَتنوبيل يف أوكرانيا ،وتسرب النفط من أحد ا١تنصات يفخليج ا١تكسيك ،والتسرب اإلشعاعي اٟتاصل يف الياباف ...وغَتىا من اٟتوادث يف أضرار فادحة للبيئة ٤تليا وإقليميا.
كما يؤدي التلوث البيئي إذل آثار سلبية عديدة على اإلقتصاد ،ٯتكن أف تكبح وتعيق عمليات التنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية ،و ٯتكن أف نستعرض بعض ىذه اآلثار السلبية فيما يلي:
 التكلفة ا١تباشرة وغَت ا١تباشرة الناٚتة عن ضياع ا١تواد األولية وموارد الطاقة ،واليت تظهر كملوثات؛ إ٩تفاض إنتاجية األنظمة الطبيعية ا١تستغلة إقتصادياً (الزراعة ،صيد األٝتاؾ …إخل) ،وقد يصل األمر يف بعضاٟتاالت إذل انعداـ اإلنتاجية ،مثاؿ ذلك عدـ إمكانية صيد األٝتاؾ ا١تائية اليت تعاين من مشاكل تلوث حادة؛
 -زيادة تكاليف اإلنفاؽ يف ٣تاؿ ٗتفيض ومعاٞتة األضرار الناٚتة عن التلوث.

ٛ - 1تيد فيشت ،معمر غداوية ،التلوث البيئي وأثره على الدوؿ الفقرية  ،مداخلة ضمن ا١تلتقى الدورل الثالث حوؿٛ :تاية البيئة و٤تاربة الفقر يف الدوؿ
النامية ،ا١تركز اٞتامعي ٓتميس مليانة ،اٞتزائر ،2010/05/04- 03 ،ص ص.11- 8 :
24

الفصل األول :التأصيل النظري للبيئة ومشكالتها وأليات محايتها

ثانيا  -العالقة بني التلوث البيئي والنشاط اإلقتصادي:
 - 1طبيعة العالقة:
إف النشاط اإل قتصادي بصفة عامة يتم أو ٬تري ضمن إطار ٤تدد زماناً ومكاناً ،وىو ما يعٍت أنو يتأثر بالبيئة
الطبيعية اليت ٘تثل اإلطار العاـ للمجتمع الذي ٯتارس فيو ىذا النشاط سواء كاف زراعياً أو صناعياً أو يف ٣تاؿ ا٠تدمات.
٢تذا فالنشاط اإل قتصادي وإف كاف يتأثر بالبيئة فإنو يعود ليؤثر بدوره فيهأ ،تا ٮتلق نوعاً من العبلقة التبادلية

بينهماْ ،تيث يؤثر كل منهما يف األخر ويتأثر بو 1 .وكثَتاً ما يًتتب على النشاط اإلقتصادي ا١تمثل با١تؤسسة وخاصة
الصناعية منها آثار ضارةْ ،تيث تؤثر تأثَتاً سلبياً على البيئة اليت ٭تي فيها اإلنساف ،من خبلؿ إستنزاؼ مواردىا أو
التسبب يف تلوثها عن طريق تلويث ا٢تواء بإطبلؽ ا١تخلفات يف صورة أدخنة ٤تملة بالغازات السامة اليت تضر بالصحة
وتتسبب يف اإلحتباس اٟتراري وتدىور طبقة األوزف ،وتلويث ا١تصادر ا١تائية ٔتا يقذؼ فيها من ٥تلفات ا١تصانع من مواد
كيماوية وبًتولية ...وغَتىا ،واليت ٯتكن أف تؤثر على الثروة السمكية وعلى اإلستخدمات اإلقتصادية األخرى للمياه.
ىذا باإلضافة إذل تلويث الًتبة بإستخداـ األراضي كمستودعات للتخلص من جزء أخر من النفايات.
وعليو ،فإنو نتيج ًة للعمليات الصناعية واإلنتاجية للمؤسسات ىناؾ منتج جديد يطرح يلوث البيئة ،ولكن مثل ىذا
ا١تنتج ال يتم تسويقو كسلعة هنائية 2 .ومن ناحية أخرى تتأثر هبذا ا١تنتج اٞتديد بعض ا١تؤسسات األخرى واجملتمع برمتو،
الذين سيعانوف من مشكلة التلوث إذل درجة أهنم قد يكونوا على إ ستعداد لدفع مبالغ مالية معينة من أجل تقليل حدة
التلوث البيئي .وعلى ذلك فإف أية نفقات إضافية يتحملها اجملتمع وا١تؤسسات األخرى نتيجة للنشاط الصناعي
واإلنتاجي لوحدة إقتصادية تعترب نفقات خارجية من خبلؿ العبلقة اآلتية:

3

التكلفة اإلجتماعية ( التكلفة من وجهة نظر اجملتمع ) = ٣تموع التكاليف ا٠تاصة با١تؤسسة اإلقتصادية القائمة
على اإلنتاج  +التكاليف ا٠تارجية اليت تتحملها ا١تؤسسات األخرى واجملتمع ( ىي تلك التكاليف اليت تفرض على بعض
ا١تؤسسات واألفراد يف اجملتمع وال تعكس األسعار النسبية السائدة يف السوؽ).
فعندما تتدىور وتنقص منافع أفراد أو مؤسسات نتيجة لآلثار ا٠تارجية لنشاط صناعي ١تؤسسة ما ،وٖتملها
4

لتكاليف ليست مسئولة عنها ،تسمى باآلثار ا٠تارجية السلبية.
وقد تكوف اآلثار ا٠تارجية إلنتاج مؤسسة معينة أثاراً إ٬تابية مثل اإلستفادة من الطرؽ ا١تؤدية ٢تا أو شبكة من

ا١توصبلت...وغَتىا.كما أف الوحدات اإلقتصادية ا١تستفيدة ال تدفع مقاببل مالياً نظَت ىذه اآلثار ا٠تارجية اإل٬تابية ،بل
ال يوجد سوؽ ٤تدد يستطيع من خبللو منتج و ىذه السلعة اليت ترتب على إنتاجها أثار خارجية إ٬تابية منع ا١تستفيدين

احملتملُت من التمتع ٔتثل ىذه ا١تنافع.
إف نظاـ السوؽ يفشل يف ٖتقيق التخصيص األمثل للموارد نظرا لوجود اآلثار ا٠تارجية اإل٬تابية والسلبية إذا دل
تؤخذ ىذه اآلثار يف اٟتسباف .وبالتارل ،ٯتكن الوصوؿ إذل حقيقة مفادىا أف التلوث البيئي (األثر ا٠تارجي السليب
 - 1سليماف مزاىرة ،علي فاحل الشوابكة ،البيئة واجملتمع ،ط ،1دار الشروؽ للنشر والتوزيع ،2003 ،ص.51 :
2

 -مذكرات تدريبية منشورة من ا١تعهد العريب للتخطيط ،بالكويت بعنواف :مناذج السوؽ واآلثار اخلارجية للمنشأة:التحليالت اإلقتصادية للمشكالت

البيئية ،على ا١توقع http://www.arab-api.org :يوـ اإلطبلع .2016/10/6

 - 3نفس ادلرجع.

- Olivier Beaumais, économie de l’environnement, édition Bréal, Paris, 2001, P: 25.
25
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للمؤسسة) يعترب نوعاً من أنواع فشل السوؽ
سواء يف ظل قوانُت ٖتمي ا١تلكية أـ ال  ،1فالسوؽ يفشل يف حاؿ عدـ إحًتاـ ا١تلكية أو يف حاؿ اإلخفاؽ يف ضبط
((Failure Market

إستخداـ ا١توارد لتحقيق اإلستفادة ا١تثلى منها.

الناجم عن اإلستخداـ ا١تفرط للموارد وتدمَت البيئة

2

وكل أنواع التلوث يف اإلقتصاد الصادرة عن أنشطة الوحدات اإلقتصادية بكميات أكرب ٦تا تسمح بو النظم البيئية
واجملتمع تسمى باآلثار ا٠تارجية السلبية ،ألف أثرىا يعترب خارج عن إرادة وحدات إقتصادية أو إجتماعية أخرى (مشاريع
أو مؤسسات صناعية أو إقتصادية أو أفراد...اخل) ،ويقلص ويؤثر تأثَتاً سلبيا على رفاىيتها.

كما أف تطوير طرؽ التقييم وقياس األثر البيئي يتطلب إ٬تاد معايَت للمحيط البيئي بشكل يصوف النظم البيئية
ويوفر و٭تمي اٟتياة البشرية من جانب الصحة والرفاه ،ألف تطوير ا١تعايَت اليت هتدؼ يف احملصلة إذل ٖتديد وضبط كمية

ا١تلوثات اليت تفرغ يف احمليط اٟتيوي من شأهنا اٟتد من مشاكل التدىور البيئي.
لذلك فإف اإلق تصاديُت يأخذوف ىذه اآلثار ا٠تارجية السلبية (أثار التلوث البيئي) واإل٬تابية يف اٟتسباف عند ٖتليل
ا١تشكبلت البيئية مستخدمُت يف ذلك أثار التوازف اٞتزئي البسيط.

3

والتقييم اإلقتصادي للضرر يكمن يف القياس النقدي للتغَتات السلبية ألىم خواص احمليط الطبيعي من جراء
األنشطة اإلقتصادية .ويهدؼ التقييم النقدي لؤلضرار البيئية إذل إدخاؿ العقبلنية االقتصادية يف اإلستثمار ا١ترتبط ٔتوارد
البيئة غَت القابلة للتقييم بأسعار السوؽ من أجل احملافظة عليها وترشيد استخدامها.
ويف حالة تعويض ا٠تاسرين من التأثَت ا٠تارجي السليب يصبح ا١تؤثر ا٠تارجي جزء من ٤تددات مستوى النشاط،
وبذلك يتم إدخاؿ ا١تؤثر ا٠تارجي ضمن القيود اليت ٖتكم قرار ا١تنتج ،وىذا ما تسعى السياسات البيئية الكلية لتحقيقو.
والشكل ا١توارل يوضح التمثيل البياين لؤلثر ا٠تارجي الناجم عن إ٨تراؼ التكلفة اإلجتماعية والتكلفة ا٠تاصة با١تؤسسة.
الشكل رقم ( :)4األثر اخلارجي السليب الناتج عن نشاط ادلؤسسة

ادلصدر :عمر صخري ،إشكالية تسيري النفايات وأثرىا على التوازف اإلقتصادي والبيئي ،رسالة دكتوراه يف العلوـ اإلقتصادية
(غَت منشورة) ،جامعة اٞتزائر ،2006 ،ص.33 :

ٯتثل( )Dمنحٌت الطلب و( )C.M.Pمنحٌت التكاليف اٟتدية للمؤسسة ( منحٌت التكلفة اٟتدية ا٠تاصة) ،حيث
يتضمن كافة التكاليف اليت تدفعها ا١تؤسسة كعوائد لعناصر اإلنتاج ،لكن ىناؾ تكلفة أخرى دل تأخذىا ا١تؤسسة يف
2
3

- Elisabeth Dufourca, Rapport sur la Responsabilité Sociale des Entreprises , France, 2004, PP: 12-13.

1

٧ -تاة النيش ،تكاليف التدىور البيئي وشحاتة ادلوارد الطبيعية ،ا١تعهد العريب للتخطيط ،الكويت ،1999 ،ص.3 :

 -للمزيد حوؿ ىذا ا١توضوع والتطرؽ ألكثر التفاصيل حوؿ ٖتليل ا١تشكبلت البيئية بإستخداـ ٪تاذج التوازف اٞتزئي البسيط ،أنظر يف ذلك :مذكرات تدريبية منشورة عرب

شبكة اإلنًتنت بعنواف٪ :تاذج السوؽ واآلثار ا٠تارجية للمنشأة :التحليبلت اإلقتصادية للمشكبلت البيئية ،ص .2 :على ا١توقعwww.arab-api.org :
26

الفصل األول :التأصيل النظري للبيئة ومشكالتها وأليات محايتها

اٟتسباف وىي تكلفة اآلثار ا٠تارجية وتعترب تكلفة إضافية من وجهة نظر اجملتمع ،وعادة ما ال تدخل عند ٘تثيل منحٌت
( .)C.M.Pوعليو ٯتكن التوقع بوجود منحٌت التكلفة اٟتدية

اإلجتماعية( )C.M.S

يأخذ كافة تكاليف اإلنتاج يف

اإلعتبار( ا٠تاصة وا٠تارجية) أي التكاليف من وجهة نظر اجملتمع.
وكما ىو موضح يف الشكل فإف منحٌت التكلفة اٟتدية االجتماعية يقع أعلى من منحٌت التكلفة اٟتدية ا٠تاصة
عند أي مستوى من مستويات اإلنتاج ،وا١تسافة الرأسية بُت ىذين ا١تنحنيُت تقيس التكلفة ا٠تارجية وىي ثابتة بالنسبة
للوحدات ا١تتتالية من اإلنتاج .ويتحدد التوازف عند

()P,Q

بافًتاض عدـ تعويض التكاليف اليت يتحملها الطرؼ

األخر(أفراد اجملتمع ،مؤسسة )...نتيجة األثر ا٠تارجي السالبٔ ،تعٌت أخر ال يعكس السعر
عن اإلنتاج ،واليت من ا١تفًتض أف تتضمن التكاليف اإلجتماعية غَت ا١تأخوذة بعُت اإلعتبار.

P

٣تموع التكاليف الناٚتة

 - 2احلد األمثل للتلوث ( احلد األمثل لألثر اخلارجي السليب) الناتج عن النشاط االقتصادي
لنفًتض أف مؤسسة إقتصادية تشكل مصدراً للتلوث ،وليكن  MNPMصايف األرباح اٟتدية للملوث و MECالتكاليف

ا٠تارجية اٟتدية أو التكلفة اٟتدية لؤلثر ا٠تارجي ،و * Qمستوى اإلنتاج األمثل.

الشكل رقم ( :)5التعريف اإلقتصادي للمستوى األمثل للتلوث

ادلصدر :صاحل العصفور ،التقييم البيئي للمشاريع٣ ،تلة جسر التنمية ،العدد  ،43ا١تعهد العريب للتخطيط ،2005 ،الكويت ،ص.3 :

١تعرفة اٟتد األمثل للتلوث الناشئ عن وحدة إقتصادية ينبغي أو ًال قياس التلوث أو الضرر البيئي ،مث معرفة معادلة
الربح ا٠تاص با١تؤسسة اإلقتصادية (مصدر التلوث) ،وبتارل معرفة معادلة حساب التكاليف ا٠تارجية (وما نعنيو ىنا
اٟتساب النقدي أو القيمة ا١تالية ،ألهنا ىي اآل لية ا١تستخدمة عامة لقياس األرباح وا٠تسائر يف الرفاه وا١تنفعة) .ٯتكن
اٟتصوؿ على منحٌت

MNPB

بطرح التكاليف اٟتدية من سعر ا١تنتج :P
(1) ……………….. MNPB = P - MEC

عند نقطة اإلنتاج األمثل تكوف التكاليف اٟتدية مساوية لؤلرباح اٟتديةٔ ،تعٌت أخر عند مستوى اإلنتاج *٨ Qتصل
على

MEC

= ، MNPBأي أف صايف األرباح اٟتدية يساوي التكلفة اٟتدية لؤلثر ا٠تارجي .ولتوضيح ذلك ٯتكن

اإلستعانة بالشكل ا١توارل رقم ( ،)5حيث أف ا١تنحٌت
ا١تنافسة الكاملة،

وMC

()1

ىو منحٌت الطلب والتكلفة اٟتدية ١تؤسسة إقتصادية يف ظل

ىي التكلفة اٟتدية للمنتج ا١تسبب للتلوث ،وبذلك:

 (2) ……………. P - MC = MECأو (3)…………….P = MC + MEC
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الشكل رقم( :)6كيفية إخراج منحىن

MNPB

ادلصدر٧ :تاة النيش ،تكاليف التدىور البيئي وشحاتة ادلوارد الطبيعية ،ا١تعهد العريب للتخطيط ،الكويت ،1999 ،ص.6 :

حيث ٯتثل

P

سعر التكلفة اٟتدية اإلجتماعية الذي يتضمن التكلفة اٟتدية لئلنتاج والتكلفة اٟتدية لؤلثر ا٠تارجي

السليب أو أثر التلوث .وتعرؼ  MECبالتكلفة اٟتدية ا٠تارجية وىي قيمة الضرر ا١تتأيت من التلوث الناتج عن إنتاج
النشاط ا١تقاس بالكمية  . Qوعليو فإنو عندما تتعادؿ قيم  MECو MNPBفإف سعر ا١تنتج ىو سعر التكلفة اٟتدية
اإلجتماعية الذي يؤخذ فيو باالعتبار األثر ا٠تارجي عند .P=MEC
وٯتكن الوصوؿ إذل ا١تستوى األمثل للتلوث أو اٟتد األمثل لؤلثر ا٠تارجي عند إلتقاء منحٌت األرباح الصافية اٟتدية
للمؤسسة اإلقتصادية ا١تلوثة ٔتنحٌت التكلفة اٟتدية لؤلثر ا٠تارجي أي حُت يكوف  .MEC = MNPBؤتا أف ا١تنحنياف
حدياف ،فإف ا١تساحة ٖتتهما ىي باٟتجم اإلٚتارل ،فا١تساحة اليت ٖتت منحٌت
للمؤسسة اإلقتصادية ( مصدر التلوث) ،أما ا١تساحة ٖتت ا١تنحٌت

MEC

MNPB

ىي ٣تموع الربح الصايف

فهي ٣تموع التكلفة ا٠تارجية (تكلفة التلوث

أو األثر ا٠تارجي) .وبافًتاض أننا نريد ترجيح ا٠تسارة أو الربح ٞتهة أكثر من األخرى ،فإننا نصبو إذل تعظيم ٣تموع
1

األرباح مطروحاً منها ٣تموع التكاليف ،وبذلك سنجد يف الشكل السابق رقم ( )6ما يلي:
  : OXYىي أكرب مساحة لؤلرباح اٟتدية الصافية اليت ٯتكن اٟتصوؿ عليها من قبل ا١تؤسسة؛ * : Qىي اٟتد األمثل لئلنتاج ،وعنده يكوف اٟتد الطبيعي ١تخرجات التلوث ا١ترافق إلنتاج ىذه الكمية ىو اٟتداألمثل للتلوث .وتعترب ا١تساحة * OYQا١تستوى األمثل لؤلثر ا٠تارجي لئلنتاج.
 حُت يكوفا١تثالية

 P=MECوMNPB=MEC

(optimality

فإف السعر يساوي التكلفة اٟتدية اإلجتماعية ،وتعرؼ ىذه اٟتالة بالباريتية

 ،(Paretoوىي الوضع الذي ال ٯتكن فيو زيادة رفاىية عامل واحد دوف نقص رفاىية عامل أخر.

وعليو ،فإف:
 -ا١تساحة

B

تساوي ا١تستوى األمثل لؤلثر ا٠تارجي او ا١تردود البيئي للمؤسسة؛

 ا١تساحة  B+Aتساوي ا١تستوى األمثل لؤلرباح ا٠تاصة الصافية للجهة ا١تلوثة؛ ا١تساحة  Aتساوي ا١تستوى األمثل لؤلرباح اإلجتماعية الصافية؛بل؛
 ا١تساحة  C+Dتساوي مستوى األثر ا٠تارجي غَت األمثل والذي ٭تتاج إلزالتو إذل قوانُت الردع مث ً - 1صاحل العصفور ،مرجع سابق ،ص.4 :
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 ا١تساحة  Cتساوي مستوى األرباح الصافية غَت ا١تضمونة إجتماعيا؛ * Qتساوي ا١تستوى األمثل للنشاط اإلقتصادي؛ ** Qتساوي مستوى النشاط اإلقتصادي ا١تدر ألعلى أرباح خاصة.تفسر اآلثار ا٠تارجية بوجود الفارؽ بُت التكلفة ا٠تاصة والتكلفة اإلجتماعية لنشاط ا١تؤسسة اإلقتصادية ،وإذا دل تصحح ىذه
ا١تشكلة ( عن طريق قوانُت ،معايَت ،ضرائب على التلوث )...فإف ا١تؤسسة اإلقتصادية ستستمر يف إنتاجها إذل ا١تستوى **،Q
حيث تكوف األرباح ا٠تاص ة يف أعلى مستوياهتا .وبذلك تعظم األرباح يف  A+B+Cمع أف التكلفة ا٠تارجية ىي  ،B+C+Dأما
األرباح اإلجتماعية الصافية بوجود األثر ا٠تارجي  A+B+C-B-C-D = A-Dوىي أقل من ( Aاألرباح اإلجتماعية الصافية)،
حيث يتم تقنُت النشاط اإلقتصادي إذل مستوى اإلنتاج األمثل *.Q
والشكل ا١توارل رقم ( )7يوضح مستويات اٟتد األمثل للتلوث بإعتبار القدرة اإلستيعابية الطبيعية للنفايات
(W

 ، )Wastes,ذلك اف التمادي يف رمي النفايات واإلنبعاثات الغازية ٔتستويات تفوؽ القدرة اإلستعابية للطبيعة من

بل وجود مستوى صفر من
شأنو التقليل من قدرة البيئة على إستيعاب النفايات (ٖتليلها وٖتويلها) .و١تا كاف مستحي ً
التلوث فيفًتض أف يبدأ ا١تنحٌت  MECيف الشكل ا١توارل من م ستوى موجب للنشاط اإلقتصادي ،حيث يعرب ا٠تط
األفقي عن مستويات النفايات الصادرة عن مستويات النشاط اإلقتصادي.
الشكل رقم ( :)7احلد األمثل للتلوث مع قدرة إستيعابية موجبة

ادلصدر٧ :تاة النيش ،تكاليف التدىور البيئي وشحاتة ادلوارد الطبيعية ،ا١تعهد العريب للتخطيط ،الكويت ،1999 ،ص.8 :

29

الفصل األول :التأصيل النظري للبيئة ومشكالتها وأليات محايتها

ادلبحث الثالث :محاية البيئة ،ادلؤمترات،اإلتفاقيات واآلليات.

تتكاتف اٞتهود العا١تية واإلقليمية والوطنية يف العقدين االخَتين ٦تثل ًة با١تنظمات وا٢تيئات الرٝتية وغَت الرٝتية
وعرب بوابة منظمة األمم ا١تتحدة من أجل ا١تناداة باٟتماية البيئية واإلشراؼ على وضع التدابَت واٟتلوؿ البلزمة ١تشكيبلهتا،
وذلك من خبلؿ عقد ا١تؤ٘ترات ،وإبراـ اإلتفاقيات ،وتقدمي ا١تساعدات ،وتصميم ا٠تطط ،ورسم السياسات البلزمة لبناء
القواعد القانونية البيئية ووضع اآلليات واإلجراءات الضرورية وتبٍت األدوات الناجعة لتنفيذ اإللتزامات ورقابة وكبح
التجاوزات الضارة بالبيئة.
إال أف االىتماـ اٟتقيقي ْتماية البيئة جاء متأخراً كثَتاً بعد أف حدؽ ناقوس ا٠تطر بالكارثة البيئية اٟتاصلة يف كوكب
بل دولياً وإقليمياً ووطنياً
األرض وا١تخاطر ا١تنجرة عنها نتيجة معدالت التلوث ا١تتسارعة اليت بلغت حدود تتطلب تدخ ً

جاداً يف وضع اٟتلوؿ البلزمة والناجعة لكبح ىذا التدىور البيئي اٟتاصل.

تأسيساً على ما تقدـ ،وبعدما عرفنا مفهوـ البيئة وأىم مكوناهتا ومشكلة التلوث البيئي وتبياف أنواعها ومصادرىا

وأثارىا .ولتتم يف الذىن الصورة الكاملة حوؿ موضوع البيئة ،يأيت ىذا ا١تبحث ليسلط الضوء على موضوع ٛتاية البيئة
من خبلؿ ا٠توض يف أ ىم ا١تؤ٘ترات واالتفاقيات ا١ترافقة للجهود ا١تبذوؿ من أجل ذلك ،والتطرؽ إذل اآلليات واألدوات
البلزمة للحماية البيئية.
أو ًال  -أىم احملطات التارخيية ،وادلؤمترات واالتفاقيات العادلية حلماية البيئة ومناقشة قضاياىا:
لعل أوؿ فكرة لظهور اإلىتماـ بالبيئة  ،ىو عندما أنشئ ما يسمى بنادي روما سنة  ،1968حيث ضم عدد من
العلماء وا١تفكرين واإلقتصاديُت وكذا رجاؿ األعماؿ من ٥تتلف أ٨تاء العادل ،دعى ىذا النادي إذل ضرورة إجراء أْتاث
ٗتص ٣تاالت التطور العلمي لتحديد حدود النمو يف الدوؿ ا١تتقدمة.
يف سنة

1972

1

ينشر نادي روما تقرير مفصبل حوؿ تطور اجملتمع البشري وعبلقة ذلك بإستغبلؿ ا١توارد اإلقتصادية،

وتوقعات ذلك حىت سنة  ، 2100ومن أىم نتائجو توقع حدوث خلل يف القرف

21

بسب إستنزاؼ ا١توارد والتلوث وغَتىا

من ا١تشاكل البيئية .كما شرح التقرير أيضا فكرة ٤تدودية ا١توارد الطبيعية ( ا١تتجددة وغَت ا١تتجددة) ،وأنو إذا إستمر تزايد
معدالت اإلستهبلؾ اٟتالية فإف ا١توارد لن تفي باحتياجات ا١تستقبل وهتدده.

2

كذلك يف سياؽ التقرير ،مت نشر دراسة " جاي فورستور" ا١تدرس ٔتعهد ماساتشوستش للتكنولوجيا بعنواف" :حدود
النمو" واليت تضمنت ٪توذج رياضي لدراسة ٜتسة متغَتات أساسية بارزة وىي :إستنزاؼ ا١توارد الطبيعية ،النمو السكاين،
الناتج ،سوى التغذية وتدىور البيئة والتلوث .حيث أبرزت الدراسة إٕتاىات ىذه ا١تتغَتات ا٠تمسة وأثرىا على كوكب
األرض ،وذلك ١تدة تزيد عن الثبلثُت سنة تصل حىت عاـ .2100

3

 - 1عمار عماري ،إشكالية التنمية ادلستدامة وأبعادىا  ،مداخلة ضمن ا١تلتقى الدورل حوؿ :التنمية ا١تستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد ا١تتاحة ،كلية العلوـ
اإلقتصادية وعلوـ التسيَت ،جامعة سطيف ،اٞتزائر 08/07 ،أفريل  ،2008ص.2 :

2

 -سحر قدوري الرفاعي ،التنمية ادلستدامة مع تركيز خاص على اإلدارة البيئية  ،أوراؽ عمل ا١تؤ٘تر العريب ا٠تامس لئلدارة البيئية ،تونس ،2006 ،ص.22 :

 - 3عمار عماري ،مرجع سابق ،ص.2 :
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الشكل رقم ( :)8تطور إجتاىات متغريات دراسة "حدود النمو".

SOURCE: Neila NEDJADI et Khaled KHEBBACHE, La problématique du développement durable à
travers l’agenda 21: Concepts, priorités et perspectives , Recueil de communications Du colloque
international "développement durable et exploitation rationnelle des ressources", du 07au 08 Avril 2008,
Universite de Setif, Algerie, P: 26.

 - 1مؤمتر ستوكهومل :0972
خبلؿ الفًتة ا١تمتدة من

5

إذل

13

جويلية

1972

مت عقد قمة األمم ا١تتحدة حوؿ البيئة يف ستوكهودل ،الذي كاف

ٔتثابة خطوة ٨تو اإلىتماـ العا١تي بالبيئة ،من خبلؿ مناقشة األمم ا١تتحدة للمرة األوذل يف ىذا ا١تؤ٘تر للقضايا البيئية
وعبلقتها بواقع الفقر وغياب التنمية يف العادل.
ويف ىذا اٟتدث التارٮتي مت تدارس العبلقة ا١تتدىورة بُت البيئة وسكاهنا ،حيث وضعت قائمة با١تهاـ اليت من شأهنا
توطيد الصلة بُت قضايا حقوؽ اإلنساف واآلثار البيئية ا١تتزايدة الناٚتة عن ٣تتمع بشري مستمر يف التوسع اٟتضري
والتصنيع .كما مت ْتث قضايا مهمة ،مثل ضبط التلوث ،إستعادة الغابات ،التخطيط ا١تتكامل للتنمية ،النمو السكاين،
التعاوف الدورل والتعليم البيئي.

1

كما وضع اجملتمعوف يف ا١تؤ٘تر تصورا شامبل ١تشكبلت البيئة الراىنة وا١تستقبلية ،والدعوة للعمل ٨تو إ٬تاد وعي بيئي
لدى كل أفراد اجملتمع العا١تي يؤدي بو إذل ا١تشاركة يف ٛتاية البيئة ورعايتها (البيئة للجميع ورعايتها هتم اٞتميع
ومشكبلهتا تؤثر على اٞتميع).

2

ولعل أبرز ما صدر عن ىذا ا١تؤ٘تر أوؿ وثيقة دولية تتضمن مبادئ العبلقات بُت الدوؿ ،والتوصيات اليت تدعو
كا فة اٟتكومات وا١تنظمات الدولية إل ٗتاذ تدابَت من أجل ٛتاية البيئة وإنقاذ البشرية من الكوارث البيئية والعمل على
تطورىا وٖتسُت ظروؼ حياهتا.
يف نفس السنة وعلى غرار نتائج مؤ٘تر ستوكهودل ،أنشأت اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة برنامج األمم ا١تتحدة للبيئة،
حيث كانت من بُت مهامو األساسية تقرير التعاوف الدورل يف ٣تاؿ البيئة ومتابعة سَتورة الربامج البيئية ،ومراجعة األنظمة

1

 -رجب سعد السيد ،ستوكهومل ،ريو ،كيوتو ،جوىانسربغ :منعطفات كبرية يف رحلة قصرية٣ ،تلة القافلة ،العدد ،1اجمللد  ،56السعودية ،2007 ،ص.37 :

 - 2رشيد اٟتمد٤ ،تمد سعيد صباريٍت ،البيئة ومشكلتها٣ ،تلة عادل ا١تعرفة ،العدد  ،22الكويت ،1979 ،ص.10 :
10
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والتدابَت البيئية الوطنية والدولية يف ٥تتلف الدوؿ النامية والفقَتة بشكل دوري ومستمر ،باإلضافة إذل رسم ا٠تطط
والسياسات لتلك الربامج و٘تويلها.

1

 - 2مؤمتر نريويب :0982
ما بُت  10و 18ماي  1982عقد مؤ٘تر نَتويب بكينيا بتكفل من األمم ا١تتحدة ،مت التطرؽ فيو إذل ا١تسائل ا١تتعلقة
بالبيئة والتنمية ،وكذا االرتفاع احملسوس لسكاف العادل ،ال سيما دوؿ العادل الثالث.
ودعى ا١تؤ٘تر إذل بذؿ اٞتهود والتعاوف الدورل واإلقليمي يف ىذا اإلطار للحد من إنتشار الفقر والتلوث ،حيث
غالباً ما يصبح الفقر واألمية وا١ترض وسوء التغذية ،ا١تنتشرة على نطاؽ واسع سبباً للضغط والتوتر والصراع على الصعيد
االجتماعي ،وتبعا لذلك إعتمد إعبلف نَتويب ١تساعدة الدوؿ النامية مادياً وتقنياً وعلمياً ١تعاجلة التصحر واٞتفاؼ
ومكافحة الفقر وٖتسُت أوضاع البيئة.

2

يف نفس السنة ( ،)1982وضع برنامج األمم ا١تتحدة للبيئة تقريراً عن حالة البيئة ا لعا١تية ،وكانت أ٫تية التقرير أنو
مبٍت على وثائق علم ية وبيانات إحصائية تعرب وتؤكد على ا٠تطر احمليط بالعادل ،حيث أشار إذل أف أكثر من  25ألف
نوع من ا٠تبليا النباتية واٟتيوانية كانت يف طريقها إذل اإلنقراض ،وأف ألوفاً أخرى غَت ا١تعروفة ٯتكن أف تكوف قد إختفت

هنائيا .كما أفاد التقرير أف األنشطة البشرية أطلقت عاـ  1981يف ا٢تواء مايقارب

990

مليوف طن من أكسيد الكربيت،

و 68مليوف من أكسيد النيًتوجُت و 57مليوف طن من ا١تواد الدقيقة العالقة ،و 177مليوف طن من أوؿ أكسيد الكربوف
من مصادر ثابتة .وحذر التقرير أيضا من أف إستمرار تلك اإلنبعاثات سيخلق تغَتاً يف ا١تناخ ،يؤدي إذل ذوباف اٞتليد

القطيب مهدداً بزواؿ بعض ا١تدف الساحلية ،وقدر العلماء وجود ثقب يف طبقة األوزوف يف الفضاء العلوي يبلغ
مليوف كم 2يف  2002نتيجة إستخدامات غازات الكلورفولروكاربوف.

28.3

بناءاً على معطيات التقرير السابق ،وبالضبط يف  28أكتوبر  1982أقرت اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة ا١تيثاؽ
العا١تي للطبيعة ،ا٢تدؼ منو توجيو وتقومي أي نشاط بشري من شأنو التأثَت على الطبيعة ،مع األخذ بعُت اإلعتبار النظاـ
الطبيعي عند وضع ا٠تطط التنموية.
كانت ٤ت صلة العمل الدورل يف السبعينات والثمانينات من القرف ا١تاضي بشأف العبلقات ا١تتبادلة بُت البيئة

والتنمية ،وبالضبط يف  28أكتوبر سنة  1987بروز وظهور ا١تولود ا١تنتظر بعد والدة عسَتة أطلق عليو التنمية ا١تستدامة،
ضمن تقرير اللجنة الدولية للبيئة والتنمية التابعة لؤلمم ا١تتحدة ،واليت كانت تًتأسها السيدة "غروىارليم برونتبلند" (وزيرة
البيئة النرو٬تية خبلؿ فًتة إصدار التقرير ورئيسة للوزراء سنة  ، )1990والذي ٝتي بتقرير برونتبلند نسبة إلٝتها ،وبناءا

٤ - 1تمد صاحل الشيخ ،مرجع سابق ،ص

.113:

 - 2عامر ٤تمود طراؼ ،أخطار البيئة والنظاـ الدويل ،ط ،1ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،لبناف ،1998 ،ص.82 :
 عرفت التنمية ا١تستدامة ألوؿ مرة يف تقرير اللجنة العا١تية للبيئة والتنمية عػاـ  1987ا١تعنػوف ٔتستقبلػنا ا١تشتػرؾ ( تقرير برونتبلند) على أهنا " :تلك التنمية اليت
تليب إحتياجات اٟتاضر دوف اإلخبلؿ بقدرة األجياؿ ا١تقبلة على تلبية إحتياجاهتم" .حيث مت ٔتوجب ىذا التقرير دمج اإلحتياجات اإل قتصادية واإلجتماعية
والبيئية يف تعريف واحد ،كما وضح فكرة "القيود" أي قدرة البيئة على تلبية اإلحتياجات اٟتالية وا١تستقبلية .وىل أف ٥تزوف رأس ا١تاؿ الطبيعي ٯتكن أف يبقى
سليما لؤلجياؿ القادمة؟ أـ ٬تب التفكَت يف رأس ا١تاؿ الذي ٭تل ٤تل رأس ا١تاؿ الطبيعي ويليب اإلحتياجات ا١تستقبلية١ .تزيد من التفصيل أنظر يف ذلك :دوجبلس

موسشي ت ،مبادئ التنمية ادلستدامة ،ترٚتة هباء شاىُت ،ط ،1الدار الدولية لئلستشارات الثقافية ،القاىرة ،2000 ،ص .13 :وايضا:
- Beat Burgenmeier, Economie de développement durable, 2ème édition, De Boeck, Belgique, 2005, P: 38.
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على مسا٫تتها الكبَتة واٞتلية فيو من خبلؿ ترسيم وترسيخ إستدامة البيئة الطبيعية ضمن مفهوـ التنمية وٖتديد مبل٤تو

الكربى .ونشر التقرير أيضاً يف الكتاب الذي أصدرتو ٖتت عنواف" :مستقبلنا ا١تشًتؾ".

 - 3قمة االرض يف ريو دجيانريو :0992
يف  14جواف

1992

عقد مؤ٘تر ريو د٬تانَتو بالربازيل ،ليتوج وبالفعل توصيات تقرير برونتبلند ،واليت كاف من بينها

دعوة اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة إذل ضرورة عقد مؤ٘تر دورل ٬تمع كل زعماء العادل للنظر يف قضايا البيئة.

1

وكانت فكرة إستدامة البيئة من اجل التنمية يف قلب وثائق ومقررات ا١تؤ٘تر ،الذي شكل أكرب حشد عا١تي حوؿ
بل على أ٫تيتو العا١تية ،وتعبَتاً عن أىدافو اليت ٘تثلت
البيئة ٖتت إشراؼ األمم ا١تتحدة ،وعرؼ بإسم " :قمة األرض" تدلي ً
يف وضع أسس بيئية عا١تية للتعاوف بُت الدوؿ النامية والدوؿ ا١تتقدمة من منطلق ا١تصاحل ا١تشًتكة ٟتماية مستقبل األرض،
مع نقل الوعي البيئي العا١تي من مرحلة الًتكيز على الظواىر البيئية إذل مرحلة البحث عن العوامل اإلقتصادية والسياسية
واإلجتماعية ا١تسؤولة عن خلق األزمات البيئية وإستمرار التلوث واإلستنزاؼ ا١تتزايد الذي تتعرض لو ا١توارد الطبيعية،
باإلضافة إذل ٗتصيص إسًتإتيات وتدابَت ٖتد من التدىور البيئي يف إطار تنمية قابلة للتوصل بيئيا.
وعادت الوفود اٟتكومية واألىلية إذل ببلدىا من ا١تؤ٘تر ٖتمل رسالة إستدامة البيئة كأحد أساسيات التنمية ،وأىم
النتائج اليت توصل إليها ىذا ا١تؤ٘تر ،ىي:

2

 إعبلف ميثاؽ ل ؤلرض ٭تدد ويعلن مبادئ تلتزـ الشعوب هبا يف العبلقات فيما بينها ،ومع البيئة؛

 جدوؿ أعماؿ القرف  21لتطبيق ميثاؽ األرض ( أجندة )21؛ إتفاقية متعلقة بالتغيَت ا١تناخي والتنوع البيولوجي ١تواجهة أثار التلوث؛ إف كتاب" مستقبلنا ادلشرتؾ " أو ما يسمى بتقرير برونتبلند ٛتل يف طياتو فصبل كامبل عن اإل ستدامة البيئية يف ا١تفهوـ اٞتديد للتنمية ،ومت صياغة وبلورة
تعريف دقيق ٢تا ،وأكد على أنو ال ٯتكن اإلستمرار يف التنمية هبذا الشكل ما دل تكن قابلة لئلستمرارية ومن دوف ضرر بيئي .كما طرح فكرة أف التنمية ا١تستدامة
تعترب كنموذج تنموي بديل ،ووضع إسًتإتية تتصور إمكانية وجود تنمية ٖتقق اإلنسجاـ ما بُت النمو اإلقتصادي وٛتاية البيئة مع األخذ بعُت اإلعتبار ا١تتطلبات
اإلجتماعية .فتقرير مستقبلنا ا١تشًتؾ ىو األوؿ من نوعو الذي يعلن أف التنمية ىي قضية بيئية بقدر ماىي قضية تنموية إقتصادية ،وىي قضية مصَتية ومستقبلية
تتطلب إىتماـ األفراد وا١تؤسسات واٟتكومات .لقد وضَح الكتاب أف كل األ٪تاط التنموية السائدة يف الشماؿ واٞتنوب ،يف الدوؿ الصناعية وا١تتقدمة والدوؿ
ا١تتخلفة إقتصاديا ال ٖتقق شروط اإلستدامة البيئة ،حىت لو كانت ىذه األ٪تاط التنموية تبدو ناجحة ٔتقاييس اٟتاضر ،ولكن حكم عليها بالعجز يف ٖتقيق
متطلبات ا١تستقبل ألهنا تتم على حساب إستهبلؾ الرصيد الطبيعي لؤلجياؿ القادمة .إف مضموف الكتاب يتوجو بتوصيات إذل األفراد وا١تؤسسات واٟتكومات يف
كافة الدوؿ ويدعوىم ٚتيعا إذل القياـ ْتمبلت تربوية واسعة لوضع العادل على طريق التنمية ا١تستدامة .للمزيد من التفصيل عن ىذا ا١توضوع أنظر يف ذلك:
كتاب" مستقبلنا ادلشرتؾ " ،إعداد اللجنة العا١تية للبيئة والتنمية ،الذي مت ترٚتتو للعربية من طرؼ ٤تمد كامل عارؼ ،ومراجعة على حسُت حجاج ،منشورات
٣تلة عادل ا١تعرفة اليت يصدرىا اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب يف دولة الكويت يف العدد ،142أكتوبر .1989
1

-Thierry Garcia, L'Objectif de développement durable de l'Organisation Mondiale du Commerce,
L'HARMATTAN, paris, 2008, P: 35.
2
- Alain Jounot, 100 questions pour comprendre et agir: le développement durable, AFNOR, france, 2004, P:9.
 أجندة  :21تعرب عن برنامج عمل شامل تبنتو  182دولة ،وخطة تفصيلية لتحقيق ا١تستقبل ا١تتواصل لكوكب األرض منذ عاـ  1994وخبلؿ القرف .21

ومشلت  40فصبل ،ٯتكن تقسيمها إذل أربعة أقساـ عامة ،ىي القضايا االجتماعية واالقتصادية ،وإدارة ا١توارد الطبيعية واحملافظة عليها ،ودور اجملموعات الرئيسية
يف اجملتمع (اٟتكومات ،النساء ،ا١تزارعوف ،الناشئة ،العماؿ ،منظمات اجملتمع ا١تدين ،اجملتمع العلمي والتقٍت ،واجملتمع التجاري والصناعي) يف تطبيق أجندة التنمية
ا١تستدامة ،وأساليب التطبيق ٔتا فيها نقل التقنية والتمويل والعلوـ والتعليم ومشاركة اجملتمع .وتضمنت ىذه اجملاالت األربعة التحديات البيئية ،وكذلك التحديات
ا١تتعلقة باٟتاكمية اليت ألقى الضوء عليها تقرير برنتدالند .وظلت أجندة  21إذل يومنا ىذا أىم وسيلة لتحقيق التنمية ا١تستدامة يف ٣تاؿ البيئة .كما تتضمن حوافز
وتدابَت لدفع إقتصاديات الدوؿ النامية ،والقضاء على مشكلة الفقر وٗتفيض إستخداـ ا١توارد الطبيعية لؤلرض وضبط معدالت الزيادة السكانية اليت هتدد تنمية
ا١توارد والبيئة معا .للمزيد من التفاصيل أنظر:
- Fabrice Felipo, le développement durable, bréal, France, 2007, PP: 52-53.
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 إدماج البيئة يف عملية التنمية الشاملة للدوؿ؛ ْتث مسألة ا١تؤسسات اليت ستشرؼ على عملية التنفيذ.كما يضاؼ للنتائج أيضا ،إنشاء ٞتنة ٛتاية البيئة من أجل التنمية ا١تستدامة ذات الطابع اٟتكومي الدورل ،إذ تتكوف
من

59

عضوا وتعمل على مراقبة وتنسيق األعماؿ بُت الربامج ا١ترتبطة بالبيئة والتنمية.

1

 - 4مؤمتر كيوتو :0997
يف ديسمرب  1997مت إقرار بروتوكوؿ كيوتو (الياباف) ،الذي يهدؼ إذل اٟتد من اإلنبعاثات الغازات الدفيئة وعلى
رأسها غاز ثاين أكسيد الكربوف ،حيث تقوـ الدوؿ الصناعية ٔتقتضى ىذه اإلتفاقية بتخفيض نسبة اإلنبعاثات بواقع
 %5.2عاـ  2012مقارنة ٔتا كانت عليو يف العاـ الذي وقع فيو الربتوكوؿ.

2

باإلضافة إذل التحكم يف كفاءة إستخداـ الطاقة يف القطاعات اإلقتصادية ا١تختلفة ،من خبلؿ تبٍت آلية الطاقة
النظيفة اليت صممت لتسمح للدوؿ الصناعية اليت وقعت على اإلتفاقية بتحقيق نسبتها من ٗتفيض إنبعاث ثاين أكسيد
الكربوف بواسطة رعايتها ١تشروعات تنموية يف الدوؿ النامية ،ومن مث ٖتسب ٢تا ىذه الرعاية وكأ٪تا خفضت إنبعاث
الغازات الضارة يف ا١تشروعات اليت تقيمها على أرضها.
لكن الواليات ا١تتحدة األمريكية إختارت عدـ التوقيع على ىذه اإلتفاقية مع أهنا تتحمل أكثر من غَتىا مسؤولية
اإلحتباس اٟتراري العا١ت ي ،وتتلخص األعذار اليت قدمتها يف كوف إتفاقية كيوتو ال تساوي بُت مسؤوليات الدوؿ متناسية
3
أهنا الدولة الصناعية األوذل يف العادل.
 - 5ادلؤمتر العادلي للتنمية ادلستدامة (قمة االرض الثانية) جوىانسبورغ :2112
ما بُت

26

أوت و 04سبتمرب  2002عقدت األمم ا١تتحدة مؤ٘ترىا الثالث يف جوىانسبورغ (جنوب إفريقيا) ٖتت

عنواف " :القمة العا١تية للتنمية ا١تستدامة" ،ذلك لتبلور فكرة التنمية ا١تستدامة يف وثائقو على ركائز ثبلثة ىي :الكفاءة
اإلقتصادية ،العدالة اإلجتماعية وصوف البيئة وٛتايتها.

4

وحظي ا١تؤ٘تر بإىتماـ بالغ من قبل خرباء وأخصائيي البيئة والنشطاء على الصعيد العا١تي ،حيث تأمل الكثَتوف
أف يؤدي ىذا ا١تؤ٘تر اٞتديد إذل تعزيز العمل البيئي والتنموي على الصعيد العا١تي عرب ا٠تروج ٓتطة عملية ١تعاٞتة قضايا
الفقر وتدىور األوضاع البيئية ،وخصوصاً تلك ا١تشكبلت اليت تواجو دوؿ اٞتنوب النامية واألشد فقراً 5 .كما عمل على
تقومي ومراجعة التقدـ احملرز يف تنفيذ جدوؿ أعماؿ القرف

21

(أجندة ،) 21وتقييم ما ٖتقق من إ٧تازات يف ٣تاؿ البيئة

والتنمية ا١تستدامة ،باإلضافة إلستعراض التحديات والفرص اليت ٯتكن أف تؤثر على األىداؼ ا١تسطرة.

1

- Ministère de l’aménagement de territoire et de l’environnement, Glossaire de l’environnement et développement
durable, Mars, 2004, P: 155.
2
- Taladidia Thiombiano, Op cit, P: 229.

3
4

٤ -تمد عبد العزيز العصيمي وأخروف ،أيتها الطاقة البديلة..أين أنت؟ ،اجمللد ٣ ،55تلة القافلة ،العدد ،5السعودية ،2006 ،ص ص.28- 27 :

 -عصاـ البدوي ،احلياة األرضية والتنوع احليوي ،ا١توسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية ا١تستدامة ،اجمللد الثاين ،ط ،2الدار العربية للعلوـ ،بَتوت،

 ،2006ص.11 :

 - 5عبد هللا خبابة ،رابح بوقرة ،مرجع سابق ،ص.354 :
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لكن نتائج ا١تؤ٘تر جاءت برأي الكثَتين ٥تيبة للتوقعات ،وإعتربت تراجعاً عن السَت الذي مت إ٧تازه يف ا١تاضي،
وحكم عليو بالفشل وعدـ قدرتو على الوفاء باآلماؿ ا١تعقودة عليو ،وعجزه عن تقدمي العبلجات الناجعة ٟتل ٚتلة
ا١تشاكل البيئية ا١تلحة اليت ٖتيط بكوكب االرض.
كذلك تعارضت مواقف الدوؿ الكربى الصناعية وخاص ًة الواليات ا١تتحدة والياباف من جهة ،ودوؿ اإلٖتاد
األورويب من جهة أخرى ،حوؿ أىم القضايا ا١تتمثلة يف مسألة اإلحت باس اٟتراري وإتفاقية كيوتو (السجل الباىت يف تنفيذ
ا١تقررات السابقة لئلتفاقية) .وخرج مؤ٘تر التنمية ا١تستدامة ٓتطة عمل طويلة ،من أبرز بنودىا:

1

 اإلقرار بضعف التقدـ احملرز منذ مؤ٘تر ريو سنة 1992؛ إعادة التأكيد على ا١تقررات السابقة ا٠تاصة بتمويل التنمية٤ ،تاربة الفقر وٛتاية البيئة؛ التعهد ٓتفض عدد السكاف احملرومُت من الصرؼ الصحي ،وتوصيل ا١تياه الصاٟتة للشرب ٢تم ْتلوؿ عاـ 2015؛ الطاقة :تعهد ا١تشاركوف بزيادة كفاءهتا واستخداـ الطاقة النظيفة وتدعيم خطة عمل أفريقية لتوفَت الطاقة ألكثر منثلث سكاف القارة خبلؿ ٜتس سنوات ،وذلك لتعزيز استخداـ الطاقات ا١تتجددة ورفع كفاءة الطاقة يف الدوؿ الفقَتة؛
 -الصحة :وافقت القمة على أنو ْتلوؿ العاـ

2020

سوؼ يتعُت إستخداـ الكيماويات وتصنيعها بطرؽ ال تضر

باجملتمع والبيئة .وأكدت بعض الدوؿ مثل الواليات ا١تتحدة على خطط لئلنفاؽ على مشاريع الصحة وصندوؽ عا١تي
١تكافحة اإليدز وا١تبلريا ...وغَتىا من األمراض الفتاكة األخرى حىت هناية 2003؛
 التنوع البيئي :تعهدت الدوؿ ب تبٍت و٘تويل برامج لتحقيق الزراعة ا١تستدامة وخفض ا٠تسارة يف التنوع البيئي ْتلوؿ 2004وتقليل معدؿ إنقراض األنواع النباتية واٟتيوانية ْتلوؿ  ، 2010كما تعهدت بإعادة ا١تصايد ألقصى إنتاجها ا١تستداـ
ْتلوؿ عاـ  2015مع تأسيس شبكة من ا١تناطق البحرية احملمية عاـ .2015
 - 6ادلؤمترات اليت جاءت بعد ا لقمة العادلية للتنمية ادلستدامة ( بعد  2112إىل غاية :)2106
 - 1- 6مؤمتر بايل باندونسيا سنة :2117
يف الفًتة  14- 3ديسمرب

2007

إنعقد مؤ٘تر بارل بأندونسيا الذي ناقش قضية التغَت ا١تناخي ،وكانت من أعقد

ا١تلفات اليت طرحت على ىذا ا١تؤ٘تر مشكلة اإلحتباس اٟتراري ١تا ٢تا من ٥تاطر متنوعة خصوصاً وأف الدراسات العلمية
األخَتة بينت أف نسب ثاين أكسيد الكربوف تتزايد بشكل متسارع ،وأهنا أكثر بكثَت ٦تا كانت عليو خبلؿ العقد ا١تاضي،
٦تا أطلق ناقوس ا٠تطر حوؿ تغَت مناخ العادل.
كما حاوؿ اجملتمعوف يف ا١تؤ٘تر وضع خارطة طريق هتدؼ إذل ٘تديد برتوكوؿ كيوتو إذل ما بعد  ،2012وأف تشمل
إتفاقية ما بعد كيوتو أىدافاً كمية ٤تددة قصَتة ومتوسطة األجل ،باإلضافة إذل ترتيبات خاصة لتحويل ونقل التكنولوجيا،

وتوفَت الدعم البلزـ لذلك ،وبناء القدرات و إجراء تقييم أمشل للتأثَتات احملتملة للتغَتات ا١تناخية على الدوؿ النامية.

2

 - 2- 6مؤمتر كوبنهاكن سنة :2119
يف الفًتة من  7إذل  18ديسمرب لعاـ  2009عقدت قمة كوبنهاكن ( العاصمة الد٪تاركية) حوؿ قضية التغَت ا١تناخي
يف حلقة متصلة مع اٞتهود الدولية الرامية ١تواجهة ظاىرة االحتباس اٟتراري ٖتت رعاية األمم ا١تتحدة ،وذلك من أجل
1

 -نفس ادلرجع ،ص ص.358- 356 :

 - 2نفس ادلرجع ،ص.358 :
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بل لربوتوكوؿ كيوتو الذي أوشكت
التوصل إذل إبراـ اتفاؽ عا١تي جديد ٟتماية البيئة من ٥تاطر التغَتات ا١تناخية ،و٭تل بدي ً

مدة سريان و على االنتهاء ،األمر الذي يتطلب ٖتضَت خطة عمل ملزمة لتقليل اإلنبعاثات يف إطار اإللتزاـ الثاين خبلؿ
الفًتة من  2012حىت .2020

1

تعترب قمة ا١تناخ بالعاصمة الدا٪تركية كوبنهاغن من أكرب القمم يف تارٮتها من حيث ا١تشاركة ،ألهنا ٚتعت  192بلد
التغَت ا١تناخي وكيفية التقليل من
وأحصي  1200وفد من ٚتيع الدوؿ من بينهم  110رئيس دولة وحكومة للبحث يف ر
االحتباس اٟتراري ْ .2تيث دارت ٤تاور القمة حوؿ ٖ :تديد أىداؼ جديدة لكبح انبعاث الغازات الدفيئة للدوؿ
الصناعية ،وكيفية مسا٫تة الدوؿ الصناعية يف التمويل البلزـ وا١توافقة على خطة عمل يف ٣تاؿ تبادؿ الكربوف.
3
أما أىم النتائج اليت توصلت إليها قمة كوبنهاكن ،فهي كاأليت:
 -ضرورة القياـ بتخفيضات كبَتة النبعاثات غازات االحتباس اٟتراري من

2009

حىت

2050

١تنع حرارة األرض من

االرتفاع بأكثر من  2درجة مئوية؛
 على الدوؿ الصناعية التفاوض فيما بينها لتحديد نسب اإلنبعاثات ا١تمكنة ،وعلى الدوؿ النامية والفقَتة اإلعبلف عناإلجراءات ا١تمكنة لتخفيض انبعاثاهتا؛
 ٬تب أف تكوف االلتزامات ا١تعلنة لكل دولة من الدوؿ الصناعية ٤تددة وقابلة للقياس وخاضعة للرقابة؛ على كل الدوؿ النامية عرض حصيلة إجراءاهتا الوطنية كل سنتُت ،ومشاريعها اليت استفادت من دعم دورل؛ -على الدوؿ الصناعية الكربى ٗتصيص

30

مليار دوالر تغطي الفًتة

()2012- 2010

موجهة ١تساعدة الدوؿ الفقَتة

ا١تتضررة من التغَتات ا١تناخية ،مع إعطاء األولوية لدوؿ أفريقيا واٞتزر الصغَتة ،على أف يرتفع ىذا ا١تبلغ فيما بعد ليبلغ
 100مليار دوالر تغطي الفًتة ()2020- 2013؛
 إنشاء صندوؽ ٖتت إسم " :الصندوؽ األخضر للمناخ " يهدؼ إذل دعم مشاريع التنمية النظيفة يف الدوؿ الفقَتةخاصة منها مشاريع التشجَت واٟتفاظ على الغابات وٖتويل التكنولوجيا النظيفة.
وأنتهت قمة كوبنهاكن دوف التوصل إذل النتائج ا١ترجوة منها واألىداؼ اليت وضعت قبل افتتاح ا١تؤ٘تر ،وذلك
بسبب عدد من ا٠تبلفات بُت الدوؿ ا١تتقدمة من جهة والدوؿ النامية من جهة أخرى .حيث اعترب عدد من احملللُت أف
ىذا ا١تؤ٘تر سجل فشبلً ذريعاً ،فيما أكد ا١تسؤولوف عنو وعدد من قادة الدوؿ ا١تشاركة إنو خطوة باالٕتاه الصحيح ،لكن
من الواضح أنو دوف اتفاؽ أورويب أمَتكي وصيٍت على األىداؼ الرقمية واٞتدوؿ الزمٍت ،فإف ا١تفاوضات سوؼ تسَت إذل
ما ال هناية ،ويستمر مناخ الكوكب بالتغَت حىت يصل إذل مرحلة ال ٯتكن الًتاجع عنها.

4

يف اٟتقيقة دل يصل ىذا االتفاؽ إذل مستوى اتفاقية كيوتو اليت كانت على األقل ملزمة قانونيا لدوؿ ٘تثل انبعاثاهتا
ثلث اإلنبعاثات الكلية واحتوى على نقائص كبَتة٦ ،تا أدى للحكم عليو بالفشل.

1

 -التغريات ادلناخية وقمة كوبنهاغن على ا١توقع http://www.kkmaq.gov.sa/ :يوـ اإلطبلع .2010/07/26

 - 2جريدة ا٠ترب اليومية ،اٞتزائر ،العدد ،2009- 12- 08 ،5840 :اليوـ الثاين لقمة كوهباكن ،ص.11 :

 - 3عبد القادر مطالس ،أثر مشكلة التغريات ادلناخية على حياة واستقرار اجملتمعات البشرية :ريو ,كيوتو ,كوبنهاغن ،ا١تؤ٘تر الدورل الثالث حوؿ ٛتاية البيئة
و٤تاربة الفقر يف الدوؿ النامية حالة اٞتزائر ،ا١تركز اٞتامعي ٓتميس مليانة ،اٞتزائر ،2010/05/04- 03 ،ص.16:

 - 4كوبنهاغن أصعب مفاوضات يف تاريخ البشرية على الرابط http://3loom.jeeran.co m/ar/content :يوـ اإلطبلع:
16

.2011/4/ 16
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 - 3- 6مؤمتر كانكوؾ :2101
خبلؿ الفًتة من

29

نوفمرب حىت

10

ديسمرب

2010

عقد مؤ٘تر االمم ا١تتحدة بشأف التغَت ا١تناخي يف كانكوف

ا١تكسيكية ،والذي ىدؼ إذل تقليل االنبعاث اٟتراري ا١تسبب للتغَت ا١تناخي من خبلؿ ٤تاولة التوصل إذل حلوؿ ترضي
٥تتلف األطراؼ وخاصة الدوؿ الصناعية الكربى مثل الواليات ا١تتحدة حوؿ بروتوكوؿ "كيوتو" ،واليت دل توقع عليو
وترفض باستمرار خفض إنبعاث الغازات خاصة غاز ثاين أكسيد الكربوف.
وبالرغم من اتفاؽ دوؿ العادل يف ختاـ ا١تؤ٘تر على ٣تموعة من اإلجراءات ،اليت منها ٖتديد تعهدات التخفيف من
آثار التغَت ا١تناخي يف إطار رٝتي مع ضماف زيادة ا١تساءلة عن التنفيذ ،واٗتاذ إجراءات حاٝتة ٟتماية الغابات ،وتفعيل
ح
اتفاقية إنشاء صندوؽ االخضر لدعم و٘تويل جهود مواجهة التغَت ا١تناخي على ا١تدى الطويل يف الدوؿ النامية مع ٤تاولة
تعزيز التعاوف التكنولوجي.
إال أف تطبيق ىذه االتفاقيات يبقى مرىناً ٔتدى إلتزاـ الدوؿ لتعهداهتا ،خاص ًة أف ما ٘تخض عن مؤ٘تر "كانكوف"
ال يتضمن أي جديد بشأف الطموحات ا٠تاصة با٩تفاض إنبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربوف ،الذي يرى ا٠ترباء أهنا
متواضعة إذل درجة ال تسمح بتحقيق ىدؼ اٟتد من اإلبقاء على ارتفاع اٟترارة ٔتقدار درجتُت.

1

 - 4- 6مؤمتر دورباف :2100
يف  28نوفمرب  2011عقد مؤ٘تر االمم ا١تتحدة لتغَت ا١تناخ ٔتدينة دورباف ّتنوب إفريقيا يف دورتو السابع عشر.
حيث ناقش ىذا ا١تؤ٘تر القضايا البيئية العالقة وتوضيح االىداؼ واٟتد من إنبعاثات الغازات.
وبعد أسبوعُت من احملادثات ا١تكثفة بُت رؤساء أكثر من

194

دولة دل يستطع ا١تفاوضوف والوزراء و٦تثلو الدوؿ

الوصوؿ إذل أ ية نتيجة او نص هنائي إلزامي ،الف معظم البلداف النامي ة ال تريد إتفاقا ملزما ٢تا كوف إتفاقية كيوتو ال تلزـ
إال البلداف ا١تتقدمة صناعيا ،بينما ىذه االخَتة تريد ٘تديد إتفاقية كيوتو إذل مرحلة ثانية تكوف فيها ٚتيع الدوؿ ملتزمة،
تبدأ عاـ  2012وتنتهي عاـ  2015ؤتعدالت متفاوتة حسب حجم االنبعاثات.

2

ومت يف ىذا ا١تؤ٘تر أيضا إنشاء وإ دارة الصندوؽ االخضر ١تساعدة الدوؿ النامية على مواجهة ظاىرة التغَت ا١تناخي،
ولكن دل يتم االتفاؽ على كيفية ٘تويلو.
 - 5- 6مؤمتر الدوحة :2102
خبلؿ الفًتة من

26

حىت

7

ديسمرب

2012

إ نعقد مؤ٘تر االمم ا١تتحدة لتغَت ا١تناخ يف دورتو الثامنة عشر يف

العاصمة القطرية الدوحة ليخرج بقرارات مهمة أبرزىا إ دخاؿ تعديبلت على برتوكوؿ كيوتو لتحديد فًتة إلتزاـ ثانية خبلؿ
الفًتة ( )2020- 2013والعمل على تقليص إنبعاث الغازات الدفيئة يف البلداف ا١تتقدمة ٔتعدؿ

%18

على االقل ،واالتفاؽ

على إ هناء عمل الفريق ا١تعٍت بالنظر يف االلتزامات االضافية لبلطراؼ ا١تدرجة يف ا١ترفق االوؿ ٔتوجب الربوتكوؿ ا١تذكور.

3

 - 1ىشاـ بشَت الصادؽ ،مؤمتر" كانكوف" بشأف التغري ادلناخي  ،على ا١توقع. http://www.ennow.net :
٣ - 2تد جرعتلي ،مؤمتر دورباف بشاف التغري ادلناخي ىل ينقذ كوكبنا ،مقاؿ يف عدد دراسات وْتوث بيئية ضمن اجمللة االلكًتونية للدرسات ا٠تضراء على
يوـ اإلطبلع.2011/ 4/16 :

ا١توقع www. Green-studies.com :ي وـ االطبلع .2017/1/18

 - 3بساـ القنطار ،بوابة مناخ الدوحة ىل تفتح الطريق إىل إتفاقية ملزمة٣ ،تلة البيئة والتنمية ،ا١تنتدى العريب للبيئة والتنمية ،بَتوت ،عدد ،179
جانفي/فيفري ،2013 ،ص.27:
17
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 - 6- 6مؤمتر وارسو :2101
خبلؿ الفًتة من

11

إذل غاية

23

نوفمرب

2013

عقدت الدورة التاسعة عشر ١تؤ٘تر األمم ا١تتحدة للمناخ يف

العاصمة البولندية وارسو و٘تيزت بإقرارا إتفاؽ ىاـ لتمويل مكافحة تغَت ا١تناخ واٟترص على تنفيذ االتفاقيات اليت مت
التوصل ٢تا يف الدورات السابقة وعلى راسها تنفيذ خطة عمل بارل.
كما أ قر ا١تؤ٘تر بانشاء ألية وارسو الدولية حوؿ ا١تبادرة ا١تعززة والداعمة للدوؿ االضعف من أجل خفض
االنبعاثات وتدىور الغابات وا١تكونة من سبعة قرارات حوؿ كيفية التمويل والًتتيبات ا١تؤسسية .كما أقر مؤ٘تر وارسو
ضوروة إ عبلف الدوؿ عن تعهداهتا بشاف ٗتفيض االنبعاثات ا١ت سببة لبلحتباس اٟتراري خبلؿ بداية  2015وكذلك بوضع
ا٠تط الوطنية لذلك للفًتة ما بعد .2020

1

 - 7- 6مؤمتر ليما :2114
وخبلؿ الفًتة من

4- 1

ديسمرب

2014

عقد مؤ٘تر األمم ا١تتحدة للمناخ يف مدينة ليما /البَتو يف دورتو العشروف

والذي خرج باتفاقية ىامة ٖتث كل دولة بضرورة اف تتخذ ا٠تطوات البلزمة  -بناءا على ظروفها وقدراهتا  -لتخفيض
إنبعاثات الغازات الدفيئة من خبلؿ تقدمي معلومات عن مشروع لتخفيض الغازات ا١تنبعثة لكل دولة.
كما تدعمت يف ى ذا ا١تؤ٘تر فكرة صندوؽ ا١تناخ األخضر وإلتزاـ العديد من األ طرؼ الدولية بتعهداهتا التمويلية لو
من بينهم أسًتاليا والنرويج وبلجيكا والنمسا .ومن أىم إ٧تازات ىذ ا١تؤ٘تر أيضا اإلعبلف ا١تشًتؾ للواليات ا١تتحدة
األ مريكية والصُت عن إلتزامهما بتخفيض إنبعاثات الدفيئة.
 - 8- 6مؤمتر باريس :2105
من

30

نوفمرب إذل

11

ديسمرب

2015

إحتضنت العاصمة الفرنسية باريس مؤ٘تر األمم ا١تتحدة للمناخ يف دورتو

اٟتادية والعشروف ،والذي أ٧تر عنو إتفاقاً تار٬تياً وعاد ًال وملزماً قانونياً .حيث توصل فيو اجملتمع الدورل ٦تثبل بػػ 195:دولة
إذل إتفاؽ ٭ت صر إرتفاع درجة حرارة األرض وإبقائها دوف درجتُت مئويتُت قياسا بعصر ماقبل الصناعة الذي سيسمح

حسب العلماء بتقليص مهم ١تخاطر التغَت ا١تناخي مع مراجعة التعهدات اإل لزامية لذلك كل ٜتسة سنوات بداية من
 . 2020حيث يتعُت فيو أف تكوف الدوؿ ا١تتقدمة يف طليعة مستوى إعتماد أىداؼ خفض االنبعاثات ،يف حُت يتعُت
مساعدة الدوؿ النامية يف مواصلة ٖتسُت جهودىا يف التصدي لبلحتباس اٟتراري يف ضوء أوضاعها التنموية وقدراهتا
الوطنية ،من خبلؿ مساعدهتا ماليا وتكنولوجيا مع مساعدة الدوؿ اليت تتأثر باإلحتباس اٟتراري أيضا.
كما يلزـ مؤ٘تر باريس اجملتمع الدورل ٔت تابعة اٞتهود لوقف إرتفاع اٟترارة عند
دوؿ واقعة على اٞتزر مهددة بارتفاع مستوى البحر إذا ٕتاوزت درجة حرارة االرض

1.5
1.5

2

درجة مئوية ،بعد أف اصبحت
درجة مئوية .وىذا ما يفرض

ٗتفيضاً شديداً إلنبعاثات الغازات ا١تسببة لئلحتباس اٟتراري وإٗتاذ إج راءات للحد من استهبلؾ الطاقة األحفورية
واإلستثمار يف الطاقة البديلة النظيفة .وذلك من أجل تفادي التبعات الكارثية لئلختبلؿ ا١تناخي الذي بات ملحوظا من
خبلؿ تزايد الفيضانات واٞتفاؼ وذوباف الكتل اٞتليدية وزيادة ٗتريب طبقة األوزوف.
 - 1مقاؿ بعنواف :مؤمتر ادلناخ حمطات فشل وجناح ،على ا١توقع على ا١توقع:

 www.aljazeera.netيوـ اإلطبلع .2017/1/18

 - 2مقاؿ بعنواف :قمة باريس جنحت يف ما أخفق فيو األخروف :إتفاؽ مناخي إلنقاض األرض٣ ،تلة البيئة والتنمية ،ا١تنتدى العريب للبيئة والتنمية ،بَتوت،
عدد ،214جانفي/فيفري ،2016 ،ص.34:
18
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 - 9- 6مؤمتر مراكش :2106
خبلؿ

18- 7

نوفمرب

2016

يعقد مؤ٘تر األمم ا١تتحدة للمناخ يف دورتو الثانية والعشروف يف مدينة مراكش ا١تغربية

والذي تبنت فيو ٚتيع الوفود بياناً يعلن أف إستمرار الزخم ١تكافحة تغَت ا١تناخ الرجعة فيو.
وأنتهى ىذا ا١تؤ٘تر بإقرار خطة عمل من طرؼ مئيت دولة مشاركة تستمر حىت  ،2018من أجل تطبيق وتنفيذ
إتفاؽ باريس الذي توصل لو اجملتمع الدورل ،والذي يرمي إذل تثبيت االحًتار العا١تي دوف درجتُت مئويتُت با١تقارنة مع ما
كانت عليو حرارة الكوكب قبل الثورة الصناعية .ىذا مع التعهد بتقدمي ٙتانُت بليوف دوالر كمسا٫تات يف التقدـ ٨تو
إرساء قواعد التنفيذ ومساعدات للدوؿ النامة وا١تتضررة من اجل التكيف مع تغَت ا١تناخ.

1

 - 7إتفاقيات محاية البيئة:
إف مضموف اإلتفاقيات البيئية الدولية ىو وليد برامج وخطط وتدابَت نإتة عن ا١تؤ٘ترات الدولية ٖتت رعاية
ا١تنظمات وا١تؤسسات الدولية عرب بوابة منظمة األمم ا١تتحدة ،وىذا يف إطار ٛتاية بيئة كوكب األرض من التدىور.
وبالتارل ،تعد ىذه اإلتفاقيات من األدوات الرئيسية اليت يتم ٔتوجبها إشتقاؽ السياسات والتدابَت وا١تعايَت ٟتماية
البيئة على كافة ا١تستويات ،سوى الكلية (الوطنية) أو على ا١تستوى اٞتزئي (ا١تؤسسة).
وٯتكن إٚتاؿ أىم اإلتفاقيات البيئية وفق تسلسلها الزمٍت والنإتة عن احملطات وا١تؤ٘ترات اليت ناقشت قضايا البيئة
وسبل ٛتايتها ،مع توضيح اإلتفاقيات اليت صادقة عليها اٞتزائر يف ا١تلحق رقم (.)4
لعبت اإلتفاقيات البيئية الدولية واإل قلمية دورا مهما يف ٛتاية البيئة يف ٥تلت ف ٣تاالهتا األرضية وا٢توائية وا١تائية
البحرية .فهذه اإلتفاقيات متعددة األطراؼ ىي اآللية ا١تتفق عليها ١تعاٞتة القضايا البيئية ،سواء على ا١تستوى اإلقليمي أو
العا١تي ،وىي السبيل الصحيح واألمثل ٟتل ا١تشاكل البيئية العا١تية ،إذ أهنا تتضمن على كم ىائل من أدوات السياسة
ا١تستخدمة إل٧تاز أىدافها البيئية ،حيث تتمثل ىذه األدوات يف القوانُت والًتاخيص واٟتصص واألدوات اليت تعتمد على
السوؽ ،باإلضافة إذل اإلجراءات التجارية العقابية.
وٯتكن ٖتقيق إمتثاؿ أفضل للمعاىدات واإلتفاقيات بالتغلب على ا١تعوقات ا١تادية اليت ٖتوؿ دوف وفاء األطراؼ
2

بإلتزاماهتا ،ومن بينها التكاليف اإلدارية وعبئ اإلببلغ الثقيل.
ويوجد حاليا أكثر من  500معاىدة دولية واتفاقيات أخرى تتعلق بالبيئة،

323

منها إقليمية وحوارل

20

إتفاقية

تتضمن تنظيم التجارة على ا١تستوى الدورل و 302ترجع إذل الفًتة ما بُت عاـ  1972وأوائل القرف اٟتادي والعشرين بشأف
التصديق على اإلتفاقيات البيئية ا١تتعددة األطراؼ.

3

ومن بُت اإلتفاقيات اليت نالت اىتماما كبَتا أثناء السنوات العشرين ا١تاضية بروتوكوؿ مونًتياؿ ا١تلحق باتفاقية فيينا
بشأف ا١تواد اليت تستنفذ طبقة األوزوف .وقد ساعد بروتوكوؿ مونًتياؿ الذي بدأ تنفيذه يف عاـ
األطراؼ فيو قرابة

200

1989

وأصبح عدد

يف بداية عاـ  ،2010على خفض أو تثبيت تركيزات كثَتة من ا١تواد ا١تستنفذة لؤلوزوف يف

الغبلؼ اٞتوي .ىذا باالضافة إذل ماحققو برتوكوؿ كيوتو الذي دؽ ناقوس ا٠تطر لئلحتباس اٟتراري وكاف أضية أساسية
 - 1قمة مراكش للمناخ تقر خطة لتطبيق إتفاؽ باريس على ا١توقع www.aljazeera.net :يوـ االطبلع

2

.0282 /8 /81

 -عبد اٟتليم أوصاحل ،دور اإل تفاقيات البيئية الدولية يف محاية االنظمة البيئية اذلشة يف ظل ضوابط التنمية ادلستدامة٣ ،تلة ملفات األْتاث يف اإلقتصاد

والتسيَت ،عدد ،4اٞتزء االوؿ ،سبتمرب  ،2015ص.202 :

 - 3نفس ادلرجع ،ص.203 :
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لئلتفاقيات اليت جاءت بعده ومن أ٫تها مؤ٘تر باريس  2015الذي يستهدؼ  2درجة مئوين ٟترارة األرض بداية

2020

مع السعى مستقببل إذل ٗتفيضها لتصبح  1.5درجة مئوية.
ويتضح كذلك أف اٞتزائر تساير التطورات العا١تية ا١تتعلقة ْتماية ا لبيئة من خبلؿ ا١تصادقة على عدة إتفاقيات
وبروتوكوالت متعلقة باٟتد من التلوث البيئي .فهذه اإلتفاقيات تسمح للمسؤولُت بإتباع الطرؽ الكفيلة بتخفيض واٟتد
من التلوث البيئي واإلستفادة من ٕتارب الدوؿ الناجحة يف ىذا اجملاؿ.
ثػػانيا  -آليات وأدوات محاية البيئة:
حُت إرتفعت أ صوات التحذير يف السبعينيات من العلماء والناشطُت البيئُت للتنبيو من ٥تاطر اإلفراط يف ىدر
ا١توارد وتأثَت التلوث البيئي على التوازف االطبيعي ،ظنها الك ثَتوف مبالغات خيالية يف بادئ األمر ،إال أف ما نلمسو اليوـ
يظهر جسامة ا١تشكلة  .لكن وبعد فًتة جاء مؤ٘تر األمم ا١تتحدة للبيئة والتنمية (قمة األرض) يف ريو دي جانَتو عاـ
1992

لينوه بإلزامية إٗتاذ خطوات جادة ٟتماية البيئة ،حيث إتفق اٞتميع يف ىذا ا١تؤ٘تر بأف التدىور البيئي اٟتاصل يف

تواصل ؤتعدالت متسارعة هتدد هببلؾ البيئة الطبيعية إف دل يتخذ على الصعيد الدورل ومن مث الوطٍت كل التدابَت البلزمة
بل إذل بذؿ جهود أكرب بكثَت إلصبلح البيئة.
ٟتماية البيئة .وإف دل يفعل اجملتمع الدورل ذلك سيحجرب مستقب ً
لذا أصبحت ٛتاية البيئة منذ ذلك الوقت إذل يومنا ىذا ،الشغل الشاغل للمنظمات وا١تؤسسات الدولية
ا١تتخصصة الرٝتية منها وغَت الرٝتية وللحكومات الوطنية ،للحيلولة دوف تفاقم ا١تشكبلت البيئية أكثر ٦تا ىي عليو .وىذا
إستنادا إذل حقيقة مفادىا أف ٛتاية البيئة ليست
ما جعل موضوع ٛتاية البيئة يلج يف السياسات التنموية ١تعظم ا لدوؿ
ً
فقط ضرورية لصحة اإلنساف والكائنات اٟتية ،وإ٪تا أحد األبعاد األساسية للتنمية يف إطار ما يعرؼ باإلستدامة.

ويف خضم ذلك ،إتفقت معظم تعريفات ٛتاية البيئة على أهنا :عبلج التدىور البيئي ووقاية البيئة ٤تليا وعا١تيا من
النشاط الضار باإلنساف.

1

وتعٍت اٟتماية البيئية أيضا احملافظة والصيانة واإلبقاء على عناصر البيئة دوف ضرر أو حدوث تغيَت ٢تا يقلل من
طبيعتها٦ ،تا يتطلب إجراءات وتدابَت معينة لتحقيق ذلك .فا٢تدؼ من ٛتاية البيئة ىو احملافظة على التوازف البيئي أو
الوصوؿ بالبيئة ٟتالة من التوازف واإلنسجاـ بُت عناصرىا وفقاً لنظاـ اإلتزاف البيئي.

2

وينظر اإل قتصاديوف ٟتماية البيئة من منظور التوصل إذل اٟتجم األمثل للضرر الذي يًتتب عن ا١تشكبلت البيئية،

بل.
وليس ا٢تدؼ من اٟتماية البيئية الق ضاء التاـ على ا١تشكبلت البيئة ألف ىذا األمر يف غاية الصعوبة إف دل يكن مستحي ً
عرؼ اإلقتصاديوف ٛتاية بالبيئة بأهنا :عملية اٟتد من مشكبلت البيئةٔ ،تا يضمن للموارد البيئة نقائها
٢تذا َ

وٕتددىا ؤتا ٭تفظ لئل نساف صحتو وبيئتو اليت يعيش فيها ،وكل ذلك يف إطار الوصوؿ بالتلوث إذل اٟتجم األمثل
إقتصادياً.

3

٤ - 1تمود يونس٤ ،تمد فوزي أبو السعود ،مدخل إىل ادلوارد وإقتصادياهتا ،دار اٞتامعية للنشر والتوزيع ،بَتوت ،سنة  ،1993ص.333:

٤ 2تمد راتوؿ ،مداحي ٤تمد ،صناعة الطاقات ادلتجددة بأدلانيا وتوجو اجلزائر دلشاريع الطاقة ادلتجددة كمرحلة لتأمني إمدادات الطاقة األحفورية ومحاية
البيئة" حالة مشروع ديزرتاؾ٣ ،تمع أعماؿ ا١تلتقى الدورل حوؿ :سلوؾ ا١تؤسسة االقتصادية يف ظل رىانات التنمية ا١تستدامة والعدالة االجتماعية ،أياـ - 20

 ،2012/11/21جامعة ورقلة ،ص.139:

 - 3أنطوين فيشر ،إقتصاديات ادلوارد والبيئة  ،ترٚتة عبد ا١تنعم إبراىيم واٛتد يوسف عبد ا٠تَتة ،تقدمي خالد عبد هللا بن م قرف ،دار ا١تريخ للنشر والتوزيع،
الرياض ،2002 ،ص.320 :
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و09

أما ا١تشرع اٞتزائري دل يعرؼ لنا ا١تقصود ْتماية البيئة مباشرة ،وإ٪تا أشار إليها ضمنياً ،وىذا ما تضمنتو ا١تادتُت

من ا١ترسوـ التنفيذي رقم

03/83

ا١تؤرخ يف

1983/02/05

والذي ٭تتوى قانوف ٛتاية البيئة .حيث تطرقت ا١تادة

و 09إذل ٛتاية الطبيعة واٟتفاظ على مكوناهتا  ،باالضافة إذل ٛتاية االراضي من التصحر واال٧تراؼ.

08
08

1

وبالتارل ،ٯتكن تعريف ٛتاية البيئة بشكل شامل على أهنا٣ :تموعة التدابَت اليت تكفل إستمرار توازف البيئة
وتكاملها اال٪تائي ،وٖتافظ على البيئة سل يمة صاٟتة لبلستمتاع باٟتياة واإلستفادة من مواردىا على أحسن وجو.
وتندرج ٛتاية البيئة ضمن ما يعرؼ بالسياسة البيئية للدوؿ على إختبلؼ مسا٫تاهتا يف ىذا اجملاؿ .حيث تعرؼ
السياسة البيئية باهنا تلك اٟتزمة من ا٠تطوات اليت تعكس األدوات والقواعد واإلجراءات وٖتدد أساليب ٛتاية البيئة من
خبلؿ إنشاء التنظيمات وا٢تيئات وا١تؤسسات والوحدات ا١تختلفة الضرورية مع ٖتديد مهامها ٖتت مظلة األوامر والقوانُت
التشريعية ا١تلزمة من أجل ٛتاية البيئة.

2

إف معظم آ ليات وأدوات ٛتاية البيئة ا١تنضوية ٖتت السياسة البيئية ألي دولة ،تسري على النشاط اإلقتصادي
والصناعي  ،وتبحث يف جعلو مسؤوؿ بيئيا بإعتباره ا١تسبب األوؿ للتدىور البيئي .وذلك من خبلؿ مراقبة التلوث الصادر
عن ىذا النشاط وضبطو ومعاٞتتو ٟتماية الوسط البيئي احمليط باإلنساف واٟتيواف والنبات وغَتىا من ا١تلوثات الضارة.
وتشكل أدوات الس ياسة البيئية للحكومات ا١تصدر األ ىم للضغوط ا٠تارجية ا١تمارسة على ا١تؤسسات من أجل
ٛتاية البيئة ،مع األخذ بعُت االعتبار ا١تقاربات التطوعية.
كما أف ٧تاح أي سياسة بيئية مرىوف بإ٬تاد التوليفة ا١تثلى بُت ٥تتلف األدوات ا١تتاحة ،وىذه التوليفة ٬تب أف
تتكيف مع الوضع البيئي واإلقتصادي واإلجتماعي القائم.
وحسب الكثَت من الباحثُت ٯتكن التمييز بُت ثبلثة أنواع من األدوات واآلليات لتنفيذ السياسية البيئية تتمثل يف
األدوات التنظمية ،والغقتصادية والطوعية.

3

 - 0األدوات التنظيمية والتشريعية:
تنطلق األ دوات التنظيمية من وجود األطر التشريعية وا١تؤسساتية البلزمة ،وتشمل ٣تمل القوانُت واللوائح ا٠تاصة
ْتماية البيئة وما يتبعها من قاعدة مؤسساتية وىياكل تنفذية .ويأيت يف مقدمة ذلك وجود قانوف ٟتماية البيئة وىيئة مركزية
مستقلة ومؤىلة لتنفيذ القانوف .كما أف جل التنظيمات البيئية تصدر يف شكل قوانُت أو مراسيم ٔتختلف أنواعها ،ويعترب
اإل لتزاـ بالتنظيم البيئي احملرؾ األساسي ألي تقدـ يف ٣تاؿ ٛتاية البيئة.

 - 1كماؿ رزيق ،مرجع سابق ،ص.96:



- Hervé Devillé, Economie et politique de l’environnement, le Harmattan, France, 2010, p: 160.
 - 3مصطفى بابكر ،السيايات البيئية٣ ،تلة جسر التنمية ،العدد ،25ا١تعهد العريب للتخطيط ،الكويت ،2004 ،ص.9 :


2

إ ف قياـ بعض الدوؿ ا١تتقدمة بوضع تشريعات صارمة يف ٣تاؿ ٛتاية البيئة دفعت ٔتؤسساهتا إذل طلب موائمة دولية يف ٣تاؿ التشريع البيئي للقضاء على

ا١تنافسة الضارة النإتة عن إختبلؼ االعباء اليت تتحملها ا١تؤسسات الستفائها متطلبات ٛتاية البيئة اليت يفرضها ا١تشرع .ونتيجة لغياب ىذه ا١توائمة يشهد العادل
حاليا إ عادة ٘توقع الصناعات عالية التلويث أو الصناعا ت االكثر إستهبلكا للموارد الطبيعية غَت ا١تتجددة والطاقة ٨تو الدوؿ اليت تتميز بتشريعا بيئية اقل صرامة،
وذلك هبداؼ خفض التكاليف .ىذه الطاىرة تشبو على حد كبَت طاىرة إ عادة ٘توقع الصناعات كثيفة اليد العاملة واليت تلجا الشركات فيها على الدوؿ ذات
ا١تستوى ا١تعيشي االمنخفض او اليت تتميز بتشريعات اقل صرامة هبدؼ خفض تكاليف اليد العاملة.
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وهتدؼ األدوات التنظيمية باألساس إذل منع حدوث اآل ثار ا٠تارجية السلبية او التقليل منها والنإتة عن عمليات
التصنيع واإل نتاج اليت تضر بالبيئة الطبيعية ،وذلك من خبلؿ وضع التدابَت ا١تؤسساتي ة والتشريعية البلزمة اليت ٘تنع أو ٖتد
من بعض األنشطة واألساليب ،أو ا١تنتجات اليت تشكل هتديد لتوازف الوسط الطبيعي.
كما تعتمد األدوات التنظيمية يف اٟتد من اآلثار السلبية على منطق جربي (قهري)ٔ ،تعٌت إلزاـ ا١تلوث بإستخداـ
التهديدات والعقوبات اإل دارية من خبلؿ التدخل ا١تباشر للقوة العمومية وفق النصوص القانونية البيئية.
وتتكوف األدوات التنظيمية من ٣تموعتُت أساسيتُت :األدوات ا١تبنية على األوامر والتحكم ،واأل دوات ا١تبنية على
التكنولوجيا .و٬تب على الفاعلُت يف النشاط اإلقتصادي وعلى رأ سهم ا١تؤسسة التقيد هبا وإال ستقع ٖتت طائلة العقاب
1
والذي يتمثل يف الغالب يف تسديد غرامات.
 - 1- 1األدوات ادلبنية على إستخداـ األوامر والتحكم:
وتتمثل يف ٚتلة التدابَت اليت تعمل على ٖتديد مباش ر ١تستوى ا١تلوثات ا١تسموح بو لؤلنشظة اإلقتصادية مثل
ٖتديد اٟتدود العليا لئلنبعثات أو ١تستويات تركيز ا١تلوثات يف البيئة ا١تسموح هبا من كل مصدر .وكمثاؿ على ذلك ٭تدد
ا١تشرع اٞتزائري مستويات اإلنبعاثات الغازية وا١تلوثات ا١تائيةكما توضحها ا١تبلحق ( 5و.)6
 - 2- 1األدوات ادلبنية على التكنولوجيا:
وتتمثل يف التحديد ا١تباشر للمستويات الدنيا لل تقنيات اليت ٬تب إستخدامها يف األنشطة اإل قتصادية ا١ترتبطة
بالتلوث ويكثر إستخداـ ىذا النوع يف الدوؿ ا١تتقدمة كأوروبا والياباف والواليات ا١تتحدة االمريكية.
وتعتمد األ دوات ا١تبنية على التكنولوجيا على معايَت الطرائق اليت ٖتدد األساليب التكنولوجية الواجب إستعما٢تا يف
العلمية اإلنتاجية (مثل أسلوب اإلنتاج النظيف) أو اليت ٬تب أف تتوفر يف التجهيزات اليت تستعمل من أجل مكافحة
التلوث مثل ا١ت صايف ا١تثبتة يف مداخن مصانع اإلٝتنت ٤ ،تطات تصفية ا١تلوثات السائلة.
وأشهر األمثلة على ىذا النوع ما يعرؼ بنظاـ (كايف  )caféأو كفاءة اإلحًتاؽ الداخلي للوقود وا١تستخدـ ٠تفض
التلوث يف قطاع النقل وا١تواصفات يف الواليات ا١تتحدة االمريكية ،وىذا النظاـ أفضل التقنيات ا١تتوفرة الذي تتبعو وكالة
ٛتاية البيئة األمريكية يف تنظيم مصادر التلوث الصناعي اٞتديدة.

2

 - 2األدوات اإلقتصادية:
تنبثق ىذه األ دوات من التنظيمات ا١تبنية على آ ليات السوؽ أو ما يعرؼ بتصحيح القوة السوقية من أجل األخذ
بعُت اإلعتبار أثار التلوث الناجم عن األنشطة اإلقتصادية .وى ذا الذي تدعمو وتشجعو النظرية اإلقتصادية كأ٧تع
األساليب ١تكافحة التلوث ،وخاصة يف اإلقتصاديات اٟترة اليت تعتمد آ لية السوؽ يف توزيع ا١توارد.
التدخلية للهيئات اٟتكومية يف آليات السوؽ ،هبدؼ
ويتطلب إستخداـ األدوات اإلقتصادية ٣تمل االنشطة
ح
معاٞتة ا٠تلل السوقي ا١تتمثل يف غياب أسواؽ السلع البيئية ،ووجود التأثَتات ا٠تارجية السلبية لؤلنشطة اإلقتصادية
ا١ترتبطة بالتلوث .وتتكوف األدوات اإل قتصادية من أسلوبُت وفق مقاربتُت أساسيتُت ٫تا:

3

 - 1مصطفى بابكر ،مرجع سابق ،ص.11- 10:

 - 2نفس ادلرجع ،ص.10:

٤ - 3تمد عادؿ عياض ،دراسة نظرية حملددات سلوؾ محاية البيئة يف ادلؤسسة٣ ،تلة الباحث ،عدد،7جامعة
42
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 - 1- 2اجلباية البيئية:
تعت رب ىذه ا١تقاربة من أىم وأ٧تع األدوات اإل قتصادية ١تعاٞتة ا١تشاكل البيئية ،حيث تستند على مبدأ "ا١تلوث

يدفع" والذي يقضي بضرورة دفع ا١تلوث لتكاليف إزالة األضرار اليت تسبب فيها للبيئة من خبلؿ الضرائب والرسوـ على
النفابات وعلى إنبعاثات الغازات ا١تلوثة واألضرار الناٚتة عن بعض األنشطة ا١تلوثة.
لذلك فاٞت باية البيئية تعرب عن ٣تموعة اإلجراءات اٞتبائية الرامية إذل اٟتد من اآل ثار الضارة بالبيئة من جراء التلوث
وتكوف على شكل رسوـ ،إتاوات ،وإجراءات ضريبية ٖتفيزية داعمة.

1

ويعترب اإلقتطاع اٞتبائ ي بيئيا إذا كاف الوعى ا٠تاضع لئلقتطاع لو آ ثار سلبية على البيئة .وبالتارل فاٞتباية البيئية
مصصمة إلستعاب التكاليف ا لبيئية وتوفَت حوافز إقتصادية لؤلشخاص والشركات ا١تعنية لتعزيز األنشطة ا١تستدامة بيئيا.

2

وللجباية البيئة نوعاف من الضرائب  ،إما مباشرة على التلوث وتعرؼ " بالضرائب البيقوفية"Pigouvian Taxes 
3

أو غَت مباشرة على ا١تنتجات ا١تتأتية من أساليب إنتاج ملوثة أو مدخبلت مستخدمة إلنتاج سلعة مرتبطة بالتلوث.
كما تعترب الضرائب والرسوـ ا١تباشرة وغَت ا١تباشرة على التلوث األكفاء إقتصاديا إذ تحيسر ٖتديد كمية ا١تلوث أو

اإلنبعاثات من كل مصدر .كما ٘تثل أداة فعالة تسمح بإدخاؿ اآل ثار ا٠تارجية ،من خبلؿ معادلة وٖتقيق تساوي بُت
التكلفة ا٠تاصة (ا ليت يتحملها ا١تنتج) والتكلفة اإلجتماعية (اليت يتحملها اجملمتع والبيئة نتيجة التلوث).
وحىت يتحقق ذلك٬ ،تب أف يتم تقييم التكلفة اإلجتماعية بطريقة صحيحة على ا١تستوى التطبيقي مع األخذ
بعُت اإلعتبار خاصييت عدـ اليقُت وعدـ اإلكتماؿ اليت تتميز هبما عادة عملية التقدير ،فإف الرسوـ والضرائب البيئية
هتدؼ إذل ٖتقيق ىدؼ بيئي بأ قل تكلفة إجتماعية.

4

واٞتباية البيئية يف شكلها التحفيزي التدعيمي يقدـ على شكل إعانات ٘تنح عادة إذل األنشطة اإلقتصادية اليت
تعمل بأسلوب اإلنتاج النظيف ا١تتعتمد على التدوير وإعادة اإلستخداـ أو مدخل اإلنتاج النظيف كالطاقة ا١تتجددة.
 - 3- 2األدوات الكمية وحقوؽ التلوث:

وتتمثل يف اٟتصص الكمية ا١تسموح هبا ،وتف رض إما مباشرة على مقدار ا١تلوث أو غَت مباشرة على مقدار ا١تنتج
أو كميات مدخبلت األنتاج أ و واردات السلعة ا١ترتبطة بالتلوث كاٟتصص اليت تفرض على واردات الكلورفلور
كا ربوىايدرات ا١تسببة لثقب طبقة األوزوف كما يف اإلٖتاد األورويب والواليات ا١تتحدة األمريكية ،باإلضافة إذل اٟتصص
 مبدأ من يلوث يدفع أو مبدأ ا١تلوث القائم بالدفع يقوـ على فرضية مفادىا أف ا١تلوث ٬تب أف تقتطع منو السلطات العمومية النفقات ا٠تاصة باإلجراءات
الرامية إذل اٟتفاظ على البيئة يف حالة مقبولة وذلك بغض إستدخاؿ اآلثار ا٠تارجية الناٚتة عن التلوث أو األضرار بالبيئة.

 - 1مسعود صيقي٤ ،تمد مسعودي ،اجلباية البيئية كأداة لتحيق التنمية ادلستدامة يف اجلزائر٣ ،تمع أعماؿ ا١تؤ٘تر ا لدورل حوؿ التنمية ا١تستدامة والكفاءة
اإل ستخدامية للموارد ا١تتاحة ،جامعة سطيف ،اياـ /8/7افريل ،2008/دار ا٢تدى للنشر والتوزيع ،عُت مليلةف اٞتزائر ،ص.536 :
٤ - 2تمد بن عزة ،عبد الرزاؽ بن حبيب ،دور اجلباية يف ردع وحتفيز ادلؤسسات االقتصادية على محاية البيئة من أشكاؿ التلوث ،دراسة حتليلية لنموذج

اجلباية البيئية يف اجلزائر٣ ،تمع أعماؿ ا١تلتقى العلمي الدورل حوؿ سلوؾ ا١تؤسسة االقتصادية يف ظل رىانات التنمية ا١تستدامة والعدالة االجتماعية21/20 ،

نوفمرب  ،2011جامعة ورقلة ،اٞتزائر ،ص.156 :

 الضريبة البيقوفية نسبت إذل العادل االقتصادي  Pigou Cecil Arthu rالذي كاف يعمل بروفسور يف االقتصاد السياسي ّتامعة كمربيدج يف الفًتة ما بُت
 1944- 1908والذي اوؿ من اقًتح فرض الضريبة كوسيلة مناسبة ١تكافحة التلوث يف كتابو إقتصاديات الرفاه الذي نشره عاـ .1920
 - 3مصطفى بابكر ،مرجع سابق ،ص.12:

٤ - 4تمد عادؿ عياض ،مرجع سابق ،ص.13:
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على صادرات بعض الكيمياويات فيما يعرؼ بإتفاقيات التحديد الطوعي للصادرات .ىذا ،وتكوف اٟتصص احملددة إما
مسموح باإلٕتار فيها اـ ال ،ويف حالة األخَتة تكوف شبيهة ألداة األوامر والتحكم يف األدوات التنظمية.

1

ويف إطار اٟتصص ا١تتاجر فيها ،تقوـ السلطات العمومية ا١تنظمة بإصدار ما يعرؼ ْتقوؽ التلوث أو حقوؽ

اإل نبعاثات ضمن ما يعرؼ با١تقاربة الكوازية لبلقتصادي "كواز  " Ronald Harry Coaseواليت تستند على حقوؽ
ملكية السلع البيئية ،أي خصخصة موارد الطبيعة ،وإنشاء أسواؽ لتداوؿ ىذه السلع ،ىذا التداوؿ ٭تدد ٢تا سعر وقيمة
وينظم إستغبل٢تا .ومن أمثلة ذلك رخص التلويث واٟتصص الفردية للصيد القابلة للتداوؿ.
وبالتارل ،يؤدي إنشاء مثل ىذه األسواؽ إذل ٖتويل اآل ثار ا٠تارجية للمؤسسة إذل سلعة جديدة وىي حق التلويث،
والذي ٯتكن تداولو بُت ٥تتلف األعواف اإلقتصاديُت.
وهتدؼ حقوؽ التلويث إذل توزيع جهود مقاومة التلوث ،واإلبقاء على حد أقصى إٚتارل لئلنبعاثات ا١تلوثة اليت
تتجزء بدورىا إذل عدد ثابت من حقوؽ اإلنبعاثات القابلة للتداوؿ.
حيث تعمل السلطة العمومية ا١تنظمة على توزيع ىذه اٟتقوؽ عن طريق بيعها بسعر ثابت أو بيعها با١ت ازد أو عن
طريق توزيعها على ا١تؤسسات ا١تعنية حسب إنتاجها .ويف ىذه اٟتالة يسمح لكل مؤسسة أف تلوث يف حدود حقوؽ
التلويث اليت ٘تلكها ،ويتم معاقبة كل تلويث إضايف إال يف حالة شراء ا١تؤسسة حقوؽ تلويث جديدة من مؤسسة أخرى
أك ثر نظافة منها دل تستفند بعد حقوقها يف التلويث .وىذا ما يسمح بتعويض إرتفاع درجة تلويث بإ٩تفاض درجة تلويث
مؤسسة أخرى عن طريق تداوؿ رخص التلويث.

2

إف قواعد التوزيع األورل ٟتقوؽ التلويث ىي من إختصاص السلطة العمومية ا١تنظمة وذلك بتحديد معايَت ٚتاعية
شاملة (حد اقصى النبعاث ا١تلوثات) ٬تب ٖتقيقها ،لكن تووزيع األعباء على ٥تتلف األطراؼ ا١تعنية يتم من خبلؿ
السوؽ الذي يتم فيو تداوؿ حقوؽ التلويث.
وأشهر أنواع أسواؽ حقوؽ التلويث ،سوؽ إنبعاثات ثاين اكسيد الكربيت ا١تسبب لؤلمطار اٟتمضية ا لذي تديره
وكالة ٛتاية البيئة األمريكية وتشارؾ فيو كل ا١تؤسسات ا١تنتجة للكهرباء ،حيث سجل ىذا السوؽ ٧تاحا يف خفض كمية
إنبعاثات ثاين أ كسيد الكربيت من قطاع إنتاج الكهرباء بتكلفة قياسية.
وأدى ٧تاح ىذا النموذج إذل تبنيو من طرؼ العديد من الدوؿ كالصُت وكوريا اٞتنوبية ويف أوروبا ٬تري تبنيو ٠تفض
إنبعاثات ثاين أك سيد الكربوف والغازات الدفيئة األخرى ا١تسببة لظاىرة اإلحتباس اٟتراري من القطاع الصناعي ضمن
برنامج اإل ٖتاد االوريب لتنفيذ إتفاقية كيوتو.

 - 1مصطفى بابكر ،مرجع سابق ،ص.13:

 إنتقد اإل قتصادي كواز الرسوـ البيئية اليت أقًتحها اإل قتصادي بيقو وطرح حبل أ قل تشددا ،وأ قل تدخبلْ ،تيث يًتؾ اجملاؿ وا سعا للحرية اإل قتصادية وقوانُت
وآ ليات ا١تنافسة وذلك من منطق أ ف ا١توارد البيئية ليست ملك ألحد.
٤ - 2تمد عادؿ عياض ،مرجع سابق ،ص.13:
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 - 3األدوات الطوعية واإلعالمية:
األدوات الطوعية ىي اٞتيل الثالث من أ دوات السياسة البيئية ،وىي عبارة عن مبادرات من طرؼ ا١تؤسسات يف
٣تاؿ ٛتاية البيئة ،ىذه ا١تبادارات قد تعقد بُت ا١تؤسسة والسلطات العمومية أو بُت ا١تؤسسة وا١تتضررين من التلوث أو
ٔتبادرة أحادية اٞتانب من ا١تؤسسة.

1

وتتخذ ىذه ا١تبادارات أشكبل عديدة من بُت أ٫تها :تبٍت برنامج لئل دارة البيئية وفقا ١تعايَت ومواصفات دولية أو
٤تلية .فنجد على الصعيد الدورل ا١تواصفات القياسية لئلدارة البيئية االيزو  14000واليت تتبنها ا١تؤسسات من أجل ٖتقيق
إدارة سليمة بيئيا تساعد يف ٖتسُت أدائها البيئي وٕتسد التوافق مع القوانُت والتشريعيات البيئية.
أما على الصعيد احمللي فنجد العديد من ا١تواصفات اليت تعٌت باإل دارة البيئية واليت من بُت أ٫تها :ا١تواصفة
BS7750

الربيطانية ،وا١تواصفة

NSF110

بالواليات ا١تتحدة االمريكية وا١تواصفة

X300

الفرنسية ومواصفات

EMAS

لئلٖتاد االوريب .أما يف اٞتزائر فوكالة التقييس اٞتزائرية تدرج مواصفات اإلدارة البيئية ضمن مواصفة نظاـ اٞتودة واألمن
والبيئة واليت يطلق عليها " تاج".

2

كما أف األدوات الطوعية تضم كذلك ٣تموع ا١تبادرات ا١تعنية بتطبيق التنمية ا١تستدامة يف ا١تؤسسات االقتصادية.
ومنها ما ىو دورل يتمثل يف ا١تبادرات اآلتية:
 العقد العا١تي مبادرة منظمة التعاوف والتنمية اإلقتصاديةGlobal Compact؛

 -مبادرة اإلببلغ

OCDE؛

العا١تية .GRI

أما على الصعيد احمللي فنجد:
 -التجربة الفرنسية وفق ا١تعيار

SD21000

أو ما يعرؼ بالدليل التطبيقي التنمية ا١تستدامة يف ا١تؤسسة اإلقتصادية؛

 مشروع سيغما  SIGMAالربيطاين؛ -النموذج اإليطارل

.BEST

3

وٕتد اإلشارة إذل أف األدوات الطوعية ،تشمل كذلك ٣تموعة األ دوات التعليمية والتثقيفية اليت تساعد يف ٛتاية
البيئة ،من خبلؿ توعية اجملتمع بضرورة ا الىتماـ بسبلمة البيئة وتغيَت األ٪تاط اإلستهبلكية ا١تضرة هبا واإلىتماـ بالتدوير
وإعادة اإل ستخداـ .وكذا التعريف ٔتصادر التلوث يف السلع ا١تصنعة وا١تواد الغذائية .وتقع مسؤولية القياـ هبذا الدور
على عاتق ا١تؤسسات التعليمية وا١تنظمات غَت اٟتكومية واٞتمعيات الضاغطة ووسائل اإلعبلـ ا١تتعددة.

- OCDE, Les approches volontaires dans les politiques de l’environnement : Efficacité etcombinaison avec

1

d’autres instruments d’intervention, Paris, 2003, p :20.

 - 2بروش زين الدينن دىيمي جابر ،دور نظاـ اإل دارة البيئية يف حتسني األ داء البيئي للمؤسسات٣ ،تمع مدخبلت ا١تلقى الدورل حوؿ األداء ا١تتميز
للمنظمات واٟتكومات ،جامعة ورقلة ،يومي 23/22نوفمرب ،2011ص.650 :
 - 3للمزيد من التفاصيل أنظر يف ذلك :عبد الرٛتاف العايب ،التحكم يف األ داء الشامل للمؤسسة اإلقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتديات التنمية ادلستدامة:
دراسة ميدانية لقطاع اإلمسنت ،رسالة دكتوراه يف العلوـ اإل قتصادية ،جامعة سطيف ،اٞتزائر ،2011 ،ص
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خالصة الفصل:
٬تد ا١تتتبع ١توضوع البيئة ،أنو طرأ تطور مستمر وواضح على مفهومها ،وكاف ذلك إنعكاساً وإستجابة حقيقية

لتعدد ٣تاالت إستخدامها ،و٘تدد نطاقها ،وإتساع مدلو٢تا ،ليتناسب مع كافة العلوـ األخرى ا١تهتمة بدراسة البيئة ويشمل
كل شيء ٭تيط باإلنساف ،بعد أف كاف يقتصر فقط ويعرب عن الوسط البشري .و٢تذا فهناؾ شبو إتفاؽ على أف البيئة ىي
اإلطار الذي يشمل ٚتيع عناصر اٟتياة الطبيعية منها واإلصطناعية اليت ٖتيط باإلنساف ،ويحنشئ فيو عبلقاتو اإلجتماعية،

فيؤثر فيو ويتأثر بو .فالبيئة منظومة تضم كل العناصر الطبيعية واٟتياتية اليت توجد حوؿ الكرة األرضية وعلى سطحها ويف
باطنها ،فهي تتكوف من ا٢تواء وعناصره الغازية ا١تختلفة ،وا١تياه والًتبة وما يعيش عليهما وبداخلهما من كائنات حية،

واإلنساف وما شيده من مصانع وبنايات وما انشائو من عبلقات وثقافات متعددة .كما أف التفاعل بُت مكونات البيئة
عملية مستمرة تؤدي يف النهاية إذل توازف النظاـ البيئي مادل ينشأ إختبلؿ نتيجة لتغَت بعض الظروؼ الطبيعية أو نتيجة
لتغَت الظروؼ اٟتيوية .فا١تنظمومة البيئية ٢تا ضوابط أساسية ٖتكم وتنظم عبلقاهتا اإليكولوجية يف إطار مستداـ من
خبلؿ ضرورة التبادؿ وثبات النظم و٤تدودية ا١توارد وما يًتتب عن ذلك من مظاىر البقاء والنقاء واإلستقرار والتجدد.
وأي إخًتاؽ ٢تذه الضوابط من إستنزاؼ وإتبلؼ وتغيَت لطبيعة ا١تكونات يؤدي إذل تدىور بيئي يتسبب يف ظهور
مشكبلت بيئية هتدد أشكاؿ اٟتياة برمتها.
ويعترب نشاط اإلنساف من أىم العوامل اٟتيوية اليت أحدثت وٖتدث تغيَتاً ملحوظاً على البيئة ،فقد تعامل منذ
القدـ مع مكونات البيئة ،وحاوؿ تسخَتىا ٠تدمتو ،ومع توارل السنُت أصبح أكثر ٖتكماً فيها ،ال سيما أف التقدـ
العلمي والتكنولوجي قد أعطاه فرصة إلحداث ا١تزيد من التغيَت ،وقد كانت آثار ىذا التغيَت بينة يف العديد من اٞتوانب،
السيما إحداثو للتلوث ٔتختلف أنواعو .فربوز مشكلة التلوث البيئي أصبحت ٘تثل أخطر القضايا البيئية ا١تعاصرة يف عادل
زادت فيو ا١تلوثات كماً ونوعاً ،وتعددت مصادرىا ،وتفاقمت ٥تاطرىا ،وإمتد تأثَتىا من ا١تستوى احمللي إذل ا١تستوى
اإلقليمي والعا١تي .لذا تعمل جل دوؿ العادل حاليا على إ٬تاد التدابَت البلزمة والكفيلة بتقليل اآلثار ا٠تارجية السلبية على
البيئة ا١تتأتية من النشاط اإلقتصادي مع ٖتديد مستوياهتا ا١تثلى ،و٤تاولة إدراجها ضمن تكاليف نشاطها إنطبلقا من أف
إستمرارية النمو اإلقتصادي وٖتقيق االرباح ال يتم إال مع بقاء البيئة دوف إستنزاؼ وضمن مستويات معقولة للملوثات.
ولدرء ىذا التدىور البيئي اٟتاصل ومعاٞتة مشكلة التلوث ،تتكاتف اٞتهود الدولية واإل قليمية والوطنية عن طريق
ا١تؤسسات وا١تنظمات وا٢تيئات وعلى رأسهم منظمة األمم ا١تتحدة من أجل ٕتسيد ٛتاية البيئة واإلشراؼ على وضع
اٟتلوؿ البلزمة للمشكبلت البيئية ،من خبلؿ عقد العديد من ا١تؤ٘ترات بداية مؤ٘تر أستكهودل  1972إذل غاية مؤ٘تر ا١تناخ
بباريس  ،2015وإبراـ الكثَت من اإلتفاقيات ،منها إتفاقية كيوتو وإتفاقية مونًتياؿ .ىذا باإلضافة إذل أف العديد من الدوؿ
ضمن ا١تستوى الوطٍت تعمل على تصميم سياسات بيئية تد٣تها ضمن خططها التنموية ووفق أطر مؤسساتية وتنظيمية
وقواعد قانونية تسمح بوضع األدوات الضرورية ٟتماية البيئة .حيث كاف من بُت أىم ىذه األ دوات ماىو إقتصادي ٘تثل
يف تطبيق اٞتباية البيئية وحقوؽ التلوث وماىو طوعي جاء ٔتفهوـ اإل دارة البيئية.
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متــهيد:
بناءا على توصيات قمة األرض بريو دغلانَتو سنة  2551بضرورة إنشاء وتصميم سلسلة مواصفات تعٌت باجلانب
البيئي يف إطار تكاتف اجلهود الدولية ادلبذولة يف ضباية البيئة من أجل التنمية ادلستدامة  .وعلى إثر النجاح الكبَت الذي
حققتو ادلواصفة الدولية اإليزو  5999يف رلاؿ إدارة اجلودة ،وربوذلا إذل أحد ادلستلزمات الرئيسية دلمارسة العمل التجاري
على الصعيد احمللي والعادلي .قامت ادلنممة العادلية للمعايَت القياسية اإليزو  ISOيف سنة  2552بإصدار سلسلة
ادلواصفات الدولية اإليزو  20999متضمن ًة األ دوات الالزمة لبناء نماـ لإلدارة البيئية يف ادلؤسسات على إختالؼ حجمها
وطبيعة نشاطها .ما دفع هبذه االخَتة  -منذ ذلك الوقت  -إذل اإل قباؿ وبكثرة على تبٍت

اإليزو20999

بإعتباره كدليل

ملموس يثبت إحًتامها للبيئة ،وخاصة تلك الباحثة عن تدويل منتجاهتا أو خدماهتا.
يف خضم ىذه ادلعطيات ،يتناوؿ ىذا الفصل موضوع اإلدارة البيئية وفقا للمواصفة القياسية اإليزو

20999

من

خالؿ التطرؽ إذل مفهومها وأعليتها ووظائفها ،ومن مث الولوج يف ادلواصفة بتسليط الضوء على مفهومها وأىدافها ونشأهتا
وعوامل تطورىا مع تشريح ىيكلها بالتعرض إذل أدواهتا ومتطلبات إقامة وتوطُت نمامها .لنختم ىذا الفصل بتبياف أىم
الفوائد اليت تدرىا تبٍت وتطبيق مواصفات اإلدارة البيئية اإليزو.20999
وبالتارل ،إرتأينا إذل تقسيم ىذا الفصل إذل ادلباحث التالية:

 ادلبحث األول :ماىية اإلدارة البيئية وفقا لإليزو

08111

 ادلبحث الثاين :أدوات اإلدارة البيئية وفقا لإليزو

08111

 ادلبحث الثالث :متطلبات ودوافع إقامة نظام اإلدارة البيئية وفقا لإليزو
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ادلبحث األول :ماىية اإلدارة البيئية وفقا لإليزو.08111

إف موضوع اإلدارة البيئية من ادلواضيع اليت تلقى اىتماماً متزايداً من قبل الباحثُت وادلنممات بأشكاذلا ادلختلفة.

وقد إقًتف ىذا اإل ىتماـ بتأثَت النماـ العادلي اجلديد ومقتضيات العودلة والتجارة اخلارجية وبروز مقاربة التنمية ادلستدامة،
حبيث جعلت ىذه العوامل رلتمع ًة موضوع البيئة من أىم متطلبات اإلندماج يف اإلقتصاد العادلي .لذا يأيت ىذا ادلبحث
ليسلط الضوء على موضوع اإلدارة البيئية اإليزو 20999من خالؿ التعرض إذل مفهومها ،وظائفها ،اعليتها ،أىدافها وأىم
مراحل تطورىا والعوامل ادلساعدة على ذلك.
أوال  -مفهوم اإلدارة البيئية وفقا لاليزو:08111

تبنت اذليئات الدولية واحلكومية وادلنممات وكل األطراؼ الفاعل ة يف النشاط اإلقتصادي وعلى رأسهم ادلؤسسة
اإلقتصادية ،تدابَت ووسائل وتقنيات تكنولوجية ،ونمم تسيَتية حديثة ،لكبح تطور تدىور التوازف البيئي ومواجهة ادلشكلة
البيئية ادلستعصية  ،والتقليل من ادلؤثرات السلبية إذل حدىا ادلعقوؿ واألمثل  ،وكاف العمود الفقري ذلذه التدابَت تبٍت مفهوـ
اإلدارة البيئية والتوافق مع متطلبات اإليزو .20999
 - 0تعريف اإلدارة البيئية:
إف قياـ وإنشاء إدارة سلصصة للبيئة ومتكاملة مع ادلنمومة اإلدارية الشاملة للمؤسسة أصبح من أىم مقتضيات
العمل اإلداري الناجح ،الذي يؤدي يف النهاية إذل رب سُت األداء البيئي وقبوؿ منتجات أو خدمات ادلؤسسة زللياً وعادلياً
من ناحية سلمتها وصداقتها للبيئة.
ورغم مرور سنوات عديدة من إستخداـ اإلدارة البيئية ،وزلاوالت تطويرىا ادلرافقة للنجاح الذي حققتو العديد من
ادلؤسسات يف ىذا اجملاؿ ،إال أنو دل يلقى إتفاؽ موحد على تعريف ىذا ادلصطلح .وعلى العموـ ،ينمر ذلذا ادلفهوـ من

وجهيت نمر أساسينت ،فاألوذل تعرب عن ادلستوى الكلي (الدولة) ،والثانية عن ادلستوى اجلزئي (ادلؤسسة).
ذلذا سيتم ضمن متطلبات ىذا البحث عرض أىم التعريفات اليت أعطيت لإلدارة البيئية مع الًتكيز على تلك اليت
1

ربدثت عنها يف جانبها ادلتعلق بادلؤسسة من أجل حصر تعريف شامل لإلدارة البيئية على ىذا ادلستوى.
جاء يف تقرير األمم ادلتحدة حوؿ الربامج البيئية سنة  ،1987أف مفهوـ اإلدارة البيئية يقوـ أساسا على وضع اخلطط
والسياسات البيئية من أجل رصد وتقييم اآلثار ادلنشأت اإلقتصادية على أف تشمل ادلراحل اإلنتاجية كافة إنطالقاً من

احلصوؿ على ادلواد األولية ووصوال إذل ادلنتج النهائي واجلوانب البيئية ادلتعلقة بو ،وتقوـ أيضاً على تنفيذ أكفء
اإلجراءات الرقابية مع األخذ بعُت اإل عتبار جانب التكاليف واآلثر البيئي ذلذه اإلجراءات أيضا ،إضافة إذل كيفية
2
إستخداـ ادلوارد والبد من توضيح األدوات والطرؽ ادلتبعة دلنع التلوث واإلستخداـ الرشيد ادلوارد.
 اإلدارة البيئية على ادلست وى الكلي (الدولة) ىي إدارة ادلوارد الطبيعية والبشرية من أ جل ربقيق التنمية ادلستدامة لإلنساف يف أي مكاف ودبا يضمن ربسُت جودة
حياتو وحياة األجياؿ ادلستقبلية .فاإل دارة البيئة على ادلستوى الكلي وسيلة ىامة لًتشيد إستخداـ ادلوارد الطبيعية ادلتجددة وغَت ادلتجددة دوف اف يؤثر ذلك سلبا
يف قدرة األجياؿ القادمة على تلية إحتياجاهتم .وهبذا تكوف اإلدارة البيئية سبيال لتحقيق التنمية ادلستدامة ،فهي تتعامل مع البيئة تعامال سويا يؤدي إذل ربقيق
التقدـ دوف تلويثها وإىدار مواردىا .دلزيد من التفصيل أطلع على:
 -سامية جالؿ سعد ،اإلدارة البيئية ادلتكاملة ،ادلنممة العربية للتنمية اإلدارية ،مصر ،2005،ص.6:

 - 1نادية ضبدي صاحل ،مرجع سابق ،ص.79 :

 - 2رعد حسن الصرف ،نظم اإل دارة البيئية واإليزو ،04111دار الرضا للنشر والتوزيع ،دمشق ،2001 ،ص.28:
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تعرؼ غرفة التجارة الدولية

International Chamber Of Commerce

اإلدارة البيئية بأهنا":عملية إغلاد وتصميم

آلية شاملة تضمن عدـ وجود أثار بيئية ضارة يف منتجات ادلؤسسة ،وذلك عرب صبيع ادلراحل بدءاً بالتخطيط والتصميم
1
وصوال إذل ادلنتج النهائي".
وتعرؼ اإلدارة البيئية أيضا بأهنا" :رلموعة من األدوات الديناميكية ادلوجهة ضلو العمل ،وإزباذ إجراءات للمساعدة
يف صياغة إس ًتاذبيات حلماية البيئة وتعزيزىا  ،ومن مث تنفيذىا ومراقبتها".

2

كما عرفت اإلدارة البيئية بأهنا" :عبارة عن ىيكل ادلؤسسة ومسؤولياهتا وسياستها وشلارساهتا وإجراءاهتا وعملياهتا
ومواردىا ادلستخدمة يف ضباية البيئة وإدارة الشؤوف البيئية".

3

تعرؼ كذلك اإلدارة البيئية بأهنا" :اذليكل الوظيفي للمؤسسة ،والتخطيط ،وادلسؤوليات ،وادلمارسات العلمية،
و َ
واإلجراءات والعمليات ،وإمكانيات التطوير وتنفيذ وإصلاز ومراجعة ومتابعة السياسة البيئية للمؤسسة ،هبدؼ ربسُت
أدائها البيئي وخفض اآلثار البيئية السلبية وزلاولة منع وقوعها".

4

وينمر كذلك لإلدارة البيئية على أهنا رلموعة السياسات واإلسًتاذبيات واإلجراءات وادلمارسات اليت تشكل
إستجابة ادلؤسسة لواقعها البيئي ،إذ ف أف على كل مؤسسة أف تقوـ بفحص أنشطتها بدقة ،وأف تقوـ بإغلاد وسيلة
للتعامل مع أي خطر ػلتمل أف ينشأ عن تلك النشاطات .وسباشيا مع ىذا التعريف يقصد هبا أيضا" :رلموعة اإلجراءات
واخلطوات اليت تتخذىا ادلؤسسة هبدؼ تقييم أثر نشاطها أو منتجاهتا أو خدماهتا أو كالعلا على البيئة ،وذلك هبدؼ
إنشاء النماـ اإلداري الذي سيعمل على تقليل ىذا اآلثر عرب الزمن".

5

بناءا على ما تقدـ ،ؽلكن القوؿ بأف التعريفات السابقة تتفق يف مضموهنا بأف اإلدارة البيئية ىي تلك اإلدارة اليت
تسعى لتسيَت كل اجملاالت وادلستويات اإلدارية من خالؿ رلموعة من اإلجراءات وادلمارسات واخلطوات يف ادلؤسسة
بطريقة تتماشى ومتطلبات احلفاظ على البيئة ،وربقق ربسُت يف األداء البيئي ،وذلك دوف ادلساس بأىداؼ اإلدارة
التقليدية .وعليو فإف العناصر األساسية ادلكونة لإلدارة البيئية ىي:
 منع وقوع اآلثار السلبية للبيئة ىو اذلدؼ الرئيسي لإلدارة البيئية؛ -السياسة البيئية للمؤسسة ومن بينها إزباذ اإلجراءات الالزمة وادلناسبة بيئياً؛

 إحًتاـ وإتباع تعليمات السلطات ادلختصة والقوانُت وتوصيات اجلمعيات اخلضراء يف ما يتعلق بعدـ ذباوز حدودالتلوث ادلسموح بو؛
 احلفاظ على البيئة مثل تبٍت إجراءات تقنية تقلل من ادلؤثرات البيئية وإزباذ التدابَت الوقائية والعالجية ادلناسبة؛ -ادلساعلة يف ربقيق التنمية ادلستدامة من خالؿ ضباية البيئة لألجياؿ احلالية والقادمة.

1

 -عثماف حسن عثماف ،دور اإلدارة البيئية يف حتسني األداء البيئي للمؤسسة اإلقتصادية ،أوراؽ ادلؤسبر الدورل للتنمية ادلستدامة والكفاءة اإلستخدامية

للموارد ادلتاحة ،كلية العلوـ اإلقتصادية وعلوـ التسيَت ،جامعة سطيف ،اجلزائر 08/07 ،أفريل  ،2008ص.523 :

 - 2عبد الرحيم عالـ ،مقدمة يف نظم اإلدارة البيئية ،منشورات ادلنممة العربية للتنمية اإلدارية ،القاىرة ،2005 ،ص.3 :
 - 3طالؿ زلمد مفضي بطاينة ،عبد الصمد صلوى ،اإلدارة البيئية للمنشآت الصناعي كمدخل حديث للتميز التنافسي ،ادلؤسبر العلمي الدورل حوؿ األداء
ادلتميز للمنممات واحلكومات ،جامعة ورقلة ،اجلزائر 2006/ 09- 08 ،مارس ،ص.134 :

 - 4زلمد صالح الدين عباس ،مرجع سابق ،ص.62 :

- Nora Goldstien, Environmental Management in Systemes for Biosolids Treaument, Bioceell, Vol(40), N(9), 1999.
01
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 - 2ادلفهوم احلديث لإلدارة البيئية:
تبحث ادلؤسسات يوماً بعد يوـ عن الوصوؿ إذل مستوى جيد لألداء البيئي ،وذلك من خالؿ ربكم أفضل يف

التأثَتات اليت قد ربدثها نشاطاهتا على البيئة .وقد ظهرت ىذه اإلنشغاالت وتنام ت يف ظل التزايد ادلستمر للضغوط
(الرمسية وغَت الرمسية) ادلفروضة عليها ضمن زليطها  ،وادلتعلقة خاصة باحلفاظ على البيئة.
ويف ىذا الصدد ،تبنت العديد من ادلؤسسات الرائدة مثل شركة تويوتا  -على وجو اخلصوص  -فلسفة إدارية
حديثة منبثقة ومستمدة من إدارة اجلودة الشاملة ،تعترب الوجو اجلديد لإلدارة البيئية وتسمى :بإدارة اجلودة البيئية

الشاملة .حيث تعرؼ ىذه األخَتة بشكل تفصلي وفق مايلي:

فاإلدارة ىي :زبطيط وتنميم وتوجيو ومراقبة كافة النشاطات وادلوارد ادلتعلقة بتطبيق السياسة واألىداؼ البيئية
للمؤسسة .أما اجلودة البيئية فهي :ربقيق متطلبات ضباية اجملتمع والطبيعة من خالؿ ادلساعلة يف تقليل ادلؤثرات السلبية
على البيئة ومنع وقوعها وتقدًن منتوج ال يؤثر سلبياً على ادلس تهلك النهائي ويكوف صديق للبيئة .أما الشاملة فهي:
تتطلب مشاركة وإندماج كافة موظفي ادلؤسسة ،وبال تارل إجراء التنسيق الفعاؿ بينهم حلل مشاكل البيئة وإجراء

التحسينات ادلستمرة.

1

وخالؿ ىذا ادلفهوـ اجلديد إلدارة اجلودة الشاملة ،تتفاوض األىداؼ والسياسات اإل قتصادية للمؤسسة مع تلك
ادلتعلقة باحلفاظ على البيئة ،وىذا من خالؿ وضع نماـ إداري بيئي متكامل وشامل ال يبحث فقط عن ادلستوى اجليد
لألداء ،بل يسعى دوما ضلو التميز .Excellence

 - 0- 2متطلبات ادلفهوم اجلديد لإلدارة البيئية:
إف متطلبات إدارة اجلودة البيئية الشاملة أخذت مبادئ إدارة اجلودة الشاملة دبنمور بيئي ،وىي:

2

- 0- 0- 2إلتزام اإلدارة:
يعد إلتزاـ اإلدارة باجلوانب البيئية أكثر أعلية لكونو ؽلثل حجر األساس لتشييد نماـ إدارة بيئية غلسد السياسة
واألىداؼ البيئية للمؤسسة ويهيئ التنميم الالزـ لتحقيق ذلك.
- 2- 0- 2الرتكيز على العميل وإرضاءه:
إف العميل أو باألحرى الزبوف بالنسبة إلدارة اجلودة البيئية الشاملة ال يستخدـ دبفهومو التقليدي ،وإظلا توسع
ليشمل أولئك األشخاص أو اذليئات ذات العالقة بادلؤسسة ،الذين يؤثروف ويتأثروف بعملها ونشاطها ،وقد أطلق عليهم
األطراؼ ذات ادلصلحة.
فعلى سبيل ادلثاؿ ،فإف البنوؾ وادلؤسسات التمويل ية تضع يف شروط إقراضها للمؤسسات اإلعتبارات البيئية .أما
ادلستهلك النهائي فإنو أصبح يبحث عن ادلنتجات الصديقة للبيئة مهما كاف سعرىا.


إدارة اجلودة البيئية الشاملة ىي التوجو اجلديد لفلسفة إدارة اجلودة ،وذلك جب عل مطالب ضباية البيئة جزء من خصائص ومعايَت اجلودة .فإدارة اجلودة الشاملة

أخذت تتوجو ضلو إعتبار القضايا البيئية كشرط البد من مراعاتو ماداـ صبهور الزبائن زادت أكثر إىتمامتهم بالقضايا البيئية يف قرراهتم الشرائية ،وأصبح التلوث
شأنو ش أف التلف واذلدر ؽلثل عيباً إنتاجياً ،ياالضافة إذل اف صداقة البيئة أضحت تنضوي ربت زلددات ادلزايا التنافسية مثلها مثل اجلودة بل ومتدخلة معها.

 - 1يوسف حجيم الطائي ،زلمد عاصي العجيلي ،ليث على احلكيم ،مرجع سابق ،ص.373 :

 - 2رغد منفي الدليمي ،إدارة اجلودة الشاملة للبيئة بإستخدام ادلواصفة الدولية  ،ISO 14000دراسة حالة مصايف الوسط العراقية ،جامعة بغداد،
 ،2001ص ص.101- 99 :
00
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- 3- 0- 2العمل اجلماعي:
تعد مشاركة العاملُت وبعض األطراؼ األخرى اخلارجية عامال رئيسيا يف ادلساعلة يف تنفيذ إجراءات ومتطلبات
ربقيق األىداؼ البيئية ادلرسومة ،واإللتزاـ بتطبيقات الوقاية من التلوث.
- 4- 0- 2التحسني ادلستمر:
إف أساس السياسة البيئية للمؤسسة ىو التحسُت ادلستمر ذلا ،حيث يشمل كل األنشطة ادلعتمدة يف ادلؤسسة
التميز يف أدائها البيئي من خالؿ الكفاءة والفاعلية يف التعامل مع القضايا البيئية ادلرتبط بادلؤسسة.
لتحقيق َ

 - 3وظائف اإلدارة البيئية:
إف اإلدارة البيئية كأي إدارة اخرى تتضمن الوظائف اإلدارية الرئيسية من زبطيط ووسائل تنفيذ إضافة إذل عمليات
التحكم والرقابة وادلراجعة.
وبالتارل ،ربتوي اإلدارة البيئية على رلموعة من الوظائف ادلستمدة من مهاـ الوظائف التقليدية لإلدارة بصفة عامة،
من زبطيط وتنميم وتوجيو ورقابة وإف كانت تتميز عنها ببعض اخلصوصيات ذات الصلة باجلوانب البيئية .واليت يؤدي
القياـ هبا بفعالية إذل ربسُت تعامل ادلؤسسات مع البيئة  .ويف ما يأيت توضيحاً سلتصراً دلضموف ىذه الوظائف:
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 - 0-3التخطيط البيئي:
غلب صبع كافة ادلعلومات واحلقائق حوؿ اآلثار البيئية ادلتوقعة للعمليات اإلنتاجية ضمن ادلسح البيئي وىذه
ادللوثات قد تكوف غازية فتسبب تلوثا للهواد أو سائلة أو صل بة ...وىنا غلب التعرؼ عليها من أجل مقارنتها مع ادلعايَت
ادلسموح هبا وادلقبولة بيئيا فإذا كانت أقل من ادلعايَت ال يوجد مشاكل بيئية وإ ذا كانت أعلى البد من وضع برنامج يوضح
كيفية التحكم ومنع التلوث.
وغلب يف ىذه الوظيفة ربديد األىداؼ والعمليات اليت سبكن ادلؤسسة من تنفيذ السياسات البيئية ،ويف ىذا
اإلطار يتم اإل نطالؽ من ادلعايَت أو ادلواصفات ادلرجعية العادلية ادلعتمدة من ادلنممات الدولية مثل ادلنممة الدولية
للتقييس ،وينبغي على التخطيط البيئي أف يكوف شامال جلميع أنشطة ادلؤسسة التموينية واإلنتاجية والتسويقية وإدارة
ادلوارد البشرية واحملاسبية.
 - 2-3التنفيذ:
وىي ادلهمة اليت تتمثل يف تنفيذ العمليات البيئية كما ىو سلطط ذلا ،حيث تشمل صبيع أنشطة ووظائف ادلؤسسة.
 - 3-3الرقابة البيئية:
تتمثل يف مراقبة ومتابعة العمليات فيما يتعلق باإلجراءات القانونية وادلتطلبات التشغيلية وأىداؼ السياسة البيئية،
مع العمل على تقييم األداء البيئي ،أي تقييم مدى النجاح الذي حققتو اإلجراءات والتدابَت البيئية من قبل ادلؤسسة.
ويف ىذا اإلطار تتم الػ رقابة من خالؿ م ػا يسمى بالرقابة البيئية ( (Eco-Controlingكنماـ فرعي من نماـ الرقابة
الشاملة يف ادلؤسسة.
 - 4-3التطوير والتحسني:
القياـ بتصحيح وتقوًن العمليات ادلتعلقة بالتخطيط والتنفيذ وادلراقبة البيئية ،أي العمل الدائم لتأمُت فعاليتها.
 - 1عثماف حسن عثماف ،مرجع سابق ،ص.527 :
05
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 - 4أمهية اإلدارة البيئية:
إف تزايد الضغوط خاصة من صبعيات ضباية البيئة (مثل اجلمعيات اخلضراء) ،وتزايد إىتماـ احلكومات وخاصة يف
الدوؿ ادلتقدمة بإدارة البيئة وضباية الطبيعة ،وفرضها للقوانُت والتشريعات ادلتعلقة بذلك ،لو أثر يف سعي ادلؤسسات لتبٍت
مفهوـ اإلدارة البيئية .حيث خلصت الوكالة األمريكية للحفاظ على البيئة أعلية تبٍت اإلدارة البيئية يف النقاط التالية:
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 - 0- 4حتسن األداء البيئي للمؤسسة:
إف إستخداـ التخطيط غلنب ادلؤسسة الكثَت من ادلفاجئات ويساعد على التوقع بادلشكالت البيئية ،وػلفز على
إقتناص الفرص ادلتاحة واإلغلاد ادلسبق للحلوؿ.
 - 2- 4يدعم ويرفع تنافسية ادلؤسسات:
إف زبفيض تكلفة الطاقة أو اإلستغناء عن بعض ادلواد الكيماوية غَت الضرورية ،يؤدي إذل الزيادة الفعلية يف
األرباح ،واليت ؽلكن إستغالذلا يف عمليات التوسعة أو يف التوزيع على ضبلة األسهم أو لتحفيز العاملُت.
كما يؤدي تبٍت مواصفات اإلدارة البيئية إذل دخوؿ ادلؤسسة بعض األسواؽ العادلية ،وعليو فإف ادلؤسسات اليت
تتبٌت إسًتاتي جية واضحة حوؿ أدائها البيئي ىي اليت ستحصل على مزايا تنافسية.
 - 3- 4توفري األموال:
إف نماـ اإلدارة البيئية يوفر للمؤسسة العديد من البدائل لتحسُت األداء .فعلى سبيل ادلثاؿ فإف إدخاؿ وإستعماؿ
تكنولوجيات نميفة ،تؤدي إذل توفر األمواؿ عن طريق ترشيد إستهالؾ الطاقة واحلفاظ عليها ومنع التلوث والتخلص من
النفايات ،شلا يساعد على زبفيض تكاليف التشغيل وربسُت األداء.
 - 4- 4حتسني صورة ادلؤسسة:
إف منمومة اإلدارة البيئية ربتوي على مؤشرات تساعد يف احلكم على مدى تقدـ ومتابعة تنفيذ الربامج ادلتعلقة
بالبيئة مقارنة باألىداؼ ادلوضوعة ،فالتقارير ادلنشورة وادلتضمنة ذلذه ادلؤشرات والنتائج ادلتحصل عليها تساعد يف كسب
مزيد من الثقة وادلص داقية لدى الرأي العاـ ،شلا يعود باإلغلاب على مسعة ادلؤسسة ،وكذلك يف جذب ادلستثمرين.
 - 5- 4يضمن التسيري األفضل لإللتزامات القانونية البيئية:

تساعد اإلدارة البيئية ادلؤسسة على إزباذ كل اإلجراءات الكفيلة بتطبيق اإللتزامات والتشريعات القانونية البيئية.
 - 5التطور التارخيي لإلدارة البيئية يف ادلؤسسة:
تعترب اإلنطالقة األوذل لإل دارة البيئة منذ أف بدأ اإلرتباط احلقيقى بُت نشاط ادلؤسسات والبيئة على ادلستوى العادلي
وذلك يف عاـ  2531يف مؤسبر أستكهودل ،من خالؿ مطالبة ىذا األخَت بالتصدي للتلوث البيئي والتحديات البيئية.
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وبالتارل ،ترجع بدايات اإلدارة البيئية إذل أوائل السبعينات ،وىي الفًتة اليت أخذت فيها قضايا البيئة وسلاطر
التلوث البيئي تطفو على السطح ،وتنذر دبخاطر بيئية دولية.
وخالؿ ىذه الفًتة ،دل يتخطى مفهوـ اإلدارة البيئة حدود اإلجراءات العالجية ،من خالؿ اإلعتماد على الطرؽ
واألساليب التقليدية يف اإلدارة البيئية وبدرجة أساس ية على التشريعيات والقوانُت واإل تفاقيات اخلاصة حبماية البيئة.
 - 1نفس ادلرجع ،ص.522- 520 :
2

 فؤاد راشد عبده ،اإل دارة البيئية وأمهيتها يف احلفاظ على ادلوارد وحتقيق التنمية يف اليمن ،رللة حبوث إقتصادية عربية ،عدد ،1998 ،13ص.66:05
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وكاف جل اإل ىتماـ يف ىذه الفًتة ينصب على احلصوؿ على احللوؿ التكنولوجية النهائية للتوافق مع التشريعيات
1

والقواعد ادلتزايدة وادلتشددة يف ماؼلص البيئة.
وعلى الرغم من أعلية ىذه الفًتة ،إال أهنا ركزت على احللوؿ والتوصيات واإلصالحات اجلزئية ،ودل هتتم يف البحث
عن جوىر ادلشكالت وأسباهبا ،كما إفتقرت للقدر الكايف من ادلختصُت وادلهنيُت بالشؤوف البيئية مع ضعف اإلمكانيات.
يف منتصف الثمانينات أسهمت تكاليف تطبيق احلماية البيئية ادلرتفعة يف دفع ادلؤسسات لتقوـ بعمليات
اإل ستثمار يف زبفيض التلوث وليس التحكم بو فحسب .وىذا ما جعل ادلهتمُت بادلشاكل البيئية يعملوف على إغلاد
مفوضية مستقلة للبيئة ،واليت نشرت تقريرىا بعنواف "مستقبلنا ادلشًتؾ" ،الذي حث ادلؤسسات الصناعية على تطوير إدارة
بيئية سليمة وفعالة.
ومع هناية الثمانينات أدركت ادلؤسسات أف نشاطاهتا التصنيعية ىي العامل األساسي يف ادلشاكل البيئية وبدأت
تأخذ موضوع اإلدارة البيئية تطوعا باعتبارىا سبيال مهما يف ربسُت صورهتا ،حيث كاف من نتائج ىذه الفًتة صنع
منتجات صديقة للبيئة تدعى ادلنتجات اخلضراء.
ويف بداية التسعينات ويف سبيل دعم التطور يف رلاؿ اإلدارة البيئية ،مت إنعقاد مؤسبر قمة األرض الذي صدرت عنو
األجندة
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حاملة يف طياهتا كيفية تعاوف احلكومات وادلؤسسات واذليئات غَت احلكومية وصبيع ادلهتمُت بقضايا البيئة

حلل ادلشكالت البيئية اليت هتدد حياة اإلنساف وكافة الكائنات احلية.
ومع هناية عقد التسعينات وإ ستجابة لضرورة وجود طريقة منممة يتم من خالذلا دمج اإلعتبارات البيئية ضمن
إدارة ادلؤسسات وضمن عملية صنع القرار ،مت إصدار سلسلة اإليزو ،20999اليت صممت من أجل أف تسهل على
ادلؤسسات التعامل مع القوانُت البيئية ،وتليب ادلتطلبات الرقابية ،وتساعد ادلسؤولُت على ربديد مواقع ادلشاكل البيئية قبل
ظهورىا ،مع ربقيق وفرات يف التكاليف بتخفيض إستهالؾ الطاقة وادلواد األولية الداخلة يف اإلنتاج.
وهتدؼ ىذه ادلواصفات إذل وضع معايَت بيئية قياسية على مستوى كل مؤسسة تضمن توجهها ضلو التحسُت
ادلستمر لإلدارة البيئية اخلاصة هبا ،هبدؼ ربقيق نتائج إغلابية يف توفَت قيمة ذبارية ودور ريادي يف رلاؿ ضباية ما يساعد
يف دعم موقعها يف األسواؽ.
وتواصل تطبيق اإلدارة البيئية وفقا دلواصفات

اإليزو20999

إذل يومنا ىذا ،ولكن مع إجراء العديد من التحسينات

على ىذه ادلواصفات وجعلها تواكب التطورات احلاصلة يف رلاؿ ضباية البيئة ،ودبا يتوافق مع طبيعة األنشطة ادلختلفة
للمؤسسات .باإلضافة إذل زلاولة تكييفها مع ماىو موجود من موصفات أخرى مثل اجلودة وما ىو موجود من
مواصفات وطنية.

1

 زلمد صالح الدين عباس ،مرجع سابق ،ص.58:08
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ثانيا -مواصفة اإلدارة البيئية اإليزو( 08111ادلفهوم ،األ ىداف ،النشأة وعوامل الظهور):
ظهرت مواصفة اإليزو 20999لإلدارة البيئية سنة  2552بعد سلاض طويل يف رحم ادلنممة العادلية للتقييس
اإليزو)(ISO

 ،وذلك بعد عدة توصيات من منممة األمم ادلتحدة على غرار مؤسبر األرض حوؿ البيئة والتنمية يف ريودي

جانَتو سنة

وكذلك عرب عدة مقابالت أجرهتا اللجنة  ISO TC 207خالؿ الفًتة  2551- 2551مع شلثلُت رمسيُت

2551

للقطاع الصناعي ومنممات التقييس الوطنية وعلى رأسها منممة التقييس الربيطانية وبعض ادلنممات احلكومية اخلاصة
بالدوؿ الصناعية يف غرب أوربا وكندا والواليات ادلتحدة األمريكية.
 - 0مفهوم مواصفة اإلدارة البيئة اإليزو:08111
اإليزو 20999ىي رلموعة من ادلواصفات اإلختيارية اليت ربافظ على البيئة ،ومن مث فهي تتيح للمنممات واذليئات
على مستوى العادل إتباع إدارة بيئية واحدة متفق عليها ،وبال تارل فهي تضمن وتكفل ضباية البيئة من التلوث بالتوازي مع
ادلتطلبات اإلقتصادية واإلجتماعية.
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كما ؽلكن تعريفها أيضاً على أهنا" :سلسلة من الوثائق وادلواصفات ادلكتوبة اليت أصدرهتا ادلنممة الدولية
للتقييس ) (ISOمن أجل تزويد الشركات الصناعية باألدوات الالزمة لبناء نماـ اإلدارة السليمة بيئياً ،وتعطى اإلرشادات

الالزمة إلستخدامو وتقييمو ،ومن فوائد تطبيقها ربسُت مدى التقييد باألنممة البيئية ،وزبفيض نسبة التلوث ،وإزالة
النفايات وربقيق أداء بيئي إغلايب ،وزيادة الوعي البيئي مع إحراز تغيَتات ثقافية".

2

وىي كذلك عبارة عن رلموعة من ادلقاييس اليت سبثل مدخل ػلدد أنممة إدارة عمليات أي منممة مع الًتكيز على
اجلوانب البيئية ألنشطتها ومنتجاهتا واخلدمات اليت تقدمها ،حيث غلب على ادلؤسسات ليس أف تسعى فقط إلرضاء
3
عمالئها ،بل أيضاً إدارة قضايا البيئة اليت زبصها بفاعلية.
كما أهنا سلسلة مواصفات قياسية دولية خاصة بنمم اإلدارة البيئية ،تتكوف من عدد من ادلعايَت ،تتمحور كل

واحدة منها على رلموعة من البنود وادلتطلبات ذات الطابع الفٍت واإلداري ،الغاية منها تشجيع وتنمية إدارة بيئية أكثر
كفاءة وفاعلية يف ادلنممات ادلختلفة بإ ذباه تطوير وضباية البيئة.
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أشتقت كلمة اإليزو ( )ISOمن احلروؼ الثالثة األوذل لػػ ،International Organization for Standardization :وىي التسمية ادلوحدة دوليا للمنممة

الدولية للتقيس ،واليت ىي عبارة عن فدرالية عادلية دلنممات التقييس الوطنية ادلنخرطة هبا ،تتمثل مهامها األساسية يف إصدار مواصفات دولية موحدة سواء كانت
فنية زبص السلع أ و اخلدمات ،أو مواصفات تنمم اإلدارة .ىذا باإلضافة إذل أهنا تعمل على رفع ادلستويات ال قياسية ووضع ادلعايَت واألسس واإلختبارات ومنح
الشهادات ادلتعلقة هبا من أجل تشجيع ذبارة السلع واخلدمات على مستوى عادلي يف شىت اجملاالت ماعدا اإللكًتونيات حيث توجد ىيئة خاصة هبذا اجملاؿ ،كما
تضم ىذه ادلنممة شلثلُت من معمم دوؿ العادل .أنمر يف ذلك :عواطف إبراىيم احلداد ،إدارة اجلودة الشاملة ،ط ،1دار الفكر ،عماف ،2009 ،ص.11 :
وأيضا أنمر ادلوقع الرمسي ذلذه ادلنممة على االنًتنتwww.iso.com :

1

 -صالح زلمود احلجار ،داليا احلميد صقر ،نظام االدارة البيئية والتكنولوجية اإليزو  :04111منهجياتو ،تقنياتو ،استدامتو ،دار الفكر العريب ،القاىرة،

 ،2006ص.25 :

- James Lamprecht, ISO14000:GuidelinesFor Responsibel Environmental Management, AMACOM, NEW York,

2

1997, P:44.
3
- Anthony Rosa, Developpement Durable et Entreprises , 2edition, Afnor, france, 2008, p:87.

 - 4ميسر إبراىيم أضبد ،تدقيق األداء البيئي يف الشركات الصناعية العربية وأثره يف تقليل ادلخاطر البيئية ،موسوعة اإلقتصاد والتمويل اإلسالمي على
ادلوقع www. iefpedia.com :يوـ اإلطالع  22مارس  ،2016ص.4 :
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من التعاريف السابقة ،ؽلكن القوؿ بأف ادلواصفة

ISO14000

عبارة عن رلموعة ادلتطلبات تعمل على تكوين نماـ

إدارة بيئية ؽلكن تطبيقو يف صبيع أنواع وأحجاـ ادلؤسسات  ،ويتكيف مع سلتلف المروؼ ادلتنوعة ،ليؤدي يف النهاية إذل
ربسُت أداء ادلؤسسة البيئي من خالؿ ذبسيد سياستها وتنفيذ أىدافها البيئية.
وتأكيداً دلا سبق ،جاء دليل اإلستخداـ للمواصفة يف إصداره لعاـ  ،2004جبملة من ادلضامُت تتلخص يف ما يلي:

1

 تستطيع ادلواصفة كنماـ إداري أف يتكامل مع النمم األخرى على مستوى ادلؤسسة اإلقتصادية بكفاءة وفعالية ،إذتعطي تسهيالت يف عملية اإلستفادة من الفرص البيئية ادلتاحة بط ريقة متجاوزة للحدود ادلخطط ذلا؛
 تلتزـ ادلواصفة بالوقاية من التلوث وىو حجر الزاوية يف كفاءة أدائها ،وىذا ما غلب أف ينعكس يف سياسة وأىداؼادلؤسسة اإلقتصادية خصوصاً عندما يتم نقل متطلبات تطبيقها إذل الواقع العملي؛

 -جاءت ادلواصفة واضحة وسهلة للعاملُت داخل ادلؤس سة ،لتشرح ذلم عناصرىا دبرونة وبإستخداـ طرؽ مالئمة وحسب

نوع ادلؤسسة ،دبا يوفر لديهم خربة وتدريب عارل ؽلكنهم تنفيذ ادلواصفة؛
 تكوف ادلعرفة دبتطلبات ادلواصفة كافية لتكوف نقطة اإلنطالؽ ضلو إنشاء نماـ إدارة بيئية مرف يف التطبيق العملي؛ ربمل ادلواصفة يف طياهتا مفهوـ التحسُت ادلستمر ،فهي نماـ يساعد ادلؤسسة يف التحسُت البيئي من خالؿ ربليلوربديد ادلشاكل البيئية وتوثيقها منعاً لتكرارىا.
 - 2أىداف مواصفة اإليزو:08111

تتلخص أ ىداؼ ادلواصفة القياسية لإلدارة البيئية اإليزو 20999يف مايلي:

2

 تقليص عوائق التجارة بسبب ادلواصفات الوطنية ادلتباينة. ترويج مفهوـ ولغة مشًتكة لإل دارة البيئية متشاهبة لتلك اخلاصة بإدارة اجلودة. تعزيز قدرة ادلنممات على إجراء وقياس التحسينات يف األداء البيئي. وضع ادلتطلبات ادلوحدة للتسجيل للمنممات اليت تتطابق أنممتها البيئية مع ىذه ادلواصفات. تقليل التدقيق ادلزدوج الذي يقوـ بو الزبائن واذليئات احلوكمية وادلنممات وادلسجلُت.ىذا باالضافة إذل ربقيق األىداؼ التالية:

3

 سبكُت ادلؤسسة من التعامل مع القضايا البيئية وعناصرىا ادلختلفة؛ مساعدة ادلؤسسة على وضع األىداؼ والسياسات اخلاصة باإلدارة البيئية؛ إرشاد ادلؤسسة بادلتطلبات والشروط وكذا القوانُت والتشريعات ذات العالقة بالبيئة؛ -تشجيع ادلؤسسة للحصوؿ على شهادة ادلطابقة من اجلهات ادلختصة بالسالمة البيئية.

3

- Philip Stapleton & Margaret Glover & davis Spetie, Environmental management systems, 2nd ED, NSF published
New York, 2001, P: 6.
2
 -أىداؼ ادلواصفة اإليزو 14000على ادلوقع www.stclements.edu/grad/gradabdul. :يوـ االطالع.1922- 2- 21 6

 - 3عادؿ عبد الرشيد عبد الرزاؽ ،نظام اإلدارة البيئية  EMSوادلواصفات القياسية  ISO14000وتطبيقاهتا يف الوطن العريب ،مداخلة ضمن ندوة الشارقة
حوؿ :دور التشريعات وا لقوانُت يف ضباية البيئة العربية ،منشورات ادلنممة العربية للتنمية اإلدارية ،جامعة الشارقة ،اإلمارات.2005/5/11- 7 ،
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 - 3نشأة مواصفة اإلدارة البيئية اإليزو:08111
لقد أفرزت الثورة الصناعية اليت حدثت بعد احلرب العادلية الثانية ،تلوثاً بيئياً كبَتاً ،وإستنزاؼ ىائل للموارد يف
الطبيعة ،لفت انتباه ادلهتمُت من كافة دوؿ العادل  .فعقدت مؤسبرات عديدة من أجل كبح ىذا التدىور والتلوث احلاصل،
وإغلاد السبل وادلمارسات اليت من شأهنا أف تقوـ بًتشيد إستهالؾ ادلوارد والطاقات.
لعل من أىم ىذه ادلؤسبرات ،ىو ادلؤسبر الذي عقدتو األمم ادلتحدة سنة

2531

يف ستوكهودل ،والذي ناقش قضايا

ضباية البيئة وتبٍت وتطوير إدارة بيئية سليمة ،شلا مهد الطريق إذل ظهور تقرير مستقبلنا ادلشًتؾ الذي نشر يف عاـ ،2543
متضمناً إشارة مبكرة يف حينها إذل ما يعرؼ دبفهوـ التنمية ادلستدامة ،تلى ذلك تنامي الوعي باجلوانب البيئية وزاد نفوذىا
على قضايا التجارة الدولية.

1

ولًتسيخ اإلىتمامات السابقة ،عقدت األمم ادلتحدة مؤسبر األرض حوؿ البيئة والتنمية يف ريودي جانَتو سنة
 ، 2551حيث كاف نقطة ربوؿ مهمة يف اإلىتماـ الدورل بالبيئة لبناء نماـ دورل خاص باإلدارة البيئية على مستوى العادل،
مت على أثره توصية ادلنممة الدولية للمواصفات القياسية بإنشاء وإصدار مواصفات قياسية لإلدارة البيئية إعتماداً على

النجاح الذي حققتو ادلنممة يف رلاؿ نماـ إدارة اجلودة .ISO9000

2

تزامناً مع ىذه األحداث كاف أوؿ السباقُت إلصدار مواصفة تعٌت باإلدارة البيئية اذليئة الربيطانية للتقييس .ففي عاـ
 2551ظهر أوؿ إصدار دلواصفة دولية لنماـ اإلدارة البيئية ،وىي ادلواصفة الربيطانية  BS7750وبدأ تطبيقها يف  199شركة
صناعية يف ادلملكة ادلتحدة .ليتم بعد ذلك تعديل ىذه ادلواصفة وإعادة إصدارىا يف فرباير  1994لتتوافق مع النماـ
اخلاص بإدارة البيئة باالرباد األورويب

). (EMAS

3

اإليزو ISO

وإستجاب ًة لتصاعد الدعوات ادلوجهة دلنممة
تلك ادلتعلقة بالتجارة العادلية ،وسباشياً مع ادلواصفة الربيطانية
4
سلصصة لتطوير مواصفة دولية قادرة على:

من قبل األمم ادلتحدة ومنممات أخرى دولية ،وخاصة

 ، BS7750قامت ادلنممة بتشكيل رلموعة إستشارية دولية

 وضع مدخل عاـ لإلدارة البيئية شلاثل دلواصفة إدارة اجلودة ISO9000؛ تعزيز قدرة ادلؤسسة على ترسيخ التحسُت البيئي؛ تسهيل التجارة الدولية عن طريق زبفيض وإزالة احلواجز التجارية.فأشبرت جهود ىذه اجملموعة اإلستشارية إذل تشكيل جلنة فنية عرفت بلجنة

TC 207

 ISOاليت إختصت بإنشاء

وتطوير مواصفة لإلدارة البيئية .وإلصلاز ادلهاـ ادلوكلة ذلا فقد قسمت إذل س تة جلاف فرعية هتتم باجلوانب التالية:
 -نماـ اإلدارة

5

البيئية ).(Environmental Management System) (EMS

 -التدقيق البيئي

).(Environmental Auditing) (EA

 - 1عبد الرحيم عالـ ،مرجع سابق ،ص.8 :
 - 2زلمد عبد الوىاب العزاوي ،أنظمة إدارة اجلودة والبيئة اإليزو  0111واإليزو  ،04111ط ،1دار وائل للنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،2002 ،ص.185 :
3

 -صباؿ بشَت أوىيبة ،ادلواصفة القياسية ايزو  ،04111إلدارة سليمة بيئيا www.hii.edu.ly :يوـ اإلطالع .2015/06/03

 - 4رغد منفي الدليمي ،مرجع سابق ص.30 :

3

- Paolo Baracchini, Guide à la mise en place du management environnemental en entreprise selon ISO 14001 ,

3édition Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2007, P: 24.
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 -العالمة (ادللصق) البيئية

).(Environmental Labeling) (EL

 تقوًن األداء البيئي -تقييم دورة احلياة )(LCA

).(Environmental Performance Evaluation) (EPE

 -ادلصطلحات

).(Life Cycle Assessment

).(Vocabulary

 -اجلوانب البيئية يف مقاييس ادلنتوج

)(Environmental Aspect Product Standard) (EAPS

وعرب عدة مقابالت أجرهتا اللجنة

TC 207

 ISOخالؿ الفًتة

2550- 2551

مع شلثلُت رمسيُت للقطاع الصناعي

ومنممات التقييس الوطنية وبعض ادلنممات احلكومية اخلاصة بالدوؿ الصناعية يف غرب أوربا وكندا والواليات ادلتحدة
األمريكية ،أشبرت جهود ىذه ادلقابالت وبالضبط سنة

2551

عرض مسودة ادلواصفة الدولية لإلدارة البيئية اليت طرحت

للتصويت من قبل صبيع أعضاء منممة اإليزو ،فتمت ادلوافقة عليها هنائياً ومت نشر وإصدار ادلواصفة النهائية

ISO14000

عاـ  1 .2552مث نشرت يف فًتات الحقة بقية ادلقاييس ادلتعلقة بإرشاداهتا ودبتطلباهتا.

وخالؿ شبانية سنوات من تاريخ اإلصدار وصل عدد الشركات ادلتبنية لإليزو 20999إذل  59125شركة من  213من
دوؿ العادل رغم أف تبنيها يتم طوعياً ،ومرد ذلك التكلفة ادلنخفضة الناذبة عن إستعماؿ ادلواصفة ،وبسبب اإللتزامات
األخالقية ضلو البيئة اليت سبنح ميزة تنافسية يف األسواؽ العادلية للمؤسسات 2 .ويف سنة  1990مت ربديث ادلواصفة
 ISO14000وإصدارىا بعد ما مت تعديلها وربسينها.
ألزمت ادلنممة الدولية للمواصفات القياسية

ISO

ادلؤسسات اليت ترغب يف تبٍت ادلواصفة

ISO14000

على إدخاؿ

متطلباهتا ضمن ىيكلها التنميمي ،وأف ربدد سياسة واضحة ذباه ضباية البيئة واحلفاظ عليها ،وتطبيق ذلك بشكل فعلي،
ال ذباه كافة عمالئها على سعيها اجلد ي يف سبيل ضباية البيئة ،شلا قد ؽلهد الطريق للمؤسسات لتخطي
شلا يوفر دلي ً
احلدود السياسية واجلغرافية وادلساعلة يف السوؽ العادل ية ،باإلضافة إذل ذلك فإهنا تقدـ طريقة مشًتكة لنماـ اإلدارة البيئية
على ادلستوى الدورل هتدؼ إذل ربقيق اإلنسجاـ بُت ادلقاييس الوطنية واإلقليمية من أجل تسهيل التبا دؿ التجاري بُت
سلتلف دوؿ العادل ،وأيضا العمل على مساعدة ادلؤسسات يف إدارة وتقي يم الفعالية البيئية اخلاصة بأنشطتها ومنتوجاهتا
3
وربسُت األداء البيئي.
 - 4العوامل ادلؤثرة يف ظهور وإنتشار سلسلة ادلواصفات الدولية لإلدارة البيئية اإليزو:08111
إف صدور سلسلة ادلواصفات الدولية

ISO14000

عن ادلنممة الدولية للتقييس

ISO

كاف ناذباً عن تفاعل عدة

عوامل دفعت بادلؤسسة على وجو اخلصوص إذل تبٍت ىذه ادلواصفة ،ولعل من بُت أىم ىذه العوامل ما يلي:

4

 - 0- 4التنمية ادلستدامة:
بعد ظهور مصطلح التنمية ادلستدامة عاـ
والتنمية ،قامت غرفة التجارة الدولية عاـ

2552

2543

يف تقرير مستقبلنا ادلشًتؾ الذي قدمتو اللجنة العادلية للبيئة

بإطالؽ ميثاؽ العمل للتنمية ادلستدامة ،والذي تضمن

22

مبدأ يعٌت

بإدارة البيئة وتعزيز ربقيق التنمية ادلستدامة.
 - 2يوسف حجيم الطائي ،زلمد عاصي العجيلي ،ليث على احلكيم ،مرجع سابق ،ص.387 :
 - 3نفس ادلرجع ،ص.386 - 385 :

 - 4زلمد عبد الوىاب العزاوي ،مرجع سابق ،ص.221 - 219 :
04

- Anthony Rosa, Op Cit, p:85.
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كما إشتمل على بعض العناصر الرئيسية ألنممة اإلدارة البيئية والتفكَت اجلدي بإزباذ اخلطوات الالزمة لتخفيف
أثر اخلطر البيئي ،ولعل إطالؽ ادلواصفات الدولية  ISO14000خطوة جادة على ذلك الطريق.

 - 2- 4سلسلة ادلواصفات الدولية :ISO9000

إف النجاح الكبَت الذي حققتو سلسلة ادلواصفات الدولية

ISO9000

واخلاصة بأنممة إدارة اجلودة ،وربوذلا إذل

أحد ادلستلزمات الرئيسية دلمارسة العمل التجاري على الصعيد احمللي والعادلي ،كاف أحد العوامل ادلؤثرة يف تبٍت منممة
اإليزو دلواصفات تعاجل الشؤوف والقضايا البيئية ،وتعتمد يف بنائها على إطار عمل  ISO9000نفسو.
 - 3- 4إنتشار ادلواصفات الوطنية واإلقليمية:
إف إنتشار مواصفات دولية عديدة يف العادل وخاصة يف الدوؿ األوربية وعدـ سباثل وتطابق متطلبات تلك
ادلواصفات بل وتناقضها أحياناً ،قد خلق عوائق ذبارية ،شلا عجل بضرورة إغلاد مواصفة دولية تتغلب على احلواجز

التجارية غَت اجلمركية وربمى بقب وؿ عادلي ،ودبا ػلقق حرية التجارة الدولية وضباية البيئة .وعليو أصدرت ادلواصفة
 ISO14000ادلنبثقة أساساً من ادلواصفة الربيطانية

BS7750

ألنممة اإلدارة البيئية اليت نشرت عاـ .2551

 - 4- 4تطور الوعي البيئي:

ساىم تطور الوعي البيئي للمجتمعات ادلتقدمة وخاصة األوروبية منها بتشكيل صبعيات بيئية ضاغطة (اجلمعيات
اخلضراء وصبعيات ضباية ادلستهلك ،باإلضافة للمستهلكُت أنفسهم....إخل) على ادلؤسسات الصناعية واخلدمية ،ودفعها
إلزباذ التدابَت الالزمة دلنع التلوث وضباية البيئة ،شلا دفع بتلك ادلؤسسات إذل تبٍت مواصفات دولية لإلدارة البيئية ،سبكنها
من التوافق مع التشريعات والقوانُت البيئية السائدة ،ليمهرىا ذلك بدور أكثر مسؤولية ذباه البيئة ،وأف أي إخالؿ هبذا
الدور سيعرضها لضغوط سوقية وقانونية هتدد مسعتها ومستقبلها يف اإلستمرار والبقاء.
 - 5- 4تطور التشريعات البيئية الدولية:
شهدت التشريعات البيئي ة تطوراً ملحوظاً ،شلا إنعكس ذلك على زيادة القوانُت البيئية وإنشاء رلالس ضباية البيئة،
وزيادة صارمة التطبيق احلازـ للغرامات حبق ادلخالفُت ،وإظهار مفهوـ مسؤولية ادلدير وادلوظف عن األضرار البيئية الناذبة
عن األنشطة اليت تقع ربت مسؤولياهتم .ىذا ما أسهم يف خلق مناخ قانوين حازـ دفع بإذباه ظهور مواصفات دولية
لإلدارة البيئية ،فادلؤسسات حباجة لتحفيز بواسطة تشريعات وقوانُت وشلارسات إدارية توفرىا ادلواصفات الدولية ،وتؤدي
بالضرورة إذل ربسُت أدائها البيئي.
 - 6- 4مشاكل البيئة العادلية:
أصبحت ادلشكالت البيئية العادلية أشد صعوبة وتعقيداً يف حلها ،وخاصة إذا ما أخذنا بعُت اإلعتبار عدـ وجود
سلطة دولية تشرع القوانُت وترسم السياسات وتتابع تنفيذىا حلل ادلشكالت ادلطروحة ،ولعل من أبرز تلك التحديات
العادلية البيئية تلوث البيئة وتآ كل طبقة األوزوف واإلحتباس احلراري .وىذا ما تتطلب حلو ًال عادلية تساىم ادلواصفات
الدولية  ISO14000بتوفَت ادلناخ ادلناسب ذلا من أجل إصلاحها.
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ادلبحث الثاين :أدوات اإلدارة البيئية وفقا
تشتمل

ISO14000

لإليزو.08111

على رلموعة وثائق إرشادية بإستثناء ادلواصفة

ISO14001

فهي ادلواصفة اإللزامية الوحيدة

اليت تقدـ للمؤسسات ادلتطلبات اخلاصة بنماـ اإلدارة البيئية ،وبلورة سياسة بيئية واضحة تراعي اإلجراءات والقوانُت
البيئية السائدة .أما بقية ادلقاييس فهي أدوات تستخدمها ادلؤسسات للتأثَت على جوانب العمل ادلتعلقة دبسؤولياهتا البيئية
وعملياهتا وادلتمثلة يف التدقيق البيئي ،وتقيي م األداء البيئي ،وربليل دورة حياة منتوجاهتا أو خدماهتا أو أنشطتها وتقييمها،
وتوفَت ادلعلومات الالزمة للعاملُت واجلمهور.
وتعد معايَت ادلواصفة

ISO14000

إطار عاـ ومرف يسمح بتطبيقها على سلتلف أنواع وأحجاـ ادلؤسسات ويف

سلتلف الدوؿ .حيث ينصب عمل السلسلة ادلكونة لإليزو 20999ضمن رلموعتُت رئيسيتُت تؤثر يف رلمل جوانب
ادلؤسسة ،تتعلق األوذل باألدوات اخلاصة بالعمليات (نماـ اإلدارة البيئية ،نماـ التدقيق البيئي ،تقييم األداء البيئي) وزبتص

الثانية باألدوات اخلاصة بادلنتوج (تقييم دورة احلياة ،العالمات وادللصقات البيئية) 1 .فتقسيم ادلواصفة
رلموعتُت ساري على اإلصدارين األوؿ سنة
ادلقاييس اإليزو وفق الشكل ادلوارل:

2552

ISO14000

إذل

والثاين سنة  .1990وترتبط ىذه اجملموعات وفقاً دلا قدمتو منممة

الشكل رقم ( :)4أدوات مواصفات اإلدارة البيئية اإليزو.08111

ادلصدر :زلمد عبد الوىاب العزاوي ،أنظمة إدارة اجلودة والبيئة اإليزو  4111و ،08111ط ،1دار وائل للنشر والتوزيع ،عماف،
األردف ،1991 ،ص.120:

قبل الغوض يف أدوات اإلدارة البيئية وفق سلسلة

اإليزو20999

بالتفصيل ،ذبدر االشارة إذل ادلواصفة

اإليزو20919

ربتوي على كافة ادلصطلحات والتعاريف ادلستخدمة يف سلسلة ادلواصفات القياسية لإلدارة البيئية اإليزو ،20999ما
يساعد على إزالة أي غموض بأي مصطلح أو مفهوـ مرفق يف أدواهتا.
 ىيكل ادلواصفة  ISO14000يعترب ىيكل مرف يف التطبيق العملي ،خبطوات تساعد ادلؤسسة اإلقتصادية على ربقيق أفضل أداء بيئي .وعادة ما يشار ذلذه
ادلواصفة على أهنا زورؽ صلاة مصمم بعناية ،وىيكل قوي ،وأشرعة متينة قادرة على األخذ ب ادلؤسسة لتحسُت أدائها البيئي ،وبإعتبار خطوات تطبيقها كبوصلة
تساعد على قيادة ا لزورؽ إذل مستقبل ضباية البيئة.

 - 1زلمد عبد الوىاب العزاوي ،مرجع سابق ،ص.189 :
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أوال  -أدوات اإلدارة البيئية اإليزو 08111اخلاصة العملية:
تضم ىذه اجملموعة األدوات ادلتمثلة يف ادلواصفات القياسية اليت ػلتاجها تطبيق نماـ اإلدارة البيئية اإليزو20992
من أجل احلصوؿ على شهادة ادلطابقة من طرؼ ادلؤسسة ،وىذا ال يتم إال بتجسيد متطلبات النماـ وتنفيذ نماـ تدقيق
بيئي للوقوؼ على الوضع احلارل وادلنفذ من ادلتطلبات والقياـ بعمليات رقابة وقياس لأل داء البيئي اخلاص بأنشطة
ومنتجات أو خدمات ادلؤسسة ،من أجل ربسُت األداء البيئي بإستمرار.
 - 0رلموعة مواصفات نظام اإلدارة

البيئية 6Environmental Management System

يشكل نماـ اإلدارة البيئية جزءا من نماـ اإلدارة الكلي للمؤسسة  ،حيث صمم لتحقيق متطلبات ادلواصفة
القياسية اإليزو ISOيف رلاؿ إدارة البيئة .ويعد نماـ اإلدارة البيئية وفق تعريف منممة التقييس اإليزو  ISOعلى أنو" :جزء
من نماـ اإلدارة الكلي الذي يتكوف من متطلبات معينة تتضمن اذليكل التنميمي ،ونشاطات التخطيط ،وادلسؤوليات،
واإلجراءات ،والعمليات ،وادلوارد ،من أجل تطوير وتنفيذ وربقيق ومراجعة السياسة البيئية للمنممة وذبسيد أىدافها على
أرض الواقع".

1

كما ينمر لنماـ اإلدارة البيئية على أنو :رلموعة من ادلتطلبات اخلاصة بادلسؤوليات ،اإلجراءات والعمليات

والوسائل الضرورية لتنفيذ السياسية البيئية 2 .ويعرؼ كذلك على ىذا النحو بأنو جزء من النماـ اإلداري الشامل الذي
يتضمن اذليكل التنميمي ونشاطات التخطيط وادلسؤوليات وادلمارسات واإلجراءات والعمليات وادلوارد وادلصادر الالزمة،
لتجسيد السياسة البيئية وأىدافها وغايتها ،وربقيق أداء بيئي جيد.

3

وبناءا على ماسبق ،ؽلكن القوؿ أف نماـ اإلدارة البيئية  20992ىو أوؿ زلاولة شاملة وجادة من أجل جعل البيئية
وظيفة من وظائف ادلؤسسة .فهو ذلك النماـ الفرعي من النماـ الكلي للمؤسسة الذي يتوفر على ادلوارد والبناء التنممي
وادلمارسات اإل دارية الالزمة من أجل تكييف متطلبات البيئ ة الطبيعية مع متطلبات أنشطة وأعماؿ ادلؤسسة.
كما أف اذلدؼ من وضع نماـ إلدارة البيئة يف ادلؤسسة ،ىو هتيئتها للتعامل مع الق ضايا البيئية وإدارهتا ضمن
سياسة واضحة لإلدارة تستمد من خالذلا األىداؼ واإلجراءات ،وتستمد منها ادلمارسات اليت تراعي القوانُت
والتشريعيات البيئية السائدة من جهة ،وتساعد ادلؤسسات يف احلصوؿ على شهادة ادلطابقة من طرؼ اجلهات ادلختصة
دبجاؿ ضباية البيئة من جهة أخرى.
وؼلتلف نماـ اإلدارة البيئية وفقاً للمواصفة الدولية
اليت أدت إذل حدوث ادلشكلة ،بينما تقوـ نمم اإلدارة التقليدية بعالج ادلشكلة وعواقبها دوف العمل على معاجلة جذور
ISO14001

عن نمم اإلدارة التقليدية بعالج جذور األسباب
4

األسباب اليت أدت إذل حدوثها ،شلا يؤدي إذل تكرار ظهور تلك األسباب.
كذلك فإف اإليزو 20992ىي ادلواصفة اإللزامية الوحيدة اليت تقدـ للمنممات ادلتطلبات اخلاصة بنماـ اإلدارة البيئية
وبلورة سياسة بيئية واضحة تراعي اإلجراءات والقوانُت البيئية السائدة .اما بقية ادلقاييس فهي إرشادية ومساعدة تستخدـ
يف التأثَت على جوانب العمل ادلتعلقة بالنماـ الذي غلسد ادلسؤولية البيئية.
 - 1صلم العزاوي ،عبد هللا حكمت النقار ،مرجع سابق ،ص.207:

2

- Corinne Gendron, La Gestion Environnemental et La Norme ISO 14001, Les Presses de L’universite de Montreal,
Canada, 2004, P :60.
3
- Paolo Baracchini, Op Cit, P: 11.
 - 4صالح زلمود احلجار ،داليا احلميد صقر ،مرجع سابق ،ص.37 :
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وذلذا تعترب اجملموعة اخلاصة بنماـ اإلدارة البيئية  20992من أىم ادلواصفات ،إذ سبثل نقطة البداية للمؤسسات اليت
ترغب يف إ عتماد ىذا النماـ ،حيث يزودىا بشروحات وتعليمات عن متطلبات نماـ اإلدارة البيئية ،ويوضح أىدافو
الداخلية واخلارجية .أي ادلتطلبات الالزمة إلنشاء وذبسيد نماـ اإلدارة البيئية ،واليت بتحقيقها ربصل ادلؤسسة على شهادة
ادلطابقة للمواصفة  ISO14000من اجلهة ادلناحة.
كما تضم ىذه اجملموعة اإلرشادات العامة والوسائل ادلساعدة للمؤسسة عن كيفية إنشاء واستعماؿ مواصفة نماـ
اإلدارة البيئية ،وأىم ادلبادئ واألنممة التقنية اليت تتطلبها .وربتوي ىذه اجملموعة على ادلواصفات التالية:

1

 ادلواصفة اإليزو :08110وتضم العناصر الرئيسية دلتطلبات نماـ اإلدارة البيئية اليت بتحقيقها ربصل ادلؤسسة علىشهادة ادلطابقة( .ىذه ادلواصفة ومتطلباهتا سيت التطرؽ ذلا بالتفصيل يف ادلبحث ادلوارل)؛
 ادلواصفة اإليزو :08118وىي مواصفة توجيهية توفر أدلة إرشادية يف شأف تصميم وتنفيذ نماـ اإلدارة البيئية شلايساعد يف تنفيذ ادلؤسسات لنماـ اإلدارة البيئية بشكل صحيح وفعاؿ من خالؿ توفَت أطر عملية للعديد من ادلواضيع
منها ربديد اجلوانب البيئية وتقييم التاثَتات ومعايَت االداء .ىذا مع زلاولة ربط النماـ باالنممة االخرى يف ادلؤسسة؛
 ادلواصفة اإليزو :08110تعطي إرشادات وتوجيهات عامة للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ،دلساعدهتا على تطبيقوتطوير وربسُت نماـ اإلدارة البيئية.
 ادلواصفة اإليزو  :08115إرشادات وتوجيهات تساعد ادلؤسسات على إنشاء ،توثيق ،تطبيق ،وربسُت أداء التصميمالبيئي يف إطار نماـ اإلدارة البيئية.
 - 2رلموعة موصفات ادلراجعة البيئية (التدقيق البيئي) اإليزو

:Environmental Audit 08100- 08101

كجميع األنممة يف ادلؤسسة ،تتطلب عملية تنفيذ وربسُت نماـ اإلدارة البيئية اإليزو20992وقفة تقييميو دورية

ودائمة بواسطة القياـ بعمليات ادلراجعة البيئية( التدقيق البيئي) ،تقود نتائجها إذل إ زباذ أفضل القرارات التصحيحية
والوقائية للوقوؼ على الوضع احلارل وادلنفذ من ادلتطلبات اخلاصة بنماـ اإلدارة البيئية.
تعرؼ وكالة ضباية البيئة األمريكية ادلراجعة البيئية على أهنا :فحص تقييمي دوري منمم وموثق وموضوعي ،بواسطة
ادلنممة أو بواسطة جهة مستقلة ذات سلطة قانونية للعمليات اإلنتاجية وما يرتبط بىا من أنشطة فرعية ،لتحديد تأثَتىا

على البيئة ومتغَتاتها 2 .وتعرفها الغرفة الدولية التجارية على أهنا :أداة إدارية داخلية تعمل على التقييم الدوري ادلوثق
وادلنمم وادلستمر دلدى كفاءة أداء نماـ اإلدارة البيئية ومدى إىتماـ ادلؤسسة حبماية البيئية من خالؿ رقابة اإلدارة على

1

 -زلمد عبد الوىاب العزاوي ،مرجع سابق ،ص.215 :

 مصطلح مراجعة  Auditيعود استخدامو إذل ميداف احملاسبة وادلالية ،وذلك هناية القرف 25ـ يف إصللًتا وبالتحديد يف لندف ،أين تأسس أوؿ مكتب للمراجعة.
ويرجع أصل مصطلح  Auditإذل الفعل الالتيٍت  Audireوالذي إ ستخدمو الروماف للتعبَت عن عمليات الرقابة اليت كانت تستهدؼ – بإ سم اإلمرباطور  -تسيَت
األقاليم ادلختلفة لإلمرباطورية .وبدء احلديث عن ادلراجعة البيئية مع هناية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرف ادلاضي ،حيث إذبهت اجلهود ضلو قياس األداء
البيئي ضمن مراجعات األداء االجتماعي سواء أكاف يف داخل السجالت القانونية للمؤسسة أو يف اإليضاحات ادلتممة ذلا أو خارجها ضمن التقارير السنوية،
ويشَت ذلك إذل أف األداء البيئي كاف يتم قياسو واإلفصاح عنو ضمن إطار احملاسبة االجتماعية وكاف يتم التحقق منو عن طريق ادلراجعات االجتماعية (خاصة
من خالؿ آثار التلوث على العماؿ) .ودل يتبلور مفهوـ ادلراجعة البيئية حىت هناية الثمانينيات وبداية التسعينيات تزامنا مع ظهور أوذل التقييمات ادلتعلقة بالبيئة.

2

 أمُت السيد اضبد لطفي ،ادلراجعة البيئية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،2005 ،ص. 327:55
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األنشطة البيئية ومدى تنفيذ الربامج والسياسات وادلرتبطة باألنشطة البيئية واليت من خالذلا يتم الوفاء دبتطلبات التشريعات
1

والقوانُت البيئية.
كما يعريف اجمللس العادلي لألعماؿ والتنمية ادلستدامة ادلراجعة البيئية على أهنا :وسيلة إدارية تتمثل يف تقييم
منتمم ،موثق ،دوري وموضوعي لسلوؾ منمومة بيئية ،نماـ إدارة ،ووسائل ومعدات هبدؼ تسهيل الرقابة عن طريق إدارة
أعماؿ بيئية وتقييم مدى مطابقتو لسياسات ادلؤسسة واإلطار القانوين الذي تعمل فيو.

2

تعرؼ أيضا ادلراجعة البيئية على أهنا :عملية ربقق ظلطي وموثوؽ لالستخراج والتقوًن ادلوضعي لألدلة اليت ربدد ما
إذا كاف نماـ اإلدارة البيئية للمؤسسة يطابق معيار مراجعة النماـ الذي وضعتو ادلؤسسة ،وكذلك إبالغ اإلدارة العليا
بنتائج ىذه العملية.

3

تأسيسا على ما سبق ،ؽلكن القوؿ بأف ادلراجعة البيئية ىي التقييم ادلنهجي ادلوثق الدوري وادلوضوعي لنماـ اإلدارة
البيئية للمؤسسة واألداء البيئي ذلا وتوصيل نتائج العملية يف شكل تقارير هبدؼ:
 ربديد تطابق نماـ اإلدارة البيئية للمؤسسة مع ادلعايَت ادلقررة؛ تقيم اإللتزاـ بالسياسة البيئية للمؤسسة وربقيق أىدافها ومتطلباهتا البيئية؛ تسهيل إجراء التحسُت يف األداء البيئي.بصفة عامة ،ؽلكن إعتماد تعريف منممة التقييس العادلية ( )ISOللمراجعة البيئية حيث تعرؼ ادلواصفة
اإليزو20992

التدقيق البيئي أو ادلراجعة البيئية على أهنا عملية تدقيق دورية ومستمرة ،منتممة وموثقة ،سبكن من احلصوؿ

على أدلة مراجعة وتقييمها بصفة موضوعية ،هبدؼ ربديد ومعرفة درجة تطابق العمليات ،األنشطة ،ظروؼ العمل
وأنممة اإلدارة ادلتعلقة با لبيئة أو أي معلومات زبصها مع ادلعايَت احملددة للمراجعة ،مث تقدًن النتائج احملصل عليها للجهة
اليت طلبت ادلراجعة.
وضمن سلسلة مواصفات أدوات اإلدارة البيئية

اإليزو20999

فإف رلموعة عائلة مواصفات التدقيق البيئي أو

ادلراجعة البيئية ربمل يف طياهتا مبادئ ادلراجعة وإجرائتها وربديد مؤىالت ادلراجع او ادلدقق البيئي وفق ما يلي:

4

 -مواصفة اإليزو :08101تقدـ ادلبادئ العامة للتدقيق أو ادلراجعة البيئية ويطبق على صبيع أشكاؿ التدقيق البيئي

وليس على نماـ اإلدارة البيئية فقط؛
 -مواصفة

اإليزو:08100

وثيقة توجيهية تستخدـ لتدقيق نماـ اإلدارة البيئية ،وىي قابلة للتطبيق على صبيع أشكاؿ

واحجاـ ادلنممات ،مع تركيزىا على ضرورة إ عداد خطة للتدقيق غلب مراجعتها وتصديقها من قبل الزبوف؛
 مواصفة اإليزو :08105ربديد معايَت ومؤىالت ادلدقيقُت البيئ يُت الداخليُت واخلارجيينن وغلب أف يتوفر فيهمادلستوى ادلطلوب مع خربة عملية وتدريب رمسي يف ما ؼلص اجلوانب ادلتعلقة بالبيئة؛
 مواصفة اإليزو :08105ربديد االطار العاـ لكيفية إدارة برنامج التدقيق البيئي؛ - 1نفس ادلرجع ،ص.134:

- Armines Brodhag et Autres, Dictionnaire du développement Durable, Afnor, 2004, p :16

 -3زلمد صالح الدين حامد ،نظم اإلدارة البيئية وادلواصفات القياسية العادلية  ،04111دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ،القاىرة ،2006 ،ص.208 :
 - 4زلمد عبد الوىاب العزاوي ،مرجع سابق ،ص.215:
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 مواصفة اإليزو :08108ربديد عمليات التدقيق األ ساسية ،إذ أف التدقيق البيئي غلب أف يكوف لو تركيز على قضايازلددة وموثقة بوضوح؛
 مواصفة اإليزو :08100وىي خاصة بالتقييم البيئي للمشاريع وادلواقع.ولكن يف االصدار اجلديد دلواصفات اإليزو

20999

سنة

1990

مت إلغاء ادلواصفات سالفة الذكر وصبعها يف

مواصفة واحدة ىي :اإليزو 25922واليت خصصت دلراجعة نمم إدارة اجلودة والبيئة معاً من خالؿ إحتوائها على إرشادات
دلبادئ ادلراجعة وإدارة برنارلها والوقوؼ على تنفيذىا مع ربديد الكفاءة ادلطلوبة للمراجعُت أو ادلدقيقُت.

اإليزو6Evaluation Environmental Performance 08150

 - 3رلموعة مواصفات تقييم األداء البيئي
تركز ىذه اجملموعة على مدى فعالية أداء ادلؤسسات من الناحية البيئية من صبيع اجلوانب (مشاكل التلوث
ادلخلفات اخلطرة ،اإلنبعاثات الضارة يف اذلواء ،التشريعات البيئية...إخل) .وتعطي ىذه اجملموعة إرشادات وتوجيهات
ومؤشرات عن كيفية قياـ ادلؤسسة بتقييم وقياس أدائها البيئي .كما تزود ادلؤسسة دبثاؿ واقعي ليوضح كيفية تقييم األداء

البيئي ،من أجل شرح تعليمات ادلعيار ادلرفق لذلك.
وعليو ربتوي رلموعة تقييم األ داء البيئي على سلسلة ادلوصفات التالية:

1

 مواصفة اإليزو :08150تقدـ إرشادات للمؤسسة حوؿ كيفية تقييم أ داىا البيئي ،كما تضم مؤشرات االداء ادلالئم.ىذه ادلعلومات ؽلكن إستعماذلا كمنطلق إلعداد تقرير األ داء البيئي سواء الداخلي أو اخلارجي.
 -مواصفة اإليزو :08155تقدـ دراسة حاالت توضح تقييم األ داء البيئي وكيفية القياـ بو؛

 مواصفة اإليزو :08155تقدـ إرشادات حوؿ صبع وإيصاؿ ادلعلومات الكمية حوؿ البيئة.قبل احلديث عن تقييم األداء البيئي ،تعرؼ ادلواصفة

اإليزو20912

وادلتأتية تعامل ادلؤسسة مع البيئة .كما مت تعريفة من قبل ادلواصفة

األداء البيئي على أنو :النتائج احملصل عليها

اإليزو20992

على أنو :تلك النتائج القابلة للقياس

وادلتحصل عليها من تعامل ادلؤسسة مع بيئتها برقابة اجلوانب البيئية احملددة ،بناءاً على سياستها وأىدافها وغاياهتا.

2

كما يعرؼ االداء البيئي على أنو :كل النشاطات اليت تقوـ هبا ادلؤسسة سواء بشكل إجباري أو إختياري من

شأهنا منع االضرار البيئية الناذبة عن أنشطة ادلنممة أو التخفيف منها .ويقصد باأل داء البيئي أيضا :ذلك األداء الذي
يعكس اآلثار اإل غلابية والسلبية لنشاط ادلؤسسة على زليطها الطبيعي واإلجتماعي ،والىت ؽلكن أف تتضمن أثار مباشرة
ناذبة عن إستهالؾ ادلوارد والطاقة وتوليد اإلنبعاثات أو غَت مباشرة تنشأ بعد خروج ادلنتج إذل اإلستهالؾ من طرؼ
ادلستهلكُت.

3

وينمر لأل داء البيئى وفق منمور الكفاءة ،على أنو مدى اإلستخداـ الرشيد للموارد والتقليل من التأثَتات السلبية
على البيئة .أما وفق منمور الفعالية فيعرب عن مدى صلاح ادلؤسسة يف ربقيق أىدافها وغاياهتا البئيية.

 تقوـ بعض اذليئات وادلنممات غَت احلكومية جبمع ادلعلومات ونشرىا عن األداء البيئي للمؤسسات ،شلا أعترب أداة فعالة للرقابة من جانب اجملتمع ادلدين.
1

- John Brady & Alison Ebbage & Ruth Lunn, Environmental Management IN Organization, 2 edition, IEMA
Handbook, London, 2011, p:264.
2
- Paolo Baracchini, Op Cit P: 11.

 - 3عبد الصمد صلوى ،احملاسبة عن األ داء البيئي :دراسة تطبيقية يف ادلؤسسات اجلزائرية ادلتحصلة على شهادة اإليزو ،أطروحة دكتوراه يف تسيَت
ادلؤسسات ،جامعة باتنة ،2015 ،ص.24 :
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وبالتارل ،تشَت عملية قياس وتقييم األ داء البيئي وفق ادلواصفة

اإليزو20912

إذل أنو منهج لتسهيل القرارات اإلدارية

ادلرتبطة باأل داء البيئي للمؤسسة بإنتقاء مؤشرات ،صبع وربليل البيانات وتقييم ادلعلومات دبقارنتها مع معايَت األداء البيئي
احملددة ،إعداد التقارير وإيصاؿ ادلعلومات ،ومن مث مراجعة وربسُت ىذا ادلنهج دوريا 1 .لذلك يهدؼ تقييم األداء البيئي
وفق ادلواصفة

اإليزو20912

إذل ربقيق ما يلي:

2

 حتديد اجلوانب البيئية :فحسب ىذه ادلواصفة فاجلانب البيئي ىو عنصر من أنشطة ادلؤسسة أو منتجاهتا أو خدماهتاؽلكن اف يكوف لو تأثَت على البئية .وبالتارل تقوـ ادلؤسسة وفق ىذا األ ساس بتحديد اجلوانب البيئية الرئيسية اليت تستطيع
من خالذلا أف ربسن من أدائها البيئي؛
 حتديد ادلعايري البيئية :وتركز يف الغالب على سياسة الشركة وأىدافها أو حىت على أساس ادلعايرة التنافسية أي ادلعايَتالبيئية اليت ػلققها أفضل ادلنافسُت؛
 حتديد التأثريات :والتأ ثَت البيئي ىو التغيَت الذي ػلدث يف البيئة نتيجة للجانب البيئي ،والذي بقياسو والتقرير بو يتمربديد احلالة البيئية للمؤسسة؛
 تقييم األداء يف ضوء ادلعايري ادلوضوعة :وىي عملية ادلقارنة بُت ما ربقق يف احلالة القائمة للمؤسسة وادلعايَتادلخططة وادلستهدفة ،وبالتارل ؽلكن للمؤسسة ربديد جوانب التصحيح لتحقيق التحسُت.
وعليو ،فإف تقييم األ داء البيئي وفق ادلواصفة اإليزو 20912يسعى لقياس مدى كفاءة وفعالية ادلؤسسة يف إستخداـ
ادلوارد الطبيعية والطاقة ،ويف ربقق األىداؼ البيئية ادلنشودة.
وسبثل نتائج التقييم مصدرا مهما للمعلومات الالزمة إلزباذ القرارات سوى داخل ادلؤسسة من طرؼ اإلدارة العليا
وادلستويات التنممية األخرى او من خارج ادلؤسسة من طرؼ أصحاب ادلصاحل .ولتقييم األ داء البيئي ىناؾ إتفاؽ حوؿ
مؤشرات القياس اليت تنضوي ربت ادلواصفة اإليزو 20912واليت ؽلكن تلخصها يف ما يلي:

3

 مؤشرات اإلدارة البيئية :وتتضمن جهود اإلدارة للتأثَت على األ داء البيئي للمؤسسة ،واليت تتعلق بالرؤية واإلسًتاتيجيةوالسياسة واذليكل التنممي لإلدارة البيئية ،وإلتزاـ اإلدارة ادلتعلق بالقضايا البيئية ،واإلتصاالت باألطراؼ الداخلية
واخلارجية أصحاب ادلصلحة؛
 مؤشرات احلالة البيئية :واليت توفر معلومات عن احلالة احمللية أو اإلقلمية أو العادلية للبيئية؛ مؤشرات األداء البيئي :وتتكوف من مؤشرات تشغيلية بيئية تتعلق دبجاالت ادلقاييس الفنية ومقاييس اإلستعماؿللمنتج أو ا لعملية وتصريف ادلخلفات .ىذا باإلضافة إذل مؤشرات األ ثر البيئي الىت تتعلق بادلخرجات مثل إصبارل
ادلخلفات ،إستهالؾ ادلواد والطاقة وادلياه وإنبعاثات الغازات.

1

- International Organization for Standardization, ISO 14031: Environmental management systems -

Environmental performance evaluation- guidelines, ISO, Geneva, 1999, P: 2.

 - 2صلم عبود صلم ،ادلسولية البيئية يف منظمات األعمال احلديثة ،الوراؽ للنشر والتوزيع ،2012 ،عماف ،األردف ،ص.340:

 - 3بساـ زاىر ،دراسة واقع نظام اإل دارة البيئية يف الش ركة العامة دلصفاة بانياس ،رللة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ،اجمللد ،33العدد،3
 ،2011ص.10:
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ثانيا  -أدوات اإلدارة البيئية اإليزو 08111اخلاصة بادلنتج:
تضم ىذه اجملموعة عائلة ادلواصفات اخلاصة بتقييم دورة احلياة اإليزو ،20909ومواصفات ادللصقات والعالمات
البيئية اإليزو ،20919باإلضافة إذل ادلواصفات ادلساعدة يف تضمُت اجلوانب البيئية يف مواصفات ادلنتج اإليزو.20929

 - 0رلموعة تقييم دورة حياة ادلنتج

اإليزو: Product Life Cycle Assessment 08181

تتطلب عملية تبٍت وتطبيق متطلبات ربقيق نماـ اإلدارة البيئية اإليزو ،20992خاصة التخطيط البيئي ،إذل ربديد
اجلوانب البيئية اخلاصة دبنتوجات أو خدمات أو أنشطة ادلنممة .ولتحليل ىذه اجلوانب تعتمد اإلدارة البيئية

اإليزو20999

على أسلوب تقييم دورة حياة ادلنتج ادلتجسد من خالؿ عائلة مواصفات اإليزو.20909
 - 0- 0مفهوم تقييم دورة احلياة:
ظلوذج تقييم دورة احلياة Assessment

Life Cycle

ىو جزء من نماـ اإلدارة البيئية الذي يعٌت بتعقب ومتابعة

وتصنيف ادلؤثرات البيئية احملتملة ادلدخالت وادلخرجات لنماـ ادلنتوج خالؿ دورة حياتو.

1

وؽلثل ظلوذج تقييم دورة احلياة أسلوباً يهتم دبتابعة اجلوانب البيئية تقييم تأثَتاهتا من احلصوؿ على ادلواد األولية مروراً
باإلنتاج ،ووصو ًال إذل اإل ستخداـ النهائي للمنتوج وقد يصل يف بعض األحياف إذل مرحلة ما بعد اإلستخداـ .أي من
البداية إذل النهاية أو ما يطلق عليها :من ادلهد إذل اللحد

.Cradle to the Grave

2

كما أف تقييم دورة حياة ىي أ داة لتحليل العبئ البيئي للمنتج يف كل مرحلة من دورة حياتو والعبئ البيئي يشَت
إذل صبيع أنواع التأثَتات وادلشاكل البيئية احملتملة على البيئة خالؿ دورة حياة ادلنتج من ضمنها إستخراج ادلواد ،استهالؾ
الطاقة ،إنبعاثات الغازات وادلواد الضارة للهواء وادلياه والًتبة 3 .وىذا ما يوضحو اجلدوؿ ادلوارل.
اجلدول رقم ( :)0مراحل دورة حياة ادلنتج وادلشاكل البيئية احملتملة يف كل مرحلة.
ادلرحلة
احلصوؿ على ادلواد األولية
التصنيع
التسويق وعمليات التوزيع
عمليات اإلستخداـ
عمليات التدوير

ادلشاكل البيئية ادلتوقعة
تلوث اذلواء ،ادلياه ،الًتبة ،إستنزاؼ ادلوارد الطبيعية واآلثار الناصبة عن نقل ادلواد األولية
إستهالؾ الطاقة ،الضجيج تلوث اذلواء وادلياه والًتبة...إخل
إستهالؾ الطاقة ،الضجيج ،تلوث اذلواء وادلياه
إستهالؾ الطاقة ،الضجيج ،تلوث اذلواء وادلياه
إستهالؾ الطاقة ،الضجيج ،تلوث اذلواء وادلياه

Source : UNEP, Environmental Management in Brewing Industry, Report No:33, Paris, 1996.

تنبثق أعلية ظلوذج تقييم دورة حياة ادلنتج إدارياً ،من خالؿ وجود مواصفات عديدة تغطي إستخداـ ىذا األسلوب

يف عائلة مواصفات اإلدارة البيئية وفقا لإليزو  20999تشمل مايلي:

4

 مواصفة اإليزو( :08181ادلبادئ واإل طار ) تقدًن رؤوية عن شلارسة تطبيقات وزلددات تقييم دورة حياة ادلنتج دباؼلدـ نطاقا واسع من ادلستفدين وأصحاب ادلصلحة احملتملُت؛
- Chen Fukushima, Graphical Representation For Consequential Life Cycle Assessment of Future Technologies.
2

1

Part 1: methodological framework . The International Journal of Life Cycle Assessment, vol )17(, N (2), 2012, p: 119.

 -رغد منفي الدليمي ،مرجع سابق ،ص.81 :

 - 3صلم عبود صلم ،مرجع سابق ،ص.343 :

- John Brady & Alison Ebbage & Ruth Lunn, Op Cit, p:264.
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 مواصفة اإليزو( :08180التعريف باذلدؼ واجملاؿ) ىي موجهة لتقدًن ادلتطلبات التوجيهات اخلاصة دبرحلة اإلحاطةوالتكميم للمدخالت وادلخرجات ذات العالقة بنماـ ادلنتج؛
 مواصفة اإليزو( :08185تقييم التاثَت) تقدًن التوجيهات حوؿ مرحلة تقييم اآلثار البيئية احملتملة بإستخداـ نتائجربليل تقييم دورة حياة ادلنتج؛
 مواصفة اإليزو ( :08185تفسَت نتائج دورة احلياة) تقدًن توجيهات لتقييم تأثَت دورة حياة ادلنتج؛ -مواصفة اإليزو  :08188ادلتطلبات واإلرشادات إصدر حديث سنة 1992؛

 مواصفة اإليزو  :08184أمثلة تطبيقية عن كيفية تقييم دورة احلياة وفق مراحلها. - 2- 0مراحل تقييم دورة احلياة:
حدد ادلقياس

ISO14040

مراحل تقييم دورة احلياة بأربع مراحل رئيسة ،ىي تعريف اذلدؼ واجملاؿ ،وربليل جرد

احلالة أة الوضعية ،وتقييم التأثَت ،وتفسَت النتائج .وسيتم عرض ادلراحل يف مايلي:

1

 - 0- 2- 0حتديد اذلدف واالطار العام اإليزو : Goal and scope 08180
صياغة وربديد ىدؼ ونطاؽ الدراسة بالعالقة مع التطبيق ادلستهدؼ وأسباب القياـ بالدراسة .كما يتم يف ىذه
ادلرحلة ربديد اجملاؿ عن طريق وصف وتعريف واضح ا لوحدات الوظيفية ادلعنية (خصائص أ داء ادلنتج الذي سيتم إنتاجو)
مع وضع معايَت لقياسها.
 - 2- 2- 0حتليل جرد احلالة اإليزو
تتضمن ىذه ادلرحلة من مراحل تقييم دورة احلياة تصنيف وتكميم ادلدخالت وادلخرجات لنماـ ادلنتوج خالؿ دورة
: Life cycle inventory 08185

حياتو .ىذا من خالؿ صبع البيانات اليت توصف كل ما يتأثر بنماـ ادلنتج من أجل ربديد معايَت تتضمن عالقة
ادلدخالت وادلخرجات مع البيئة ،وتتمثل يف مايلي:
 عالقتها دبدخالت الطاقة ،ادلواد األولية وادلواد ادلساعدة وادلواد الفيزيائية األخرى؛ عالقتها بالتصميم وادلعاجلة؛ عالقتها باإلنبعاثات وادلخلفات على اذلواء وادلياه والًتبية واجلوانب البيئية األخرى. - 3- 2- 0تقييم التأثريات اإليزو:Life cycle impact assessment 08185
تصنيف وإحتساب اآلثار احملتملة على أساس نتائج تقييم وربليل جرد احلالة أو الوضعية ،ومن مث العمل على
ادلعايرة ووضع األوزاف النسبية للمقارنة بُت االظلاط ادلختلفة لآثار البيئية وربديد الوزف النسيب لكل فئة من فئات األثار
حسب األعلية بناءا على مستوى الضرر بالبيئة (استهالؾ ادلواد والطاقة واالفرازات) .وبالتارل ،تعمل مرحلة تقييم األثر
على توجيو صبع البيانات اخلاصة دبرحلة ربليل جرد الوضعية ووضعها على شكل رلاميع مؤثرة وربديد مؤشرات كل
رلموعة وسبييزىا.

1

-أنمر يف ذلك:

 رغد منفي الدليمي ،مرجع سابق ،ص ص.85- 81 :- ISO14040: Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework, International
Organisation for Standardisation (ISO), Geneve, 2006, pp:4-7.
- Analyse du cycle de vie - https://fr.wikipedia.org. Date :3-12-2016.
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 - 4- 2- 0تفسري النتائج اإليزو:Interpretation08185
وصفت ادلنممة الدولية للتقييس ىذه ادلرحلة يف ادلقياس  ISO14043عن طريق تقدًن متطلبات وتوصيات إلجراء
تفسَت دورة احلياة .وىي ادلرحلة األخَتة من أسلوب تقييم دورة احلياة واليت يتم وفقها توحيد نتائج ربليل جرد الوضعية
وتقوًن األثر أو كليهما ،ودبا ينسجم مع اذلدؼ واجملاؿ ادلعرفُت ،من أجل معرفة مدى اإليفاء باذلدؼ والنطاؽ احملددين يف
دراسة تقييم دورة احلياة ،ومن مث الوصوؿ إذل إستنتاجات وتوصيات.
الشكل رقم ( :)10مراحل تقييم دورة احلياة وفقا لعائلة اإليزو .04141
االطار العاـ لتقييم دورة احلياة وفق اإليزو 14040
ISO14041
ربديد األىداؼ واإلطار العاـ Goal and Scope
ISO14043

تفسَت النتائج

ISO14042
التحليل Life Cycle impact

Interpretation
ISO14042
تقييم التأ ثَتات Life Cycle impact assessment

ادلصدر :من إعداد الطالب باالعتماد على ادلوقع

Analyse du cycle de vie - www.wikipedia.org:

اإليزو:Environmental Labeling 08151

 - 2رلموعة ادللصقات والعالمات البيئية للمنتج
ادللصق البيئي ىو عبارة عن ختم أو رمز أو شعار يوضع على ادلنتجات أو حيث تقدـ اخلدمات ليشَت إذل أهنا
ودية بيئيا وصديقة للبيئية .وينمر لو ايضا على أنو :رمز أو عالمة تلصق على ادلنتج دبا يؤكد على أف ادلنتج قد مت إختبار
صداقتو للبيئية 1 .كما يعرؼ على أ نو عالمة ملصقة على ادلنتج تبُت بأف ادلنتج لو تأثَت أ قل على البيئة من خالؿ أنو أقل
إستهالؾ للطاقة وادلياه وأقل ضرر من حيث ادلواد ادللوثة أو السامة...إخل.
ويعترب ادللصق البيئي آلية مهمة دلراقبة مدى تطابق ادلنتجات مع ادلواصفات البيئية احملددة ،ألنو موجو إذل منتجات
معينة عادة ما تكوف ذات ضرر بيئي .ليتوسع بعد ذلك ويشمل كذلك ادللصقات اخلاصة بإعادة التدوير.

2

ومع ىذا ،فادللصقات البيئية مازالت طوعية وليست إجبارية ،ألف الشركات ىي اليت تبادر باحلصوؿ على
ادللصقات البيئية دوف فرضها عليها ،ولكن الوعي البيئي لدى الزبائن غلعل ادللصق ا لبيئي دبثابة عامل تفضيل يف قرار
شرائهم ،ما سيدفع الشركات إذل ادلزيد من اإلىتماـ بادللصقات البيئية.
وبالتارل ،فادللصقات البيئية سبثل برنامج طوعي مصمم لتشجيع األ عماؿ على تبٍت ادلنتجات واخلدمات اخلضراء يف
السوؽ واليت تكوف ودية بيئيا ،ما قد يعطي الشركات ميزة تنافسية نسبية على األقل ويساعد يف جذب الزبائن اخلضر.
 - 1صلم عبود صلم ،مرجع سابق ،ص.250 :
2

 صالح زلمود احلجار ،داليا احلميد صقر ،مرجع سابق ،ص.31 - 27 :54
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لقد أصبحت ادلنتجات اخلضراء قادرة على أف تكتسب ىوية بيئي ة متميزة من خالؿ ادللصق البيئي أو ما يسمى
بادللصق األخضر ،ليكوف دبثابة دعوة للزبائن اخلضر لتفضيل ىذا ادلنتج على ادلنتجات األخرى ادلنافسة ،وهبذا يكوف
1
ادللصق األخضر وسيلة تروغلية ربقق مصلحة ادلنممة يف مبيعات أكثر ومصلحة بيئيىة يف منتجات ودية بيئيا.
كما أف ادلل صق البيئي يتطلب شهادة مطابقة من اذليئة اليت تصدره أو ىيئة مستقلة ،فمثال وضعت منممة األمم
ادلتحدة للزراعة واألغذية

( )FAO

ثالثة متطلبات للحصوؿ على ادللصق البيئي للمنتجات السمكية ىي:

 وجود أنممة اإلدارة البيئية ذات ادلمارسات اجليدة؛ مراعاة حالة ادلخزوف السمكي؛ مراعاة النماـ البيئي يف عملية الصيد أو اإلنتاج أو النقل...إخل.وتوجد حاليا دوؿ كثَتة منها :أدلانيا وكندا والياباف وأسًتاليا وفرنسا...إخل ،لديها برامج للملصقات البيئية كشعار
مرخص

.Licensed Logo

حيث تعترب أدلانيا أوؿ دولة تبنت ادللصق البيئي األخضر من خالؿ شعارىا ادلالؾ األزرؽ

 Blue Angleيف عاـ  2534حبيث يوجد فيها حاليا أكثر من  0آ الؼ منتج ػلمل ىذا الشعار .كما أف اجملموعة األوربية
طورت برنامج للملصق البيئي األخضر حيث طلبت من الدوؿ األعضاء أف تكرس جهودىا من أجل وضع معايَت
للملصق البيئي األخضر اليت عند توفرىا يف منتج معُت ؽلكن منحو ادلل صق البيئي لإلرباد األورويب.
الشكل رقم ( :)00يظهر ادللصقات البيئية لبعض الدول.

االرباد االوريب

أدلانيا

الواليات ادلتحدة االمريكية

الياباف

EU Flower Ecolabel

Label Angel Blue

Seal Green

Eco Mark

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد
دل تكوف ادلنممة العادلية للمواصفات القياسية

ISO

علىwww.wikipedia.org.:

دب نئ عن ىذه التطورات احلادثة يف برامج العالمات وادللصقات

البيئية اخلضراء ،حيث خصصت رلموعة كاملة تعٌت بادللصقات البيئية يف إصدارىا دلواصفات اإلدارة البيئية وفق عائلة
اإليزو ،20999وأصبح احلصوؿ على شهادة ادلطابقة من طرؼ الشركات

لإليزو20999

دبثابة دليل ملموس ومعيار

أساسي دلنح شهادة شعار ادللصق البيئي.
2
ومت تصمم عائلة مواصفات اإليزو 20919لتغطية ادللصقات البيئية واليت ؽلكن التطرؽ ذلا يف مايلي:
 مواصفة اإليزو :08151تستهدؼ توفَت إرشادات حوؿ األىداؼ وادلبادئ الرئيسية اليت غلب إعتمادىا يف صبيع ظلاذجادللصقات البيئية .مثل ضرورة أ ف يكوف الرمز البيئي صحيحا ودقيقا وؽلكن التحقق منو ولو عالقة وغَت مضلل؛

1

 -مسَتة صاحلي ،التسويق األخضر :بني األ داء التسويقي واأل داء البيئي للمؤسسات االقتصادية ،الطبعة الثانية من رلمع مداخالت ادلؤسبر العلمي الدورل

الثاين حوؿ األ داء ادلتميز للمنممات واحلكومات ،جامعة ورقلة أياـ  - 23- 22نوفمرب  ،2011اجلزائر ،ص.822:

 - 2زلمد عبد الوىاب العزاوي ،مرجع سابق ،ص.217:
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 مواصفة اإليزو :08150ىذه ادلواصفة تتعلق بادلتطلبات اخلاصة باإلعالنات البيئية الذاتية ،ربتوي على التأكيدات،الرموز واألشكاؿ البيانية اخلاصة بادلنتجات وتطبق على ادلنتجُت الذين يصرحوف بأف منتاجتهم ربمل ميزة بيئية معينة
(مثال أهنا صنعت دوف مواد كيماوية مضرة) وضماف دقة ادلعلومة الواردة يف ادللصق البيئي؛
 مواصفة اإليزو :08155ربدد شروط استخداـ الرموز البيئية للداللة على التميز البيئي دلنتوج ما ،واليت عادة ما تثبتيف ادللصقات البيئية؛
 -مواصفة اإليزو :08155تقدـ إطار ومنهجية للقياـ باختبار ادلصطلحات والرموز البيئية والتحقق منها؛

 مواصفة اإليزو  :08158ىذه ادلواصفة تضع ادلبادئ والطرؽ لتصميم واختيار أصناؼ ادلنتوجات ،وادلعايَت البيئيةواخلصائص التشغيلية للمنتج ضمن برامج ادللصقات البيئية .وذلك من أجل منح ادلنتجات اليت تتطابق مع تلك ادلعايَت
شليزً لكي يستدؿ بو ادلستهلكوف على السلعة ادلفضلة بيئيا؛
البيئية ختماً ا
 مواصفة اإليزو  :08150تقدـ مبادئ إرشادية وإجراءات.الشك أف رلموعة مواصفات ادللصقات البيئية

20919

ضمن عائلة اإلدارة البيئية

اإليزو20999

ربمل مزايا كثَتة

سواء لصاحل الشركات من خالؿ ربسُت صورة الشركة ومسعتها أو لصاحل البيئة ،ألهنا تزيد من إستخداـ وتصنيع ادلنتجات
الصديقة للبيئية أو لصاحل ادلستهلك ،وألهنا طريقة فعالة لزيادة الوعي البيئي وتقدًن ضمانات للزبوف بأف ادلنتجات ادلقدمة
تتطابق مع ادلعايَت البيئية .وعليو ؽلكن تلخيص أىم فوائد تبٍت رلموعة ادللصقات البيئية يف مايلي:

1

 إعطاء فكرة للزبائن وضمانات ملموسة قبل قيامهم بعملية شراء ادلنتج بأنو منتج أخ ضر ويتطابق مع ادلعايَت البيئية.شلا قد ؼللق مكانة ذعلية متميزة للمنتجات لدى الزبائن؛
 ادللصق البيئي عموما أ قل تكلفة من إجراءات الرقابة القائمة على اللوائح القانونية .فمن خالؿ سبكُت الزبائن وادلنتجُتتتخذ القرارات ادلساندة للبيئة ،شلا غلعل احلاجة إذل اللوائح البيئية باحلد األدىن؛
 أف إختيار الزبائن دلنتجات ادللصق البيئي سيكوف ذلم تأثَت مباشر على العرض والطلب يف السوؽ دبا غلعل البيئةوتفضيالهتا جزء من قوانُت السوؽ ،ما يساىم يف التوجو ضلو وعي بيئي أكرب؛
 تسهيل احلصوؿ على الشهادة ،ألف برنامج ادللصق البيئي يعترب د ليال ملموسا وذا مصداقية لقبوؿ ادلنتج بيئيا؛ ادللصق البيئي ؽلنح سهولة تدقيق ادلطالب البيئية ،ذلذا يقدـ للزبائن وضع أفضل لتقييم خصائص ادلنتجات.- 3رلموعة تضمني اجلوانب البيئية يف مواصفات ادلنتج اإليزو:08151



باإل ضافة إذل رلموعة تقييم دورة احلياة ورلموعة ادللصقات البيئية ،ىناؾ رلموعة مساعدة تقع ضمن عائلة
مواصفات أدوات العملية ،تعرؼ دبجموعة تضمُت اجلوانب البيئية يف مواصفات ادلنتج

اإليزو.20929

حيث ربتوي اإليزو 20929على إرشادات تقدـ دليال بيئيا للمواصفات الفنية للمنتجات تساعد يف حصر ادلصادر
ادلؤثرة على البيئة يف مواصفات ادلنتجات أو اخلدمات منذ البداية .واذلدؼ األساسي من رلموعة اإليزو ،20929ىو
احلفاظ على ادلوارد الطبيعية واحلد من استنزافها ،واحلد من ادللوثات الناذبة عند عمليات اإلنتاج ادلختلفة ،وذلك من
خالؿ عملية تصميم ادلنتجات اليت غلب أف تأخذ بعُت اإل عتبار التصاميم ادلتطورة ال صديقة للبيئية .ولذلك مت وضع
 - 1مصطفى يوسف كايف ،فلسفة التسويق االخضر ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،عمانن االردف ،2014 ،ص.184 :
Inclusion Environmental Aspects in Product Standards ISO 14060.
51
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رلموعة من اإلرشادات لكيفية إدخاؿ االعتبارات البي ئية عند تصميم ادلنتجات اجلديدة أو تعديلها أخذ ًة بعُت اإلعتبار
1
حاجيات العمالء يف األسواؽ ،وموقف ادلنتجات ادلنافسة وأساليب اإلتصاؿ ادلستخدمة للتعريف بادلنتجات.
2
بعد عرض أدوات اإلدارة البيئية اإليزو ،20999ؽلكن أف نستخل ص النقاط التالية:
 -يتطلب احلصوؿ على شهادة ادلطابقة لنماـ اإلدارة البيئية

اإليزو20992

تنفيذ نماـ تدقيق بيئي للوقوؼ على الوضع

احلارل وادلنفذ من ادلتطلبات اخلاصة بنماـ اإلدارة البيئية .حبيث تقدـ عائلة ادلواصفة اإليزو

()20921- 20929

وادلواصفة

اجلديدة اإليزو  25922اإلرشادات واإلجراءات اخلاصة بنماـ التدقيق؛
 -يستلزـ تطبيق نماـ اإلدارة البيئية

اإليزو20992

عمليات قياس وتقييم لألداء البيئي للمؤسسة من أجل ربسينيو

بإستمرار ،وذلك ما توفره عائلة ادلواصفة اإليزو 20919من توجيهات متعلقة هبذا اجملاؿ؛
 -تتطلب عملية التخطيط ضمن متطلبات نماـ اإلدارة البيئية

اإليزو20992

إذل ربديد اجلوانب البيئية اخلاصة دبنتوجات

أو خدمات أو أنشطة ادلنممة  .ولتحليل ىذه اجلوانب ؽلكن إستخداـ أسلوب تقييم دورة احلياة عن طريق اإلرشادات
ادلقدمة يف عائلة ادلواصفة اإليزو20909؛
 أسلوب العالمة وادللصق البيئي ،والذي يقدـ توجيهات ويوفر ادلعلومات عن اجلوانب البيئية للمنتوجات واخلدماتمن خالؿ العالمات والبيانات ادلفصح عنها ،واليت ؽلكن إغلادىا يف عائلة ادلواصفة اإليزو.20919
وذبدر اإلشارة إذل أف منممة العادلية للتقييس اإليزو
اإليزو

20999

ISO

تقوـ بإحداث تغيَتات دورية على ادلواصفات القياسية

الصادرة إنطالقا من سنة  2552بغية تطويرىا وتكييفها مع ادلستجدات احلالية وجعلها أكثر فعالية ومرونة.

لذلك ىناؾ عدة مواصفات قياسية يف عائلة أدوات

اإليزو20999

فعلى سبيل ادل ثاؿ فإف مواصفات التدقيق البيئي أو ادلراجعة البيئية من
ألغيت وصبعت يف مواصفة واحدة ىي
مواصفات تقييم دورة حياة ادلنتج

اإليزو25922

اإليزو20909

مت ألغائها وذبميعها لتعوض دبواصفات جديدة،

اإليزو20929

إذل غاية مواصفة اإليزو

20921

دلراجعة وتدقيق أنممة اجلودة والبيئة معا .وكما ىو احلاؿ مع

حبيث مت إلغاء ادلواصفات اإليزو ( )20901 ،20901 ،20902يف مواصفة

واحدة ىي  .20900وأيضا مت تطوير ادلواصفة اإليزو 20992إصدار  2552وإخراجها يف نسخة جديدة سنة  1990وذلك
هبدؼ وضع متطلبات جديدة تسمح بتطوير الفعال ية البيئة وتعزيز التوافق مع القوانُت والتشريعيات البيئية اجلديدة وزلاولة
إدماج نماـ اإلدارة البيئية مع أنممة إ دارة اجلودة يف إصدارىا اجلديد  ،1991وكذلك إصدار
صبيع ادلؤسسات خاصة الصغَتة وادلتوسطة.

1994

3

ذلذا ،فإف اإلصدار احملدث دلواصفات

ISO14000

الدولية سنة

1990

أصبح ػلتوي على

22

وجعلها يف متناوؿ
مواصفة بدؿ

11

مواصفة يف إصدار  ،2552وىذا كما قلنا سابقا راجع إذل دمج بعض ادلعايَت لألدوات يف معيار واحد ،وكذلك دمج
بعض ادلعايَت مع عائلة ادلواصفة القياسية إلدارة اجلودة احملدث

اإليزو5999

على إعتبار أف أغلب ادلؤسسات سائرة يف

تبٍت ادلواصفتُت نتيجة وجود ما يشًتؾ بينهما فيما ؼلص عمليات التوثيق والتدقيق البيئي.

 - 1زلمد عبد الوىاب العزاوي ،مرجع سابق ،ص.219:
 - 2رغد مفي الدليمي ،مرجع سابق ،ص.71 :
3
 -أنمر ادللحق رقم (.)3
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ادلبحث الثالث :متطلبات ودوافع إقامة نظام اإلدارة البيئية وفقا لإليزو08110

يعترب نماـ اإلدارة البيئية

ISO14001

األساس الذي تقوـ عليو مواصفات اإلدارة البيئة وفقا

لاليزو20999

ككل

ألف حصوؿ أي مؤسسة على الشهادة يتوقف على تبٍت متطلبات ىذا النماـ من خالؿ مراحل متسلسلة مًتابطة وفق
ظلوذج التحسُت ادلستمر ،الذي بدوره ي عود على ادلؤسسة بفوائد عديدة عند التطبيق تساعدىا يف ربسُت أدائها البيئي
واحملافمة على البيئة دبا ؼلدـ مقتضيات التنافسية يف ظل متغَتات ومتطلبات بيئة األعماؿ احلالية.
أوال  -متطلبات نظام اإلدارة البيئية وفقا للمواصفة

:ISO14000

يتوقف عمل نماـ اإلدارة البيئية وفقا للمواصفة

اإليزو20999

على وجود رلموعة من ادلتطلبات ادلستمدة من

فلسفة إدارة اجلودة البيئية الشاملة ادلبنية باألساس على ظلوذج دورة دؽلنك
بإسقاط على اجلانب البيئي.

Deming

لتحسن اجلودة

)(PDCA

ولكن

حيث تبدأ ىذه احللقة بالتخطيط البيئي(خطط  )Planمن خالؿ ربديد السياسة والتخطيط لتنفيذىا ،ومن مث
تأيت مرحلة التنفيذ (إفعل

Do

) واليت يتم فيها تنفيذ برامج العمل بناءاً على توفَت ادلوارد والوسائل الالزمة ،أما ادلرحلة

ادلوالية فهي الرقابة البيئية (إفحص  )Checkمن أجل القياس والقياـ باإلجراءات الوقائية التصحيحية ،لتصل احللقة يف
النهاية إذل عملية ادلراجعة (صحح  )Actمن أجل ربقيق التحسُت والتطوير يف األداء البيئي.
الشكل رقم ( :)05متطلبات نظام اإلدارة البيئية اإليزو 08110وفق حلقة

1

)(PDCA

بدأ
مراجعةاإلدارة

السياسة البيئية

ACT

التخطيط PLAN

التحسني
ادلستمر

 اجل وانب البيئية األىداؼ والغايات البيئية-

ادلتطلبات القان ونية

-

الفحص والتصحيحCHECK
ادلتابعة والقياس
-

التصحيحات الوقائية

-

تدقيق نماـ اإلدارة البيئية

التنفيذ DO
اذليكل وادلسؤولية

 التدريب اإلتصاالت -ت وثيق النماـ وادلراقبة

Source : Philip Stapleton, Environmental Management Systems : An Implementation Guide For Small
and Medium-Sized Organizations, NSF International, Ann Arbor, Michigan, 1996, P:11.

1

- Henry Dupont, Environmental Management : Systems, Sustainability and Currenr Issues , Nova Science
Publishers, New York, 2012, P:147.
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جاءت متطلبات مواصفة نماـ اإلدارة البيئة
تلخيصها يف العناصر التالية:

1

اإليزو20992

يف البند الرابع من زلتويات إصدار  ،1990واليت ؽلكن

 -0ادلتطلبات العامة:

غلب على اإلدارة العليا أف تنشئ نماـ إدارة بيئية وتوثقو وتنفذه وربافظ عليو وربسنو بإستمرار طبقا دلتطلبات
ادلواصفة الدولية ،كما ربدد كيف ؽلكن ربقيق ىذه ادلتطلبات.
 -2السياسة البيئية:
السياسة البيئية ىي" :وضع ادلؤسسة بياف أو إعالف ػلدد نواياىا ومبادئها وإلتزاماهتا البيئية ،وتستخدـ ىذه السياسة
2

كإطار للتخطيط والعمل ووضع األىداؼ والغايات البيئية".
مثاؿ :ادلؤسسة ( )Xتعهدت وصممت على تنفيذ الطرائق واإلسًتاتيجيات دلنع وتقليل التلوث البيئي وزبفيض الضائع من
ادلنتجات ،واحملافمة على مصادر الطاقة.
وعلى اإلدارة العليا للمؤسسة أف تقوـ بوضع السياسة البيئية وتتأكد من أهنا:

3

 تتالئم مع طبيعة وحجم اآلثار البيئية الناصبة عن أنشطتها ومنتجاهتا وخدماهتا. أف تتضمن اإللتزاـ بالتحسُت ادلستمر واحلد من التلوث. تشمل اإللتزاـ واإلمتثاؿ للقوانُت والقرارات وادلطالب األخرى اليت زبضع ذلا ادلؤسسة. أف توفر اإلطار العاـ لضبط وفحص ومراجعة األىداؼ والغايات البيئية. أف تكوف موثقة ومطبقة ومنشورة على صبيع العاملُت ومتاحة للجمهور. - 3التخطيط:
تعد مرحلة التخطيط من ادلتطلبات اإللزامية للمواصفة ،وتتبع عمليات التخطيط خطوات تبدأ بتحديد اجلوانب
البيئية وحصر أكثرىا أعلية ،وغلري بعدىا ربديد ادلتطلبات القانونية اليت تتوافق معها ادلؤسسة ،ومن مث تطوير األىداؼ
والغايات البيئية ،وبالتارل إعداد برنامج عمل إلصلازه وفق ادلطلوب ،ودبا يتناسب وادلعلومات ادلستخدمة .ويتكوف عنصر
التخطيط من العناصر التالية:

4

 - 0-3اجلوانب البيئية:
ىي أنشطة ادلؤسسة أو منتجاهتا أو خدماهتا ادلتفاعلة مع البيئية ،واليت سبثل مصدراً للتأثَت السليب عليها مثل تلويث
اذلواء والًتبة .وغلب على ادلؤسسة أف تتبع خطوات للوقوؼ على اجلوانب البيئية اليت ذلا تأثَت خطَت ،ومن بينها:

5

 ربديد اإلجراءات الالزمة لتشخيص اجلوانب البيئية اخلاصة باألنشطة اليت تقع ربت سيطرهتا وتؤثر فيها؛ الوقوؼ على اجلانب البيئي ذي التأثَت السليب عند وضع األىداؼ ومواكبة أخر التطورات اخلاصة بذلك؛ توثق ادلعلومات اخلاصة باجلوانب البيئية وربديثها بإستمرار ،وأخذىا بعُت اإلعتبار يف وضع وتنفيذ نماـ اإلدارة البيئية.2

- International Organization Standard, ISO 14001, Environmental management systems - requirements with guidance

for use, second edition, This document was downloaded from Web: www.iso.org, 15/11/2015, P: 1.
- Philip Stapleton & Margaret Glover & Davis Spetie, Op Cit, P:14.
2
- International Organization Standard, ISO14001, Op Cit, P: 4.
1

 - 4زلمد عبد الوىاب العزاوي ،مرجع سابق ،ص.200 :

- International Organization Standard, ISO 14001:2004, Op Cit, P: 5.
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 - 2-3ادلتطلبات القانونية البيئية:
ينبغي على ادلؤسسة أف تقوـ بتثبيت واحملافمة على اإلجراءات الالزمة لتحديد ادلتطلبات القانونية وغَتىا اليت ؽلكن
أف تطبقها على اجلوانب البيئية ألنشطتها ومنتوجاهتا وخدماهتا.
كما غلب أف تأخذ ادلتطلبات القانونية بعُت اإلعتبار عند تنفيذ وتطوير وصيانة نماـ اإلدارة البيئية.

1

 - 3-3األىداف والغايات وبرامج العمل:
األىداؼ البيئية الشاملة ىي اليت تلتزـ ادلؤسسة بتحقيقها ،من أجل ذبسد سياستها البيئية ،وتكوف طويلة األجل.
أما الغاية البيئية فهي ذلك األداء البيئي ادلطلوب ربقيقو ،والذي يتطلب ربديده والوصوؿ إليو لتحقيق األىداؼ البيئية.
كمثاؿ :ىدؼ ادلؤسسة ( ) xىو تقليل التلوث اذلوائي ،وغايتها أهنا يف هناية
الكربوف بنسبة  %19شلا كاف عليو يف سنة .1995

1929

2

تقليل من إنتشار ثاين أكسيد

األىداؼ والغايات البيئية غلب أف تكوف قابلة للقياس ،ومتوافقة مع السياسة البيئية ،ومتضمنة اإللتزاـ دببدأ احلد من
التلوث ،والتوافق مع ادلتطلبات التشريعية والقانونية ،كما تأخذ بعُت اإلعتبار اجلوانب البيئية اذلامة والبارزة والبدائل
التكنولوجية وادلتطلبات ا لتمويلية والتشغيلية ووجهات نمر األطراؼ ادلعنية .ومن بُت ىذه األىداؼ زبفيض إستخداـ
الطاقة وادلواد اخلاـ ،وزبفيض ادلدخالت وادلخرجات ادللوثة للبيئة.

3

ولتجسيد ىذه األىداؼ والغايات البيئية وبلوغها ،تضع ادلؤسسة وتنفذ وربافظ على برامج عمل ربمل يف طياهتا
ربدي د ادلسؤوليات عند كل وظيفة ومستوى إداري ،وتوفَت الوسائل واإلطار الزمٍت الالزـ.
 - 4التنفيذ التشغيل:
يستدعي التنفيذ الناجح لنماـ اإلدارة البيئية إلتزاماً من قبل صبيع العاملُت يف ادلؤسسة ،وبذلك دل يعد إقتصار
ادلسؤوليات البيئية على األقساـ ادلتخصصة ،بل أضحت تدخل ضمن أعماؿ ادلؤسسة ككل .وعليو جاءت مرحلة التنفيذ
والتشغيل باخلطوات التالية:

4

 - 0-4ادلوارد واألدوار وادلسؤولية والسلطة:
غلب على اإلدارة العليا للمؤسسة أ ف تتأكد من توفر ادلوارد الالزمة لوضع وتنفيذ وحفظ وربسُت نماـ اإلدارة
البيئية .وتتضمن ىذه ادلوارد القوى العاملة وادلهارات ادلتخصصة والبنية التحتية والتكنولوجيا وادلوارد التمويلية.كما ربدد
وتوثق األدوار وادلسؤوليات والسلطات وتعميمها لتحقيق اإلدارة البيئية الفعالة.
مثاؿ :غلب أ ف يراعي مسؤولوا ادلبيعات والوظيفة التسويقية اإلعتبارات البيئية للمنتجات اليت يسوقوهنا.
وغلب على اإلدارة العليا تعُت شلثل (أو شلثلُت) يتولوف إذل جانب مسؤولياهتم مهاـ وسلطات ومسؤوليات أخرى
تتمثل يف ما يلي:
 السهر على ضماف إنشاء وتنفيذ وحفظ نماـ اإلدارة البيئية وفقا دلتطلبات ادلواصفة ISO14000؛ رفع تقارير عن أداء نماـ اإلدارة البيئية لإلدارة العليا من أجل ادلراجعة ،كأساس للتطوير والتحسُت ادلستمرين.1
2
3
4

 زلمد صالح الدين عباس ،مرجع سابق ،ص.156 : صباؿ بشَت أوىيبة ،مرجع سابق ،ص.3 : زلمد عبد الوىاب العزاوي ،مرجع سابق ،ص.202 : صالح زلمد احلجار ،داليا عبد احلميد صقر ،مرجع سابق ،ص.238- 235 :58

الفصل الثاني :اإلدارة البيئية يف املؤسشة وفقا للمواصفات القياسية العاملية اإليزو 04111

 - 2-4التدريب والتوعية:
إنطالقاً من ربديد العاملُت الذين يقوموف بأعماؿ قد تنشأ عنها آ ثار بيئية ىامة سوى بطريقة مباشرة أو غَت
مباشرة ،واليت يتم ربديدىا من قبل ،لذا غلب على ادلؤسسة أ ف ربدد اإلحتياجات التدريبية ادلتعلقة باجلوانب البيئية،
ووضع برامج خاصة لألعماؿ ذات التأثَتات البيئية اخلطَتة ضمن برنارلها التدرييب ،إضافة إذل وضع اإلجراءات الالزمة
لزيادة الوعي لدى العاملُت باجلوانب التالية:
 أعلية تطبيق السياسة البيئية وبقية متطلبات نماـ اإلدارة البيئية؛ ادلؤثرات البيئية اخلطَتة احملتملة ألعماذلم ،والفائدة ادلتوقعة يف ربسُت األداء البيئي؛ مسؤوليات وأدوار العاملُت يف تنفيذ السياسة البيئية ومتطلبات نماـ اإلدارة البيئية األخرى؛ زبصيص األفراد ذوي الكفاءات ادلناسبة واخلربة ،ورفع مهارات أولئك الذين تنتج عن أعماذلم تأثَتات بيئية. - 3-4اإلتصاالت:
توضح اإلتصاالت الداخلية بُت صبيع ادلستويات والوظائف
ينبغي على ادلؤسسة أف تضع اإلجراءات الالزمة اليت َ
ادلختلفة ،مع إستالـ وتوثيق واإلستجابة لإلتصاالت من جانب ادلهتمُت بشؤوف البيئة .كما تأخذ بعُت اإلعتبار وسائل
اإلتصاالت اخلارجية وباألخص فيما يتعلق بادلؤثرات البيئية اخلطَتة للمؤسسة.
 - 4-4التوثيق:
تعمل ادلؤسسة على توثيق ادلعلومات وحفمها بشكل ورقي أو إلكًتوين ،وذلك من أجل:
 وصف السياسة البيئية واألىداؼ والغايات؛ تبيُت الوثائق والسجالت ادلطلوبة يف ىذه ادلواصفة القياسية الدولية؛ الوثائق والسجالت اليت حددت من قبل ادلؤسسة الضرورية لتأكيد فاعلية التخطيط والتشغيل والتحكم يف العملياتاليت ذلا عالقة باجلوانب البيئية اذلامة.
 - 5-4ضبط ومراقبة الوثائق:
على ادلؤسسة أف تضع إجراءات لضبط صبيع الوثائق اخلاصة بالنماـ للتأكد من:
 تواجدىا يف األماكن احملددة ذلا؛ مراجعتها بشكل دوري وتعديلها عند الضرورة؛ إمكانية احلصوؿ على إصدارات من الوثائق يف ادلواقع اليت تمهر احلاجة ذلا؛ التأكد من أف الوثائق واضحة ومقروءة ومفهومة وؽلكن سبيزىا. - 6-4التحكم يف العمليات:
يعد التحكم وضبط العمليات من ادلتطلبات األساسية لتنفيذ نماـ اإلدارة ال بيئية .حيث غلب على ادلؤسسة بعد
أ ف ربدد العمليات واألنشطة اليت ينجم عنها جوانب بيئية خطَتة ،واليت تنسجم مع سياستها وأىدافها ،القياـ بالتخطيط
ذلذه العمليات للتأكد من إصلازىا وفق ظروؼ زلددة ،من خالؿ وضع وتنفيذ واحلفاظ على إجراءات موثقة تغطي
اجلوانب البيئية اخلطَتة ،واليت يؤدي غياهبا إذل إضل رافات عن السياسة واألىداؼ البيئية للمؤسسة ،باإلضافة لإلجراءات
اليت تغطي اجلوانب البيئية اذلامة للسلع واخلدمات.
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وخلصت ادلواصفة  ISO14000األنشطة اليت ينبغي للمؤسسة ضبطها للتحكم يف العمليات يف ما يلي:

1

 رقابة أنشطة اإلنتاج دلنع حدوث التلوث واحملافمة على ادلوارد؛ رقابة األنشطة اإلدارية لضماف توافق ادلتطلبات التنميمية الداخلية واخلارجية ،والتأكد من كفاءهتا وفعاليتها؛ رقابة األنشطة اإلدارية لإلستجابة ألي تغيَتات زلتملة يف ادلتطلبات البيئية. - 7-4اإلستعداد واإلستجابة للطوارئ:
غلب على ادلؤسسة أف تنشئ إجراءات ورباف ظ عليها ،وذلك لتعريف احلاالت الطارئة احملتملة ا ليت ؽلكن أف يكوف
ذلا آ ثار سلبية على البيئة ،مع كيفية اإلستجابة الفعلية حلاالت الطوارئ واحلوادث ومنع أو زبفيف اآلثار البيئية ادلرافقة
ذلا .كما تقوـ ادلؤسسة دورياً وحيث ما كاف ذلك ضرورياً دبراجعة وتعديل وإختبار إجراءات اإلستعداد للطوارئ
2
واإلستجابة ذلا وخاصة بعد حدوثها.
 - 5الفحص واإلجراءات التصحيحية :يتضمن ىذا ادلتطلب أربع عناصر رئيسية ىي:

3

 - 0-5ادلتابعة والقياس:
يعد ىذا العنصر من ادلفاتيح األساسية يف عملية تقييم األداء البيئي للمؤسسة ،وتتطلب إجراءات موثقة لعملية
الفحص الدورية ،وىي:
 ربديد إجراءات خاصة دبتابعة وقياس اخلصائص األساسية لعمليات وأنشطة ادلؤسسة وفق أسس منتممة ،دلا ذلا منتأثَت على البيئة؛
 تشمل عمليات ادلتابعة والقياس على ادلراجعة ورقابة التنفيذ دبا يتوافق مع األىداؼ والغايات البيئية للمؤسسة؛ال عن احملافمة على عمليات التقوًن الدورية دلعرفة مدى التوافق
 احملافػمة على معدات الرقابة والسجالت الالزمة ،فض ًمع القوانُت والتشريعات البيئية.
إف عمليات ادلتابعة والقياس سبكن ادلؤسسة من تقييم أدائها البيئي وربسينو ،وزيادة الكفاءة ،كما تعمل على ربليل
ال تصحيحياً.
أسباب ادلشاكل وربديد ادلواقع اليت تتطلب عم ً
 - 2-5عدم التوافق واإلجراءات التصحيحية الوقائية:
البد أف تقوـ ادلؤسسة إزاء حاالت عدـ التطابق بتدابَت تصحيحية ووقائية مناسبة ،والبحث عن أسباب ىذه
احلاالت مع تصحيحها ،من أجل تفادي حدوثها مرة أخرى.
 - 3-5السجالت:
غلب على ادلؤسسة إعداد السجالت ادلتعلقة دبتطلبات نماـ اإلدارة البيئية ،مع االحتفاظ هبا وإظهارىا كل ما
دعت احلاجة إذل ذلك ،مثل :السجالت اخلاصة باجلوانب البيئية ،التدريب ،حاالت الطوارئ...إخل.

1

- ISO 14001:2004, Environmental Management System, Genereal Guideline on Principles, System and

Supporting techniques , P: 20.

 - 2صلم العزاوي ،عبد هللا حكمت النقار ،مرجع سابق ،ص.139 :
 - 3زلمد عبد الوىاب العزاوي ،مرجع سابق ،ص.211- 207 :
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 - 4-5تدقيق نظام اإلدارة البيئية:
عرفت اللجنة الفنية لإليزو ادلشرفة على مواصفة اإلدارة البيئية (اليت وضعت رلموعة من ادلقاييس اخلاصة بالتدقيق
البيئي وإجراءاتو) التدقيق الداخلي البيئي على أنو عملية ربقق منتممة وموثقة للحصوؿ على مؤشرات موضوعية من أجل
ربديد ما إذا كاف نماـ اإلدارة البيئية يتوا فق مع متطلبات ادلواصفة الدولية أـ ال.
وغلب التأكيد يف عملية التدقيق على ضرورة ما يلي:

1

 ربديد إجراءات خاصة بالتدقيق لنماـ اإلدارة البيئية بصفة دورية ،وذلك من أجل التأكد من توافق نماـ اإلدارة البيئيةمع متطلبات ادلواصفة وتنفذه واحملافمة عليو ،وإيصاؿ نتائج التدقيق لإلدارة العليا؛
 غلب اف يكوف إختيار ادلراجعُت وتنفيذ ادلراجعة موضوعياً وحيادياً؛ تغطية رلاؿ التدقيق وعدد مراتو والطريقة اليت دبوجبها يتم ،وربديد ادلسؤوليات وادلتطلبات الالزمة إلسباـ التدقيق وإعدادتقريره الذي يعرض النتائج.
 - 6مراجعة اإلدارة:
تقوـ اإلدارة العليا للمؤسسة بادلراجعة وبصورة شاملة لنماـ اإلدارة البيئية على فًتات سلططة ،لضماف اإلستمرارية
والفعالية ،وذلك بناءاً على نتائج مرحلة الفحص والتدقيق والتقييم السابقة ،واألخذ بعُت ا إلعتبار فرص التحسُت ادلستمر
الذي تتوفر من خالؿ التقييم ادلتواصل ألداء نماـ اإلدارة البيئية إزاء السياسات واألىداؼ والغايات البيئية.

كما غلب أف تشتمل سلرجات مراجعة اإلدارة على قرارات أو أفعاؿ ذلا عالقة بالتغيَتات احملتملة يف السياسة البيئية
واألىداؼ وا لغايات وعناصر أخرى يف نماـ اإلدارة البيئية متماشية مع اإللتزاـ بالتحسُت ادلستمر.
ثانيا  -دوافع وأثر تطبيق نظام اإلدارة البيئية :ISO14001

 - 0دوافع تطبيق متطلبات نظام اإلدارة البيئية  ISO14001واحلصول على الشهادة:
إف الغاية األساسية اليت من أجلها مت وضع نماـ اإلدارة البيئية وفقاً للمواصفة القياسية الدولية اإليزو20999
ىي هتيئة وتأىيل ادلؤسسات للتعامل مع القضايا البيئية وإدارهتا ،ضمن سياسة واضحة تراعي اإلجراءات والقوانُت البيئية

السائدة ،وتليب دوافع ادلؤسسة يف احلصوؿ على شهادة اإليزو  20999واليت ؽلكن تلخيصها يف مايلي :

2

 - 0- 0طلب ومزايا السوق:
مباشر لزيادة الوعي
ًا
سببا
يعترب طلب السوؽ على ادلنتجات أو اخلدمات ادلسؤولة بيئياً أو مقاطعة الضارة منها ً
البيئي لدى ادلؤسسات ،والذي يدفعهم للعمل على تقليل ادلؤثرات البيئية ،وذلك من خالؿ اإلىتماـ اجلدي باجلوانب
البيئية يف تصميم ادلنتوج وإنتاجو وتغليفو وتوزي عو ،حىت إمكانية إعادة إستخداـ سللفاتو بعد اإلستهالؾ.
وبالتارل ،فإف حصوؿ ادلؤسسة على شهادة ادلطابقة للمواصفة

اإليزو20999

قد غلعل من منتجاهتا أو خدماهتا غَت

مضرة بالبيئة ،وىذا ما ؽلثل ميزة تنافسية ذلا كوهنا تبُت مقدار إىتمامها باجلوانب البيئية ،شلا غلعل ادلستهلكُت يقبلوف على
منتجات ادلؤسسة ،وذلك ما من شأنو أف يعطيها احلصة السوقية األكرب.

- International Organization Standard, ISO 14001:2004, OP. Cit, P: 8.

1

 - 2أنمر يف ذلك :يوسف حجيم الطائي ،زلمد عاصي العجيلي ،ليث على احلكيم ،مرجع سابق ،ص ص391- 390 :؛ رغد منفي الدليمي ،مرجع سابق،
ص ص56- 53 :؛ زلمد عبد الوىاب العزاوي ،ص ص.197- 194:
55

الفصل الثاني :اإلدارة البيئية يف املؤسشة وفقا للمواصفات القياسية العاملية اإليزو 04111

حيث تشَت أحد الدراسات األدلانية إذل أف احلصة السوقية يف أدلانيا لشركة  SONYالعادلية إطلفضت بنسبة

%22

يف رلاؿ التلفزيونات مقابل زيادة بنسبة  %13لشركة
1
التلفزيونات كانت فيو ادلنتجة من طرؼ  NOKIAاألفضل بيئياً.
NOKIA

وذلك بسبب نشر رللة ادلستهلك األدلانية تقييماً حوؿ

ويف ىذا اجملاؿ أيضاً تشَت معمم الدراسات الدولية إذل أف اجلمهور يفكر باحلماية البيئية بشكل إغلايب ،كما أظهرت

أف أكثر من  %80من الزبائن يستخدموف معياراً بيئياً ضمن سلوكهم الشرائي ،شلا يدعم فكرة أف السلع ادلتوافقة مع البيئة
2
أصبحت مؤشراً أساسياً لسلوؾ الشراء.

 - 0- 0ادلتطلبات التعاقدية:

تعد عالقة ادلؤسسة بادلوردين عنصراً مهماً لإلدارة البيئية اخلارجية وفقا دلواصفات اإليزو ،20999حيث تقيم
ادلؤسسة األداء البيئي للموردين لتحديد إحتماؿ وجود مسؤولية يف إدارة العمل معهم ،وتستطيع تشجيع ادلورد أو الطلب
منو يف ربقيق أداء بيئي زلسن ،وغالباً ما يتم إشراؾ ادلوردين يف عملية التصميم .وبذلك أصبحت ضرورة الضغط على
ادلوردين وسيلة لتحسُت أدائهم البيئي واثبات مسؤوليتهم ذباه البيئة.
 - 2- 0ادلتطلبات احلكومية:
تؤدي الدولة دوراً رئيسياً ومهماً يف تعزيز ربسُت األداء البيئي من خالؿ اإلسًتاتيجيات والسياسات والتشريعات
واألنممة البيئية والتحفيزات ،وعلى سبيل ادلثاؿ إعطاء ربفيزات كبَتة للمؤسسات اليت تراعي ضباية البيئية ،وتضيق
بالضرائب على اليت تلوث البيئة ،كما تدعم احلكومات الشركات للحصوؿ على شهادة ادلطابقة دلواصفة اإلدارة البيئية
اإليزو ،20999وىذا ل لدور الذي تلعبو كبديل عن األنممة والتشريعات ادلتشددة وادلكلفة .ويف الدوؿ النامية فإف
إستخداـ ىذه ادلواصفة يعترب كسبيل لتعزيز األنممة والتشريعات اليت قد ال تكوف موجودة يف األصل.
 - 3- 0تقليل التعددية والتكرار:
نتيجة لزيادة اإل ىتماـ باجلوانب البيئية ،وزيادة عدد األنممة والتعليمات البيئية ،أضحى التوجو ضلو قبوؿ ادلواصفة
ال عن ذبنب
الدولية  ISO14001طريقاً لتقليل عدد مرات التدقيق البيئي اليت ذبري على ادلنتوجات واخلدمات ،فض ً
ادلتطلبات ادلتعارضة ،شلا يؤوؿ إذل ربقيق وفورات يف الكلفة للفحوصات ادلتعددة ،واإل لتزامات اليت تفرض على ادلؤسسات
نتيجة تباين القوانُت والتعليمات واألنممة ،وذلك للمخاطرة اليت تكمن يف ادلقاييس احمللية ضمن اجملاؿ البيئي ،واليت
تشكل عائقاً يف وجو التجارة الدولية؛

 - 4- 0حتقيق دوافع داخلية:
من أعلها زيادة الكفاءة التشغلية ،وتقليل التكاليف ،واإلستخداـ الرشيد للطاقة وادلوارد ،والسيطرة اجليدة على

سلوؾ األفراد وتدريبهم قدر تعلق األمر بدورىم يف ضباية البيئة.

 - 1زلمد عبد الوىاب العزاوي ،مرجع سابق ،ص.239 :
- Lawrence Corbett & Denise Culter, Environmental Management Systems in the New Zealand Plastics Industry,

2

international journal of operations and protection management, 2000, P: 2.
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الشكل رقم ( :)13تطور عدد ادلؤسسات ادلتحصلة على اإليزو 08111خالل الفرتة
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الجزائر

ادلصدر :من إعداد الطالب باالعتماد على ادللحق رقم ( )4احململ من موقع  www.iso.comيوـ 2مارس.1923

 - 2أثر تطبيق نظام اإلدارة البيئية

اإليزو08110

يف ادلؤسسة:

إف حصوؿ ادلؤسسة على شهادة ادلطابقة دلواصفات

ISO14000

يًتتب عليو إنشاء نماـ إداري متكامل لضبط كافة

العمليات ،مع بياف آلية ادلراجعة وادلراقبة والقياس وتعزيز فرص التحسُت ادلستمر لنماـ اإلدارة البيئية للمؤسسة ،باإلضافة
إذل ربقيق رلموعة من الفوائد وادلزايا اليت ؽلكن إبرازىا يف النقاط التالية:
 -ربسُت صورة ادلؤسسة ،شلا يزيد من مسعتها احلسنة؛

1

 زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية وربقيق متطلبات التصدير إذل اخلارج ،حيث ربقيق ادلؤسسة ذات السلوؾالبيئي الصحيح ميزة تنافسية على اآلخرين يف السوؽ الواعي بدرجة كبَتة بسالمة البيئة وضبايتها؛
 دمج اإلعتبارات البيئية ضمن اإلدارة وعمليات صنع القرار يف ادلؤسسة؛ تسهيل التعرؼ على مدى تطبيق ادلؤسسة لإللتزامات وادلعايَت البيئية احملددة سلفاً؛ التحسُت والتطوير ادلستمر لنماـ أداء العمليات ادلختلفة بادلؤسسة للمحافمة على البيئة؛ ربسُت قنوات اإلتصاؿ بُت ادلؤسسة واجلهات الرمسية احلكومية ادلتخصصة ،واجلهات غَت الرمسية ادلتمثلة يف صباعاتالضغط ادلتعددة ومن أبرزىا صبعيات ضباية ادلستهلك والبيئة؛
 - 1مت إستخالص ىذه ادلزايا والفوائد باإلعتماد على:
 أضبد فرغلى حسن ،البيئة والتنمية ادلستدامة :اإلطار ادلعريف والتقييم احملاسيب ،ط ،1مركز تطوير الدراسات والبحوث ،القاىرة ،2007 ،ص32:؛ زلمدصالح الدين عباس ،مرجع سابق ،ص149:؛ خالد مصطفى قاسم ،مرجع سابق ،ص283 - 284:؛ زلمد عبد الوىاب العزاوي ،مرجع سابق ،ص- 237:

242؛ عادؿ عبد الرشيد عبد الرزاؽ ،مرجع سابق ،ص4:؛ رغد منفي الدليمي ،مرجع سابق ،ص.55:

- guide de gestion environnementale pour l'entreprise, Quels sont les avantages possibles d’une certification IS O14000?,
;Ressources entreprises, canada, 2008, PP: 19-20
- Cabinet Paul, L'impact Economique et
L'efficacité Environnementale de la Certification ISO14000 des
Entreprises Industrielles, Service économie, ADEME, France, 1999. P: 70.
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 إكتساب تقدير وإعًتاؼ اجلهات اإلقليمية والدولية ،شلا يفتح أسواؽ التصدير؛ ربسُت األوضاع البيئية للعاملُت للعمل يف بيئة نميفة وآمنة من ادللوثات ،باالضافة إذل تنمية الوعي البيئي لديهم؛ تفادي اخلسائر ادلادية واإلقتصادية ومنها الناصبة عن احلوادث ذات اآلثار البيئية أو تلك ادلتعلقة بتكاليف التأمُت؛حدة مراقبة وكاالت ضباية البيئة للمؤسسة ،ألف اعتمادىا ذلذا النماـ يدؿ على أهنا ربًتـ قوانُت البيئة،
 التقليل من ّوىذا ما يساعد أيضا يف التقليل من نسبة الضرائب ادلفروضة على ادلؤسسة واالستفادة من ذلك ماليا؛
 زيادة الكفاءة التشغيلية من خالؿ تقليل حاالت عدـ التطابق ،والذي يقود إذل تقليل اذلدر ،والوقاية من التلوثوإحالؿ ادلواد ،وتقليل التكاليف ،وكذلك اإلدارة األفضل للجوانب البيئية لعمليات الشركة؛
 -زيادة األرباح  ،حيث أف منع ادلشاكل البيئية عن طريق اإلدارة البيئية

اإليزو20999

أقل تكاليف من إعادة اإلصالح؛

 ضماف سبويل تنمية ادلشروعات اجلديدة ،واحلصوؿ على رأس ماؿ بكلف منخفضة من طرؼ ادلؤسسات ادلاليةادلناحة ،حيث أنو يف العديد من بلداف العادل وخاصة ادلتقدمة منها ،ال يتم تقدًن القروض إال بعد إفصاح ادلؤسسات عن
أدائها البيئ من أجل التأكد من اف انشطتها تراعي القضايا البيئية .حيث أثبتت الدراسات أف ) )%88من ادلصارؼ
األمريكية غَتت من إجراءات إقراض األمواؿ لبعض ادلنممات اليت ػلتمل أف تسبب ضررا بيئيا يف ادلستقبل .وكذلك
احلاؿ بالنسبة لشركات التأمُت اليت بدأت تدرؾ ضرورة التوفيق بُت سياسات ادلنممة مع القوانُت والتشريعات الصادرة من
اجلهات ذات العالقة حبماية البيئة ،والتقارير احلكومية حوؿ األداء البيئي لتلك ادلؤسسات؛
 ربسن األداء البيئي من خالؿ تقليص معدؿ اإلنبعاثات للهواء ،وتقليل كمية النفايات ادلضرة بادلياه والًتبة ،وترشيدإستخداـ الطاقة وادلوارد الطبيعية ،وإعادة إستخداـ ادلخلفات .حيث تؤكد دراسة على مصنع
صناعة ال كامَتات أنو إستطاع بفضل تنفيذ متطلبات نماـ ادلواصفة
العملية التصنيعية بنسبة

،% 85

ISO14000

Ploriad

ادلختص يف

أف يقلل من إستخداـ مادة أساسية يف

شلا وفر لو كميات كبَتة منها 1 .كما استطاعت شركة األدوية الدظلاركية

Novo Nordisk

أف زبفض من إستهالؾ الطاقة لكل وحدة منتجة بنسبة  %48بفضل تطبيقها للمواصفة ISO14000؛
 تعزيز التوافق مع التشريعات واإللتزاـ بالقوانُت :إذ اف اإللتزاـ دبواصفات اإليزو  20999يعمل على التحسُت من إدارةالتوافق مع التشريعات والتعليمات والقوانُت ذات العالقة بادلؤسسة ،ويشكل شبكة أماف ربميها من ادلسؤولية القانونية
الس يما فيما ؼلص اجلوانب البيئية بسبب تنامي وتصاعد التشريع البيئي يف إطار متطلبات التنمية ادلستدامة .وقد كشف
مسح أجري على ادلؤسسات األمريكية ادلتحصلة على شهادة اإليزو ، 20999أف معممها قد خفضت من كلف
التدقيقات والغرامات اليت كانت تقوـ هبا الوكاالت احلكومية ،با إلضافة إذل احلصوؿ على ربفيزات بفضل توافقها مع
التشريعات والتعليمات والقوانُت البيئية؛
 ربقيق الكفاءة والفعالية يف األداء ،شلا يعٍت أف تلك ادلؤسسات س تدير ادلوارد البيئية بشكل يقلل اذلدر واإلستنزاؼ،وغلسد األىداؼ البيئية ادلخططة.

2

 - 1زلمد عبد الوىاب العزاوي ،مرجع سابق ،ص.238 :

- Oliver Bairal, Environmental Management: should industry adopt ISO14000, Business Horizon, No) 41(, 1998, p: 60.
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ؽلكن ذبميع الفؤائد ادلعروضة سابقا يف نتائج إحدى البحوث اليت بينت أف تطبيق مواصفات اإليزو
ادلؤسسة ؽلكن أف يؤدي إذل ربقيق آثار إغلابية ؽلكن تقسيمها إذل بيئية وإجتماعية وإقتصادية:

1

20999

يف

 اآلثار البيئية :وتتضمن ضباية األنممة البيئية الطبيعية ،واإلستخداـ العقالين والكفء للموارد الطبيعية كاألراضي وادلياهوالطاقة...وغَتىا ،والتقليل من كمية النفايات وإعادة استخداـ ادلواد ،شلا يساىم يف زبفيف حدة التلوث البيئي احلاصل
وادلتزايد .كما قد يساىم تبٍت اإلدارة البيئية وفقاً دلواصفات

اإليزو20999

بادلؤسسة يف معاجلة مشكلة اإلحتباس احلراري

وثقب طبقة األوزوف اليت أصبحت هتدد مستقبل األجياؿ القادمة ،وذلك من خالؿ توفَت األسس الداعمة لتلك اجلهود؛
 -اآلثار اإلجتماعية :وتشمل تقليل ادلخاطر ادلؤثرة على صحة وأمن اإلنساف والناذبة عن اإلنبعاثات الصناعية ،ومنع

ا إلصابات بأمراض أضرار تلوث البيئة الداخلية للمؤسسة ،ما يؤدي إذل زبفيض تكاليف عالج األفراد من ىذه األمراض،
وربسُت صورة ادلؤسسة أماـ رلتمعها وقواه الفاعلة يف رلاؿ ضباية ادلستهلك والبيئة ما ؽلكنها من كسب ودىم ودعمهم؛
 اآلثار اإلقتصادية :تتمثل يف ربقيق وفورات يف التكاليف ،منها الوفورات الناذبة عن زبفيض إستهالؾ الطاقة وادلوارداألخرى ،والوفورات الناذبة عن إعادة دوراف ادلنتجات ،والتخفيض يف تكاليف التخلص من النفايات ،والتقليل من
الغرامات اليت تفرض على ادلخالفات ،والتخفيض يف اجلزاءات اليت تتكبدىا ادلؤسسة عن أنشطة مسببة للتلوث ،وزبفيض
ال عن زبفيض التعويضات القانونية نمَت األضرار البيئية واحلصوؿ على
يف معدالت ادلسؤولية التأمينية وادلخاطر ،فض ً
ربفيزات مالية من احلكومة نمَت حرصها على ضباية البيئة وصيانة مواردىا .باإلضافة إذل ذلك ؽلكن ربقيق زيادة يف
اإليرادات من خالؿ أسعار ادلنتجات اخلضراء ألهنا تباع بسعر أعلى من سواىا.
لتدعيم كل ماسبق ،ويف دراسة شاملة سنة  1921مت ذبميع  14حبث أكادؽلي على ادلستوى العادلي تطرؽ إذل
ادلكاسب ادلتأتية من تبٍت وتطبيق ادلؤسسات دلواصفات اإلدارة البيئة اإليزو.20999
حيث توصلت ىذه الدراسة إذل مايلي:
 -أصبعت

11

 -اصبعت

22

2

دراسة من أصل  14على ربسُت األ داء البيئي للمؤسسات؛
دراسة من أصل

14

على ربسُت الكفاءة من خالؿ زيادة اإلنتاجية ،وربقيق وفرات يف التكاليف ،وتقليل

األخطاء وربسُت الرقابة اإل دارية وتقليل الفاقد واذلدر؛
 -أصبعت

22

دراسة من أصل

 -أصبعت

20

دراسة من اصل  14على ربسُت صورة ادلؤسسة؛

14

على زيادة رحبية ادلؤسسات؛

 أصبعت  4دراسات من  14دراسة زيادة احلصة السوقية؛ توصلت دراسة واحدة إذل زيادة ظلو ادلبيعات عند احلصوؿ على شهادة اإليزو.20999كما أجرت إحدى اذليئات الدولية ادلتخصصة يف رلاؿ البيئة دراسة جملموعة من الشركات اليت إعتمدت نماـ
اإلدارة البيئية وفقاً لإليزو ، 20999وخلصت ىذه الدراسة إذل أف كافة ىذه الشركات قد إستفادة بشكل فعلي وكبَت ،من
خالؿ النتائج اليت خرجت هبا ،وىي ملخصة يف الشكل ادلوارل.

 - 1ػلياوي إذلاـ ،آثار تطبيق نظام اإليزو  04110على التلوث البيئي بشركة اإلمسنت اجلزائرية :دراسة حالة شركة عني توتة لإلمسنت ،ادللتقى الدورل الثالث حوؿ :ضباية
البيئة والفقر يف الدوؿ النامية حالة اجلزائر ،كلية العلوـ اإلقتصادية وعلوـ التسيَت ،ادلركز اجلامعي خبميس مليانة ،اجلزائر.2010/5/4- 3 ،
2
- Juan José Francisco & Molina Inakiheras, Benefits of ISO 9001 and ISO 14001 Standards, Journal of industrial
engineering and management, 2012, p6 305.
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الشكل رقم ( :)08نتائج إحدى الدراسات حول فوائد احلصول على اإليزو.08111
ربسُت صورة ادلؤسسة

65%

ربقيق وفرات مالية

61%

ربسن العالقة مع االطراؼ ذات ادلصلحة

40%

ربقيق ميزة تنافسية

28%

ضماف بقاء ادلؤسسة

23%

ربسن ظروؼ العمل

12%

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على :رحيم حسُت ،مناصرية رشيد ،مواصفات اإليزو كمعيار لقياس كفاءة االستعمال ادلستدام

للموارد اإلقتصادية والبيئية يف ادلؤسسة ،رلمع حبوث وأوراؽ عمل ادلؤسبر الدورل حل التنمية ادلستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد
ادلتاحة ،جامعة سطيف اجلزائر 4- 3،أفريل  ،1994ادلؤسبر ص.232 :

وىناؾ دراسة أخرى نشرهتا الوكالة الفرنسية للتقييس  Afnorسنة  ،1994واليت إستهدفت تقييم آثار
على ادلؤسسات يف العشر سنوات اليت تلت صدور ادلواصفة  ،والشكل ادلوارل يوضح نتائج ىذه الدراسة:
الشكل رقم ( :)00نتائج الوكالة الفرنسية للتقييس

Afnor

سنة  5114حول

ISO14000

فوائد ISO14000

التأقلم مع الضغوط اخلارجية

19%

الوصوؿ إذل طرؽ عمل جديدة

32%

االستجابة لطلبات وتطلعات الزبائن

37%

تقييم االداء البيئي للمؤسسة

38%

التميز عن ادلنافسُت

39%

معاجلة االختالالت والوقاية من احلوادث

49%

االستجابة إلرادة فريق العمل

58%

ربسُت االداء البيئي

64%

التوافق مع التشريعات والقوانُت البيئية

65%

ربسُت صورة ادلؤسسة

77%

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على ملف زلمل من ادلوقعwww.afnor.fr :

ادلزيا العديدة اليت يقدمها نماـ اإلدارة البيئية
وذبدر االشارة إذل أنو رغم ا

اإليزو20992

للمؤسسة ،إال أنو ال ؼللو

من بعض العيوب واليت من أعلها :التكلفة العالية إلقامة النماـ وخاصة ادلتعلقة باإلستشارات وبرامج التدقيق وادلراجعة
اخلارجية دلنح الشهادة من طرؼ ادلكاتب الدولية ادلتخص صة يف ذلك .ىذا باإلضافة إذل أف ىذا النماـ يعتمد على
مبادئ اإلدارة التقليدية اليت ترتكز على البناء اذل رمي يف التنفيذ وكثرة إستخداـ اإلجراءات والغعتماد على التوثيق ادلفرط.
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خالصة الفصل:

إف ظهور مقاربة التنمية ادلستدامة ادلرافق لتطور ادلشاكل البيئية العادلية ،وزيادة الوعي البيئي ادلتزامن مع تطور

القوانُت والتشريعات البيئية ،وعلى إثر النجاح الذي حققتو ادلواصفات الدولية يف رلاؿ إدارة اجلودة اإليزو ،5999إضافة
إذل تزايد مطالب بعض ادلنممات كمنم مة األمم ادلتحدة إلصدار مواصفات متخصصة يف رلاؿ البيئة ،قامت منممة
اإليزو سنة

2552

بإصدار سلسلة ادلواصفات القياسية لالدارة البيئية اإليزو

20999

تنضوي ربتها الوثائق وادلعايَت

واإلرشادات اليت تعمل على تزويد صبيع أنواع وأحجاـ ادلؤسسات باألدوات الالزمة لبناء نماـ اإلدارة السليمة بيئياً،
وذلك وفق رلموعتُت رئيسيتُت ،تتعلق األوذل باأل دوات اخلاصة بالعمليات (نماـ اإلدارة البيئية ،نماـ التدقيق البيئي،
تقييم األداء البيئي) ،وزبتص الثانية باألدوات اخلاصة بادلنتوج (تقييم دورة احلياة ،العالمات وادللصقات البيئية وتضمُت
اجلوانب البيئية يف مواصفات تصميم ادلنتج).
ويعترب نماـ اإليزو 20992األساس الذي تقوـ عليو سلسلة مواصفات اإلدارة البيئة وفقا لإليزو 20999ككل ألف
حصوؿ أي مؤسسة على شهادة ادلطابقة يتوقف على تبٍت ادلتطلبات الالزمة إلستخداـ وتقييم ىذا النماـ .تبدأ بوضع
السياسة البيئية ومن مث التخطيط ذلا من خالؿ رسم األىداؼ والغايات البيئية مروراً بضبط العمليات والقياس والتقييم
وصوال إذل ادلراجعة البيئية ،من اجل تص حيح االضلرفات والقياـ بعمليات التحسُت بصور دورية ومستمرة.
لذلك ،تعرب مواصفة

اإليزو20999

من خالؿ توطُت نمامها عن إ لتزاـ ادلؤسسة بأداء دور فاعل يف تفحص

عملياهتا بشكل شامل دبا ؼلدـ اإل عتبارات والقضايا البيئية ،وػلقق العديد من الفوائد وادلزايا أعلها :ربسُت األداء البيئي
من خالؿ إدارة ادلوارد الطبيعية وإستهالؾ الطاقة بشكل يقلل اذلدر واإلستنزاؼ ،والتقليل من ادلؤثرات السلبية على البيئة،
باإلضافة إذل ربسُت صورة ادلؤسسة ودعم تنافسيتها يف ظل األسواؽ اليت بدأت تعتمد صداقة البيئة كأحد عوامل التأثَت
يف القررات الشرائية من خالؿ ادلستهلكُت البيئُت أو اخلضر .ىذا باإلضافة إذل -وىو األىم بالنسبة للمؤسسة  -ربقيق
صبلة من ادلكاسب اإلقتصادية على رأسها زبفيض التكاليف وبناء مزايا تنافسية تتماشى مع متطلبات ادلنافسة يف ىذا
العصر  ،واليت أصبحت تأخذ بعُت اإلعتبار صداقة البيئة كأحد زلدداهتا والتكيف معها وخاصة ضمن فضاء تنافس
ادلؤسسات الرائدة والناجحة يف الدوؿ ادلتقدمة.
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الفصل الثالث :وظائف املؤسشة يف ظل متطلبات محاية البيئة و تطبيق اإلدارة البيئية وفقاً لإليزو14000

دت ـهيد:
إن تطور النقد للنشاط اإلقتصادي ،بكونو يهتم بتعظيم األرباح على حساب البيئة ،ولد بوادر إىتمام أولية بتبين
دور بيئي أكرب من قبل ادلؤسسات ،بعد أن أدركت التأثًن اإلغلايب والسليب لو على نشاطها ،وبأن ما كان متاح يف البيئة
زلدودا وضمن ضوابط ،وما كان تطوعي يف ما ؼلص محاية البيئة بات ضروري مع مرور الوقت.
الطبيعية أصبح
ً
فبيئة األ عمال يف العصر الراىن ،وما ؽليزىا من تنامي للوعي البيئي لدى ادلستهلك ،وزيادة للتشريعات والقوانٌن
زلددا ينضوي ربت متطلبات التنافس ،أفرزت أطرافاً أخرى
البيئية ،وبروز للحركة اخلضراء وإعتبار البعد البيئي األخضر ً
للمؤسسة ،سبارس ضغوطاً وتؤثر يف نشاطها ،وولد أدوراً جديدة وإلتزمات بيئية كانت مهملة سابقاً ،شلا يضع حدوداً
ويزيد من التحديات .إذ أن ادلؤسسات اليت ال تأخذ بعٌن اإلعتبار البعد البيئي األخضر وال تدرلو ضمن أعماذلا يف
العصر الراىن ،ذبد نفسها غارقة تدرغلياً يف دوامة من الصراعات والضغوطات ،واحملددات التشريعية والقانونية وادلتطلبات

التنافسي ة ادلتعلقة باجلوانب البيئية واإلجتماعية ،وقد تواجو  -بالتأكيد  -عدم رضا أفراد اجملتمع عن أنشطتها ككل،
السيما احملافظٌن على البيئة منهم.

لذا توجهت ادلؤسسات إىل رفع شعار األنشطة اخلضراء وتعرف إقباالً كبًناً وإغلابياً على إدماج البعد األخضر يف

أعماذلا ،من خالل بذل الكثًن من اجلهود لإل ىتمام بتبين شلارسات ومداخل تتالئم مع مطالب البيئة وادلشاركة يف محايتها
وذبديدىا وربسينها ،على خالف الرؤية التقليدية اإلستغاللية اليت تتعارض مع مطالب محاية البيئة وادلشاركة يف إستنزافها
وإتالفها وتلويثها طبيعياً ورلتمعياً.
يف خضم ذلك ،كان من بٌن أىم ما جلأت لو ادلؤسسات لتخضًن أعماذلا وأنشطتها تبين مفهوم اإلدارة البيئية
وفقا لإليزو 14000والذي صمم ليحمل يف طياتو أدوات مرفقة دبواصفات مرشدة ومتطلبات ذبسدىا العديد من
ادلؤسسات هبدف ربقيق قدر معٌن من التوازن بٌن مطالب البيئة واألعمال ،ما غلعل ادلؤسسة منخرطة يف محاية البيئة
وربسينها وربقيق النتائج لصاحلها.
لذلك ،فإن إعتماد وتبين مواصفات اإلدارة البيئية

اإليزو14000

يف ادلؤسسة يسري ال زللى على أنشطتها

ووظائفها ،وغلعلها تتسم بالطابع البيئي األخضر السيما أن ادلؤسسة اإلقتصادية متسببة يف تضرر البيئة واإلنسان بشكل
مباشر من خالل أنشطتها ووظائفها الرئيسية (التمونية واإلنتاجية والتسويقية) ،وبصورة غًن مباشرة من خالل أنشطتها
ووظائفها الداعمة (البحث والتطوير وادلوارد البشرية واحملاسبة).
وعليو ،إرتأينا أن نكرس ىذا الفصل دلناقشة إدماج البعد األخضر يف أعمال ادلؤسسات بالرتكيز – ربديداً -على
متطلبات إقامة االنشطة والوظائف اخلضراء يف ادلؤسسة ،هبدف الوصول إىل فهم أدق وتصور أوضح يف تبيان مساعلة
اإليزو 14000يف ذلك .وبالتايل ،ػلتوي الفصل الثالث على ادلباحث التالية:
 ادلبحث األول :ادلؤسسة مبنظور إدماج البعد البيئي األخضر
 ادلبحث الثاين :وظائف ادلؤسسة يف ظل إدماج البعد البيئي األخضر
 ادلبحث الثالث :اإلدارة البيئية وفقا لإليزو 00111كأداة إلدماج اجلوانب البيئية يف وظائف ادلؤسسة
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ادلبحث األول :ادلؤسسة مبنظور إدماج البعد البيئي األخضر

يسلط ىذا ادلبحث الضوء على مفهوم البعد األخضر لألعمال ومستويات إدماجو يف ادلؤسسات ،ويتطرق بشئ

من التفصيل إىل ادلراحل التارؼلية ادلرافقة لولوج البعد البيئي األخضر يف ادلؤسسات ،من أجل الوصول إىل تبيان أظلاط
سلوكياهتا يف التعامل مع البيئة الطبيعية ،وأىم التحديات اليت تواجو ذلك.
أوال  -مفهوم البعد األخضر لألعمال ومستويات إدماجو يف ادلؤسسة:
من خالل مستوى التطور الذي وصلت لو العالقة بٌن البيئة الطبيعية وادلؤسسة يف الوقت احلايل ،أصبح إدماج
البعد األخضر يف األعمال يف العصر الراىن شعاراً ترفعو ادلؤسسات ،من خالل بذل الكثًن من اجلهود لتفعيل شلارسة ىذا

ادلفهوم وتطويره ،وإدماجو ضمن األولويات القصوى ،وعلى كافة ادلستويات اإلدارية.
 - 1عالقة ادلؤسسة بالبيئة الطبيعية:

إنطالقاً من نظرية النظم اليت تعترب ادلؤسسة نظام مفتوح ،والذي غلعلها دبختلف أنواعها ،وتعدد أنشطتها ،تشكل
إحدى ادلكونات األساسية للبيئة تتأثر دبجموعة ادلعطيات الطبيعية واإلقتصادية واإلجتماعية وغًنىا ،فإهنا تعود وتؤثر

بدورىا يف ادلؤسسة دبا ؼللق نوعاً من العالقة التبادلية بينهما 1 .لذلك ،فادلؤسسة من الناحية التارؼلية وح ى وقتنا الراىن
تعاملت مع البيئة الطبيعية وفق رؤية إستغاللية َحبة ،بعد أن وجدت فيها وعناصرىا ومواردىا معطى رلاٍل ال متناىي،
فكان إستخدامها ذلا بطريقة عشوائية مفرطة االستغالل ،مل يكن باإلمكان تربيرىا إال باإل عتقاد ادلوىوم بالقدرة الالزلدودة

للبيئة الطبيعية على ذبديد نفسها وإستعادة حالتها األوىل .ولكن سرعان ما تغًن ذلك ،بعد أن ظهر جليا تفاقم
2
ادلشكالت البيئية بسب الرؤية اإلستغاللية العمياء للمؤسسة اليت مل تراعي البيئة يف حسابات الربح أو اخلسارة.
 - 1- 1األ سس اليت قامت عليها عالقة ادلؤسسة بالبيئة الطبيعية:
أدت النظرة القائمة على أولوية النشاط اإلقتصادي دون النظر يف ادلوارد غًن ادلتجددة اليت تستنزف من جهة
والتلوث ادلضر طبيعياً ورلتمعياً من جهة أخرى ،إىل نتائج كانت ذات تأثًن سليب واضح على ا لبيئة ،تسببت فيو األسس
اليت قام عليها النشاط اإلقتصادي يف التعامل مع البيئة ،ومنها:

3

- 1- 1- 1تغليب اجلوانب الفنية واإلقتصادية على اجلوانب اإلجتماعية واألخالقية والبيئية:
لعل ىذا ما يربز من خالل السعي الدؤوب للمؤسسة من أجل مزيد من اإلنتاج واإلستهالك دون مرعاة من أين
تأيت ادلوارد وادلواد ،واين تذىب ادلنتجات بعد إستهالكها وإستخدامها ،أي دبعىن إستغالل ادلوارد وإنتاج النفايات.
- 2- 1- 1إمهال ادلؤسسة للتكلفة ادلتعلقة بالبيئة عندما تقوم بتلويثها:
إن ادلوارد البيئية األكثر شيوعاً كادلاء واذلواء وادلناظر الطبيعية ،كانت تعترب تكاليف خارجية يتحملها اجملتمع والبيئة

يف حٌن أهنا موارد تستهلك يف العملية اإلنتاجية أو اخلدمية للشركات شأهنا ش أن العمل ورأس ادلال وادلوارد األخرى،
وغلب ربميلها كتكاليف داخلية مثلها مثل تكاليف عوامل اإلنتاج.
 النظام ادلفتوح ىو النظام الذي يتفاعل مع البيئة أل جل ضمان بقائو ،فهو يستهلك موارد من البيئة ويصدر سلرجات فيها وكذلك يتغًن بإستمرار ليتكيف معها.
- Nathalie Costa, Gestion du développement durable en entreprise, Ellipses Edition Marketing S.A, Paris, 2008, P: 25.

1

 - 2عثمان زلمد غنيم ،ماجدة أمحد أبو زنط ،التنمية ادلستدامة :فلسفتها واساليب ختطيطها وأدوات قياسها ،ط ،1دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن ،2007 ،ص.58:
 - 3صلم عبود صلم ،مرجع سابق ،ص.19 :
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وظلت الشركات تقاوم ىذه الفكرة مؤكدة على أ ن عوامل البيئة الشائعة ىي عوامل رلانية وإذا كان ىناك من
يتحمل تكلفة عنها فإن اجملتمع ىو الذي يدفع ويتحمل التكلفة .لكن سرعان ما أصبحت القيود تتزايد على الشركات
يف ىذا اجملال ،من أجل اإلنتقال من مبدأ اجملتمع يدفع إىل مبدأ ادللوث يدفع.
ومع ان ىذا ادلبدأ ػلقق العدالة يف ربمل األعباء إال انو يظل من الناحية البيئية اليليب إال احلد األدٌل من حيث أن
تكلفة التلوث ستحد من زيادة التلوث.
ولكن التلوث سيستمر يف ىذه احلالة ،خاصة أن ال شركات تنقل ىذه التكاليف إىل ادلستهلك عن طريق السعر.
يف حٌن أن ادلطلوب ىو أكثر من ربميل التكاليف بالتأ كيد على جهود الشركات يف احلد من التلوث وطبيعة ادلواد ادللوثة
وأنواعها ،وكذلك اإلبتكار من أجل التوصل إىل منتجات وخدمات خالية من النفايات وغًن ملوثة سباما.
- 3- 1- 1تغليب ادلصاحل قصرية االمد:

تغليب ادل صا ح قصًنة األمد من أجل إرضاء محلة األسهم يف ربقيق عائد على اإلستثمار أعلى .وبالتايل ،عدم ترك
متسع من التفكًن أو العمل من أجل عائد زلدود ولكنو متجدد يستمر لفرتة طويلة .فمثال ،إن كثًن من الغابات اليت
دمرت مثلت ظلوذجاً بارزاً دلصلحة ضيقة قصًنة ادلدى لشركات صناعة اخلشب اليت تستنزف الغابات س ريعا ال لشيء إال
لتحقيق أقصى األ رباح رغم أهنا بذلك تقوم بإلغاء مصدر العوائد ادلستقبلية ألعماذلا.

 - 4- 1- 1حماولة هتوين ادلؤسسات دلكشكلة التلوث البيئي باإلعتماد على القدرات التكنولوجية:
إىل جانب كون ادلؤسسات تعتقد أن التكنولوجيا ىي احلل لكل ادلشاكل ،فإهنا سارت بالتكنولوجيا ادللوثة إىل
أبعد احلدود ،وؽلكن أ ن نالحظ ذلك من خالل تطوير تكنولوجيات عالية النفايات بأشكال وأنواع وتصميمات متنوعة
ويف ادلقابل ليس لديها إال القليل من ادلساعلات يف التكنولوجيا منخفضة النفايات وادللوثات.
 - 2- 1مداخل تعامل ادلؤسسات مع البيئة:
الشك أن عالقة ادلؤسسة بالبيئة الطبيعية مل تكن ىامة وضرورية يف أي وقت مثلما ىي يف العصر الراىن.
فاإلعلال واإلفساد للبيئة واإلستنزاف اذلائل دلواردىا يف العقود ادلاضية الزال مستمراً .ما أدى إىل توليد حركات قوية
معارضة ذلذا التدىور البيئي احلاصل ،وتنادي بتحميل ادلتسبب يف ذلك ادلسؤولية الكاملة.
ذلذا ،وربت تأثًن احلركة البيئية اخلضراء (مجعيات محاية البيئة )...فإن العالقة بٌن البيئة وادلؤسسة أخذت شيئا
فشيئا منعرجاً أخر ،حبيث مل تعد العالقة فيو أحادية اجلانب وزبضع فقط دلصا ح النشاط اإلقتصادي ،بل أصبحت تأخذ

بعدين أساسٌن .األول أن على ادلؤسسة ربمل مسؤوليتها يف ما قامت بو من تلويث للبيئة اليت أصبحت أقل أماناً وأكثر

هتديداً للصحة والسالمة وللحياة برمتها .والثاٍل على ادلؤسسة احملافظة على طبيعتها ومسؤوليتها اإلقتصادية.
ويف ىذا السياق أفرزت عالقة ادلؤسسة بالبيئة ثالثة مداخل أساسية ؽلكن تلخيصها يف مايأيت:

 - 1- 2- 1مدخل أعمال ادلنظمات أو ًال:

1

إن ىذا ادلدخل ىو الذي ساد لفرتة طويلة والزال قوياً ح ى اآلن ،ربت تأثًن حرية النشاط اإلقتصادي وادلسؤولية
اإلقتصادية البحة .حيث يقوم ىذا ادلدخل على أن ادلؤسسة ذلا مسؤولية واحدة تقتصر عليها وىي ربقيق األىداف
اإلقتصادية وعلى رأسها زيادة االرباح.
 - 1صلم عبود صلم ،مرجع سابق ،ص ص.39- 37:
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ذلذا ،فإن ىذا ادلدخل يتعمد على مواجهتو للخيارات البيئية دبا أنو يعترب العالقة مع البيئة دبثابة (كاسب/خاسر)
بإعتبار أن محايتها تعترب تكلفة إضافية غلب ذبنبها وأن اإلستثمار فيها ال يقدم فرص مرحبة.
- 2- 2- 1مدخل البيئة أوال:
ينطلق ىذا ادلدخل من أن البيئة أفسدت دبا فيو الك فاية وبطريقة وحشية وإستنفذت مواردىا بطريقة جشعة والبد
من جهود حقيقية حلمايتها تبدأ من مستغليها .لذلك ،يقوم ىذا ادلدخل الذي يدعو لو البيئيون وتعرتض عليو
ادلؤسسات ،على أن ىذه األخًنة قد أوجدت مشكالت بيئة متفاقمة ومعقدة ،غلب أن تتحمل مسؤوليتها وادلشاركة
الفعالة يف معاجلتها ،ح ى وإن كان ذلك بإيقاف بعض األنشطة واإلمتناع عن إستهالك بعض ادلوارد ،مع القيام دببادرات
ومشروعات بيئية وإن كانت غًن مرحبة ،كتعويض عن ما إرتكبتو من شلارسات حبق البيئة خالل العقود ادلاضية.
ويعول ىذا ادلدخل على البعد األخالقي الذي يتجسد يف اجلانب الطوعي للمؤسسة ،وكذلك البعد اإلجباري
الذي ػلملها مسؤوليتها ذباه البيئة من خالل التشريع كمطلب حكومي ورلتمعي...وغًنىا.

1

- 3- 2- 1ادلدخل ادلتوازن ،البيئة  /األعمال معًا:

جاء ادلدخل ادلتوازن يف عالقة البيئة بادلؤسسة ليزيح كل جوانب اإل عرتاضات عند كل طرف ضمن ادلدخلٌن

السابقٌن ،حيث يقوم على رؤية كاسب /كاسب .فمن جهة يعطي ادلؤسسة احلق يف ربقيق أىدافها ودبا فيها ربقيق
األ رباح ،ومن جهة أخرى يفرض عليها جانب من ادلسؤولية البيئية والنظرة ادلستدامة طويلة األمد ذباه البيئة ،وأن
ادلشكالت البيئية مع تزايد الوعي البيئى أصبحت سبثل فرصاً مرحبة سبكن ادلؤسسة اإلستفادة منها دبا ػلقق مزايا تنافسية
ومسعة جيدة ذلا مقارنة بادلنافسٌن  ،وػلقق يف اجلهة ادلقابلة مصلحة اجملتمع والبيئة.
 - 2مفهوم البعد األخضر لألعمال (ختضري منظمات األعمال):
إن زبضًن منظمات األعمال

Green Business Organizations

يشًن إىل تبين رؤية وقائية أوعالجية تتالئم مع

مطالب البيئة وادلشاركة يف محايتها وذبديدىا وربسينها دبا غلعلها تكتسب اللون األخضر طبيعياً ورلتمعياً على خالف
الرؤية السابقة اإلستغاللية اليت تتعارض مع مطالب محاية البيئة وادلشاركة يف إستنزافها وإتالفها وتلويثها طبيعياً ورلتمعياً،

واليت أكسبتها اللون األسود أو الرمادي.



 - 1سفيان ساسي ،منية غريب ،ادلسؤولية البيئية وادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية بني التكشريع والتطبيق ،مداخلة ضمن ادللتقى الدول حول سلوك ادلؤسسة
االقتصادية يف ظل رىانات التنمية ادلستدامة والعدالة االجتماعية ،جامعة ورقلة ،اجلزائر ،ايام  ،2012 /11/21- 20ص.338:

 إن وصف أعمال ادلؤسسات باخلضراء من حيث الرمز اللوٍل يعين إدخال اللون األخضر كرمز للطبيعة أو البيئة يف أنشطة ادلؤسسة يف مواجهة األلوان األكثر
شيوعاً يف ادلاضي ادلائلة إىل اللون األسود والرمادي يف أعماذلا وأنشطتها .فادلصانع دبا تفرزه يف الرتبة من ملوثات ويف اجلو من دخان أسود يؤدي إىل زيادة

درجات احلرارة وجلب األمطار احلمضية اليت حولت البيئة الطبيعية إيل سوداء رمادية يف لوهنا .فاللون األ سود لألعمال يشًن إىل احلالة القصوى القائمة على
أولوية النمو على حساب البيئة والطبيعة والنظر ذلا على أهنا موارد ال زلدودة ورلانية وال تتخذ أي إجراءات للحد من التلوث فيها .أ ما اللون الرمادي فهو ؽلثل
موقفاً جزئياً ،فإىل جانب احملافظة على احلالة السابقة القائمة يف األعمال فإنو يقوم على تبين ادلؤسسات إل جراءات خفض التلوث وليس الوقاية منو أو إزالتو.
وىذا ا للون ىو الذي تبنتو الكثًن من ادلؤسسات ألنو ؽلتثل للوائح البيئية باحلد األدٌل باعتبار أن ذباوز ذلك يؤدي إىل احلد من األرباح .أ ما رمز اللون األخضر
فهو وقائي يقوم على البيئة أوال بإزالة التلوث وليس خفضو شلا يفرض على ادلؤسسات أن تطور من منتجاهتا وعملياهتا لتصبح خضراء صديقة للبيئة مع القيام

بادلبادرات والربامج البيئية اليت تتجاوز االمتثال للوائح والقوانٌن البيئية فقط .دلزيد من التفصيل ،انظر يف ذلك :صلم عبود صلم ،البعد األخضر لألعمال ،دار
الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،2008 ،ص ص.163- 162 :
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كما أن زبضًن أعمال ادلؤسسات يعين أن تكون ىذه األخًنة يف عملياهتا ومنتجاهتا أوخدماهتا ادلختلفة أكثر
إ نسجاما وودية مع البيئة ،ودبا غلعل البيئة ومطالبها واحدة من األنشطة واال دوات اليت تعتمدىا ادلؤسسة يف ربسٌن مركزىا
وح صتها يف السوق وتقوية صورهتا يف أ ذىان اجلمهور واجملتمع.

1

وينظر كذلك للبعد األخضر لألعمال على أنو :رلموع ادلمارسات الداخلية واخلارجية اليت هتدف إىل تبين

اإلعتبارات البيئية يف معظم أنشطة ادلؤسسة وعلى كافة ادلستويات 2 .وىو أيضا تلك ادلسؤولية اليت تعرب عن ادلساعلات
الطوعية واإلجبارية ادللقاة على عاتق ادلؤسسة ذباه محاية البيئة من خالل التقليل من التلوث البيئي وتصميم العمليات
وادل نتجات بطريقة تؤدي إىل التقليل من ادلخلفات وإعادة استعماذلا للتقليل من أثارىا السلبية على البيئة ،مع ادلساعلة يف
3

صيانة ادلوارد الطبيعية وربقيق إستدامتها من خالل اإلستخدام العقالٍل للموارد والبحث عن مصادر الطاقة النظيفة.
ولقد تدرج إدماج البعد األخضر يف األعمال من األسلوب العالجي إىل األسلوب الوقائي ،فاألول سبيل لو معظم
ادلؤسسات أو دبا يسمي مدخل هناية اجملرى ،ويقوم على خفض التلوث بعد العملية من خالل أجهزة الرقابة على التلوث
أو اإلمتثال للقوانٌن البيئية اليت سبثل احلد األدٌل من ادلطالب البيئية .أما األسلوب الثاٍل فيتجو ضلو احلد من التلوث أو
إزالتو عند ادلصدر وفق تتبع اإل عتبارات البيئية من البداية إىل النهاية خالل دورة حياة ادلنتج مع إبتكار تكنولوجيات
خضراء تكون أكثر مالئمة للبيئة وبإستخدام ادلوارد والطاقة النظيفة وادلتجددة.

4

والبد من التأكيد على أن ادلؤسسات ال تتماثل يف عمليات إدماج البعد األخضر اليت تعتمدىا ،سوى من حيث
ادلستوى والشمولية أو نطاق ادلمارسات اخلضراء اليت تطبقها .وىذا يعود إىل الظروف اخلاصة بكل مؤسسة ومدى
تأثًناهتا السلبية على البيئة ونوعيتها .لذا تعددت سياسات وآليات إدماج البعد األخضر يف أعمال ادلؤسسات ،ولكن
كان ىناك إتفاق عند معظم الباحثٌن يف ىذا اجملال حول أربعة عناصر رئيسية تشكل رلتمعة مصفوفة إلدماج البعد
األخضر يف األعمال ،تتلخص يف وجود رؤية للحماية ادلستدامة للبيئة ،وتقدَل تكنولوجيات بيئية جديدة ،وزلاولة منع
والتقليل من التلوث ،وإدارة ادلنتج.
الكشكل رقم ( :)08مصفوفة إدماج البعد األخضر لألعمال من أجل احلماية ادلستدامة للبيئة.
الغد

اليوم

تقدَل وإستخدام
تكنولوجيا بيئية جديدة

وجود رؤية للحماية
ادلستدامة

التقليل ومنع التلوث

إدارة ادلنتج
خارجي

داخلي

ادلصدر :مجال الدين زلمد ادلرسي ،ثابت عبد الرمحان إدريس ،التسويق ادلعاصر ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ، 2005 ،ص.487 :
 - 1زلمد فالق ،ادلسؤولية االجتماعية دلنظمات األعمال ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن ،2016 ،ص.116:
- Alin Cheveau, Jean Jaques Rosé, l'entreprise résponsable, Edition l'organisation, Paris 2003, P: 29.
-Anthony Rosa, Op Cit, P: 11.

 - 4صلم عبود صلم ،ادلسؤولية البيئية يف منظمات األعمال احلديثة ،مرجع سابق ،ص ص.33- 32 :
58
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من خالل ربليل الشكل السابق ،تتمثل احلالة األوىل يف زلاولة منع التلوث ،حيث يتضمن ىذا ادلدخل ما ىو
أكثر من الرقابة على التلوث أو زلاولة معاجلتو بعد حدوثو إىل حد ما أو منع الفاقد أو ادلخلفات من التواجد أصال .أما
احلالة الثانية فهي تعرب عن إدارة ادلنتج اليت تتعدى احلد من التلوث الناتج عن مراحل العملية اإلنتاجية إىل كل ما يسببو
ادلنتج خالل دورة حياتو ومن سللفات إستعماالتو النهائية .وتكمن احلالة الثالثة يف إبتكار تكنولوجيات بيئية جديدة من
خالل تطلع ادلؤسسة إىل ادلستقبل والتخطيط إلبتكار وتطوير تكنولوجيات متوافقة وتساىم يف محاية البيئة .أما احلالة
الرابعة واألخًنة تتمثل يف وجود رؤية للحماية ادلستدامة للبيئة ،فهي دبثابة اإلطار ادلرشد الذي يتم اإلستناد عليو يف كل
التصرفات ادلستقبلية يف ما ؼلص محاية البيئة من خالل الكيفية اليت غلب أن تقدم هبا ادلنتجات ويتم هبا إدارة العمليات
واألنشطة اإلنتاجية والتسويقية ...وغًنىا.

 - 3مستويات إدماج البعد األخضر يف ادلؤسسة:
إن إدماج البعد األخضر يف ادلؤسسة ؽلثل العملية اليت رباول أن تدخل اجلوانب واإلىتمامات البيئية يف صلب

أعماذلا عن طريق األخذ باالعتبار اجلوانب والربامج واألنشطة البيئية على مستوى اإلدارة العليا وإعطائها بعداً اسرتاذبياً،
ومن مث ذبسيد ذلك من خالل اإلجراءات واآلليات التنفيذية على ادلستوى التشغيلي وا لوظيفي كإستجابة للوائح البيئية أو
لبعض القدرات اليت تتوافر لواحدة أو أكثر من وظائف ادلؤسسة.
وعليو ،فهناك ثالثة مستويات إلدماج البعد األخضر يف ادلؤسسة تقوم على التدرج من ادلستوى اإلسرتاتيجي
األعلى إىل ادلستوى الوظيفي التشغيلي األدٌل .وىذا ما ؽلكن تلخيصو يف ما يلي:
 - 1- 3إدماج البعد األخضر على ادلستوى اإلسرتاتيجي:

إن ادلستوى اإلسرتاتيجي يكون شامال ومن مسؤولية اإلدارة العليا ،فهو يتناول إدماج البعد األخضر برؤية ومفهوم

إسرتاتيجي ،أي يعمل على إدراج البعد البيئي األخضر يف كل مرحلة من مراحل التخطيط اإلسرتاتيجي مرورا بالتنفيذ
وصوال إىل الرقابة اإلسرتاتيجية .وبناء على التحليل اإلسرتاتيجي الذي تقوم بو ادلؤسسة للقضايا ادلتعلقة حبماية البيئة من
أجل إبراز نقاط القوة والضعف ضمن بيئتها الداخلية وربدد الفرص والتهديدات احمليطة هبا خارجيا ،فإن ادلؤسسة عادة
ما تتعامل مع القضايا البيئية بأربعة خيارات إسرتاتيجية  ،تتمثل إما يف ادلمانعة أو الدفاع أو التكيف أو ادلبادرة .

1

 من منطلق أن إدماج االعتبارات البيئية يف أعمال ادلؤسسة من أجل محاية البيئة أصبح من متطلبات ادلنافسة احلالية اليت أدخلت اإلعتبارات البيئية واإلجتماعية
يف طياهتا ،ما جعل ادلؤسسات تدرك اليوم أكثر من أي وقت م ضى بأن البيئة الطبيعية يف حاالت كثًنة ؽلكن أن سبثل بعداً للعمل اإلسرتاتي جي الناجح عالوة

عن األبعاد ادلعروفة :التكلفة ،اجلودة وادلرونة .حبيث أصبح ربقيق ادليزة التنافسية مرىون  -باإلضافة إىل األبعاد السابقة  -بالفرص والتهديدات اليت ربددىا البيئة
الطبيعية ،ليطلق عليها ادليزة التنافسية اخلضراء ،فمثال سبييز ادلنتج البيئي الناتج عن إدخال تغيًنات يف ادلنتج تكون أكثر إغلابية على البيئة الطبيعية وأقل أثار سلبية
عليها بطريقة تفوق منتجات ادلنافسٌن ،شلا قد ؼللق ميزة تنافسية خضراء من خالل أن منتجاهتا ستلقى قبوالً واسعاً لدى شرػلة سوقية جديدة ذلا خصائصها

ومطالبها البيئية (ادلستهلكون اخلضر) اليت ؽلكن ذبسيدىا يف نوع معٌن من ادلنتجات تكون خضراء وودية بيئياً .ىذا باإلضافة على بناء وتعزيز ادلزايا التنافسية
اخلضراء القائمة على ادلوارد ادلستدامة ،كإستخدام الطاقات النظيفة ادلتجددة بدال من التقليدية ادلضرة بالبيئة .انظر يف ذلك:
- Michael Porter & linde Claasvander, Green and Competitive, Harvard Business Review, Vol(73), No(6),1996, P:120.

 - 1طاىر زلسن منصور الغاليب ،إدارة وإسرتاتي جية منظمات األعمال ادلتوسطة والصغرية ،ط ،1دار وائل للنشر ،عمان ،2009 ،ص ص97- 96 :؛ وأيضا
الغاليب طاىر زلسن منصور ،العامري صا ح مهدي زلسن ،ادلسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال ،دار وائل للنشر ،عمان ،2005 ،ص.90:
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 - 1- 1- 3إسرتاجتية ادلمانعة (ادلعرقلة)

:Obstructionist Strategy

دبوجب ىذه اإلسرتاتيجية فإن إدارة ادلؤسسة تتجنب اإللتزام بأي دور بيئي ،وتتفادى اإلنفاق على األنشطة الرامية
إىل محاية البيئة ،ويتم الرتكيز على األولويات اإلقتصادية.
 - 2- 1- 3اإلسرتاتيجية الدفاعية

:Defensive Strategy

هتتم ادلؤسسة وفقاً ذلذه اإلسرتاتيجية بالقيام بأقل ما مطلوب منها قانونياً ،أي احلد األدٌل القانوٍل ادلفروض كدور
بيئي ،من خالل مواجهة ادلسؤوليات اإلقتصادية والقانونية .فمع زيادة الضغوط التنافسية والسوقية وزيادة األصوات اليت
تنادي حبماية البيئة ،تلجأ إدارة ادلؤسسة إىل ادلناورات القانونية كتكتيك للمحاولة من تقليل اإللتزامات ادلرتبطة بادلشاكل
اليت تسببها ادلؤسسة ،وبالتايل ،محايتها من الوقوع يف مسائلة قانونية.
- 3- 1- 3إسرتاتيجية التكيف

:Accommodative Strategy

تنطلق ىذه اإلسرتاتيجية بإ لتزام ادلؤسسة بادلسؤوليات اإلقتصادية والقانونية مث تراعي بعد ذلك ادلتطلبات األخالقية
من خالل اإلىتمام بالقيم واألعراف السائدة والسلوكيات ادلقبولة إجتماعياً يف بيئتها الداخلية اليت سبثل ثقافة ادلؤسسة،

وكذلك بالنسبة للمجتمع الذي تعمل فيو.
- 4- 1- 3إسرتاتيجية ادلبادرة التطوعية

:Proactive Strategy

تتبىن ادلؤسسة دبوجب ىذه اإلسرتاتيجية دوراً بيئياً واسع جداً ،حبيث تأخذ محاية البيئة يف مجيع قراراهتا .حيث
يأخذ زمام ادلبادرة يف توفًن ادلتطلبات البيئية عالوة على بناء قاعدتو بكل ادلسؤوليات اإلقتصادية والقانونية واألخالقية.
كما سبكن ىذه اإلسرتاتيجية ادلؤسسة اإلستعداد للتعامل مع ادلسائالت ادلوجهة إليها بكل مرونة ،وكذا إمكانية
اإلستجابة للضغوط اخلارجية والتهديدات وكذا التشريعات احلكومية.
الكشكل رقم ( :)08إسرتاتيجيات تعامل ادلؤسسة مع القضايا البيئية.
تأ خذ ادلؤسسة زمام ادلبادرة يف ادلساعلات البيئية وإدماج البعد البيئي

إسرتاتيجية ادلبادرة

اإللتزام باحلد االدٌل من ادلتطلبات االخالقية (ادلسؤولية القانونية واالخالقية)

إسرتاتيجية التكيف
اإلسرتاتيجية الدفاعية

اإلسرتاتيجية ادلمانعة

اإللتزام باحلد االدٌل من ادلتطلبات القانونية (ادلسؤولية القانونية)

تبتعد ادلؤسسة عن اي مساعلة إجتماعية أو بيئية

االلتزام بالقضايا البيئية

ادلصدر :من إعداد الطالب باالعتماد على :طاىر زلسن منصور الغاليب ،صا ح مهدي زلسن العامري ،ادلسؤولية اإلجتماعية وأخالقيات
األعمال ،دار وائل للنشر ،عمان ،2005 ،ص.90:
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 - 2- 3إدماج البعد األخضر يف وظائف ادلؤسسة:
إن إدماج البعد البيئي األخضر يف ادلستوى الوظيفي ضمن أنشطة ادلؤسسة يوسع ويعمق من تبين ادلؤسسة
للمطالب البيئية ،حيث أهنا تبدأ باإل عتماد على قدراهتا الفنية وا لتكنولوجية ،أو إستجابة للمنافسة أو خفض التكلفة
وغًنىا .ويف ىذا ادلستوى تقوم ادلؤسسة  -حسب طبيعة نشاطها  -بتبين الوظائف اخلضراء مثل اإلنتاج األخضر،
التسويق األخضر ،الشراء األخضر ،واحملاسبة اخلضراء...اخل.
 - 3- 3إدماج البعد األخضر من خالل اإلستجابة للوائح البيئية:
ؽلثل ىذا ادلستوى احلد األدٌل ادلطلوب من قبل احلركة اخلضراء اليت تتجنب هبا ادلؤسسة ادلساءلة القانونية اليت
تقرىا تلك اللوائح .ويقوم ىذا ادلستوى على تبين التكنولوجيا ووحدات الرقابة على التلوث واحلد منو حسب اللوائح
البيئية ،ذلذا يقوم اإلىتمام مقتصرا فقط على معاجلة وإستبعاد بعض ادلواد أو تقليص إستخدام بعضها أو خفض مستوى
النفايات واإل نبعاثات النامجة عن عمليات ادلؤسسة .وبالتايل ،ؽلكن أن يكون عند ادلستوى التشغيلي العمليايت.
الكشكل رقم ( :)05مستويات إدماج البعد األخضر يف ادلؤسسة.
اإلدارة العليا

رؤية شاملة
إدماج البعد االخضر يف ادلستوى االسرتاذبي

اإلدارة الوظيفية

رؤية وظيفية
شلارسة الوظائف اخلضراء

اإلدارة التشغيلية

إجراءات تكشغيلية
االستجابة للقوانٌن

ادليزة التنافسية
اخلضراء

إنتاج أخضر،
تسويق أخضر،
شراء اخضر...

تكنولوجيا الرقابة
على التلوث

ادلصدر :صلم عبود صلم ،ادلسؤولية البئية يف منظمات االعمال احلديثة ،الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن ،2012 ،ص.170:
يف ادلستويٌن الوظيفي والتشغيلي ،فإن اإل ىتمامات البيئية عادة ما تطرح بصيغة الوحدات ادلالية والقدرات
التكنولوجية ومؤشرات األداء البيئي ،يف حٌن أن ادلستوى اإلسرتاتيجي يتناول إدماج البعد األخضر برؤية شاملة ربمل يف
طياهتا اإل ىتمامات البيئية دبنظور إسرتاتيجي ،يعمل على بناء وصياغة إسرتاتيجية بيئية خضراء ،ضمن إطار زلددات
ربقيق ادلزايا التنافسية اخلضراء ،ادلتأتية من الفرص ادلستمدة من البيئة والتهديدات اليت تفرضها ادلنافسة األكثر إستجابة
دلطالب محاية البيئة وتفضيالت ادلستهلكٌن اخلضر واللوائح والقوانٌن البيئية.
وذبد االشارة إىل أن زبضًن منظمات األعمال ،يستدعي إدخال اإلعتبارات البيئية يف األبعاد التنظمية األساسية
وىي اإلسرتاتيجية ،األىداف ،اذليكل التنظيمي ،األفراد ،اإلدارة والنظم ،ادلهارات واألساليب.

 - 1زلمد فالق ،مرجع سابق ،ص.117 :
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ثانيا – ادلراحل التارخيية لتطور إدماج البعد البيئي األخضر يف ادلؤسسة وأىم التحديات اليت يواجهها:
 - 1ادلراحل التارخيية إلدماج البعد البيئي األخضر يف االعمال وأمناط سلوكيات ادلؤسسات:
إن التطور بإذباه محاية البيئة قد إقرتن بالوعي ادلتزايد ألضرار التلوث الذي تقوم بو ادلؤسسات .ففي السابق كانت
ادلؤسسة تقوم فقط بالتعويض ادلادي للضرر اليت قد تتسبب بو للبيئة ،ليتطور التعامل بعد ذلك مع البيئة ليشمل إجراءات
الرقابة على التلوث دبا يف ذلك دفح الضرائب ورسوم التلويث .ومن مث إنتقل التعامل مع البيئة إىل مفهوم ادلؤسسات
ادلستدامة بيئيا بصورة ربقق من خالذلا ادلؤسسة التلوث الصفري وطرحها دلنتجات صديقة للبيئة وإستخدامها لتكنولوجيا
نظيفة وغًنىا .ذلذا مر تعامل ادلؤسسة مع البيئة خبمس مراحل أساسية ؽلكن تلخيصها يف ما يلي:

1

 - 1- 1ادلرحلة األوىل (إصدار القوانني):
بدأت ادلوجة األوىل من موجات االىتمام بالبيئة أواخر الستينات وأوائل السبعينات يف كل من أوروبا ومشال
أمريكا واليابان ،ونتيجة لزيادة الوعي البيئي أصدرت العديد من الدول القوانٌن والتشريعات اخلاصة باحلماية البيئية واألمن
والسالمة ادلهنية .حيث وصفت ىذه ادلرحلة بأهنا ادلقاومة وادلتكيفة لكون عملية اإلستجابة للقوانٌن تتم عن طريق القيام
بأدٌل ادلتطلبات أو مقاومتها ،وال تسمح لألفراد أو ادلؤسسات بأداء عملهم بالطريقة اليت يرغبون هبا ،وإظلا وفق ما ىو يف
القانون .حبيث يتم التحسٌن يف األداء من خالل إجراء التغيًنات وفقاً للقوانٌن ،وغالباً ما تكون ذات كلفة عالية.
 - 2- 1ادلرحلة الثانية (السياسة الداخلية اخلضراء):

شهدت السبعينات ربوالً بارزاً من مدخل ادلطابقة إىل ادلدخل ادلستند على السياسة الداخلية اخلضراء للحد من
اخلطر البيئي ،وذلك نتيجة التوسعات اليت حصلت يف التشريعات البيئية والعقوبات ادلفروضة على كل من ساىم يف
الضرر البيئي .وبالتايل مهدت ىذه الطريقة ضلو إدراك أكثر للمسؤولية البيئية على ادلستوى الكلي للمؤسسات.
 - 3- 1ادلرحلة الثالثة (الرتكيز على هناية عملية اإلنتاج أو ما يعرف برقابة التلوث):
يف أوائل الثمانينات برزت مسؤولية ادلؤسسات ذباه البيئة من خالل القيام بعمليات رقابة التلوث بالرتكيز على
هناية عملية اإلنتاج ) ، (End of Pipeوالبحث عن ما ؽلكن عملو حال ظهور ادلشاكل البيئية .حيث أدت الرقابة يف هناية
عملية اإلنتاج إىل إ دخار األموال بتجنب الغرامات والعقوبات ادلالية الناشئة عن عدم االلتزام باألنظمة والتعليمات.
ويف ىذه ادلرحلة سبت اإلستجابة للمشاكل البيئية بإعتماد مدخل ادلعاجلة بعد التلوث ،مستخدمة يف ذلك العديد
من أجهزة ادلعاجلة والقياس مثل معدات معاجلة ادلياه وأجهزة الرتشيح وحرق الفضالت اخلطرة ودفن النفايات من أجل
زبفي ض حجم ادللوثات أو تقليل السموم إال أهنا التتناول مجيع ادلشاكل البيئية.
على الرغم منن كنون رقابنة التلنوث يف ىنذه ادلرحلنة حققنت إطلفاضناً كبنًناً يف كمينات وأننواع ادللوثنات ،إال أهننا أثبتنت عندم

جدواىا بسبب تكاليفها العالية النامجة عن نصب األجهزة اخلاصة هبذا األسلوب.
 - 4- 1ادلرحلة الرابعة (الوقاية من التلوث):

يف منتصف الثمانينات ساد توجو جديد يعتمد مبدأ ا لوقاية ،وذلك لكون العالج يتطلب إضافة وظائف تزيد
التكاليف وال ربقق منافع للمؤسسة.
 - 1مت ترتيب ىذه ادلراحل زمنيا وفق مضمون كل مرحلة باإل عتماد على :رغد منفي الديلمي ،مرجع سابق ،ص ص .27- 26 :وأيضا:
- Michael Porter & linde Claasvander, Op Cit, p:122.
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وتعترب يف ىذه ادلرحلة ادلؤسسة األكثر كفاءة يف إستخدام مواردىا وطاقتها ،وىي األقل توليداً للتلوث .حيث يتم

ربسٌن أدائها البيئي تبعاً أل سلوب الوقاية دبا يتعلق وإنتاجية ادلصدر ،والذي يطلق عليو تقليل ادلصدر الذي يسبب
التلوث باإل عتماد على تغيًن العمليات أو منع بعض ادلواد األولية للحد من التلوث قبل أن ػلدث .وػلقق أسلوب
الوقاية مزايا رئيسة للصناعة منها :تقليل احلاجة إىل معدات الرقابة والسيطرة على التلوث؛ ذباوز مستويات التلوث
ادلسموح هبا يف القوانٌن؛ تقليل أعمال رفع التقارير ومتطلبات الرتخيص مع تشغيل وصيانة أقل دلعدات السيطرة.
وادلؤسسات اليت تدير أعماذلا بكفاءة عالية يف ىذه ادلرحلة ربقق النجاح يف بناء برامج خاصة بالوقاية من التلوث
ال عن احملافظة على صحة وسالمة
شلا يؤدي إىل حصوذلا على مزايا تنافسية عن طريق احملافظة على ادلوارد والطاقة ،فض ً
اإلنسان والكائنات احلية األخرى اليت تتواجد بالقرب منها .وأستخدمت ادلؤسسات يف ىذه ادلرحلة العديد من
ادلصطلحات ادلشاهبة دلصطلح الوقاية مثل اإلنتاج األنظف أو األخضر ) ،(Clean & Green Productionوالتقنية
النظيفة أو اخلضراء

)(Clean & Green Technology

وتقليل الضائع والوصول إىل التلف الصفري من خالل ربسٌن

تصميم ادلنتوج وتطوير تقنية العمليات وإعادة إستخدام ادلواد.
 - 5- 1ادلرحلة اخلامسة (التحسني ادلستمر للجوانب البيئية):
هبدف ضمان التحسٌن ادلستمر للجوانب البيئية اخلاصة بادلؤسسات ظهر يف بداية التسعينات توجو يعتمد على
ادلقاييس الوقائية والتغيًنات السلوكية اذلا دفة إىل تقليل التلوث من مصدره بإعتماد نظم اإلدارة البيئية .ىذا األخًن الذي
ؽلكن ادلؤسسات معاجلة ادلشاكل حادلا ربدث ،والتعلم منها دلواجهة ادلشاكل قبل ان ربدث يف ادلستقبل .وبالتايل ،العمل
على إستباق وتلبية توقعات األداء البيئي ادلتنامي من أجل ضمان اإلمتثال ادلستمر للمتطلبات البيئية الوطنية أو الدولية.
 - 2أمناط سلوكيات ادلؤسسات يف التعامل مع البعد البيئي األخضر:
على ضوء ما أ فرزتو ادلراحل التارؼلية لتطور إدماج البعد األخضر يف ادلؤسسات ،تتبىن ىذه األخًنة سلوكيات ذباه
إدماج البعد البيئي األخضر تتلخص يف ثالثة أظلاط أو أصناف أساسية ىي:

1

 - 1- 2السلوك البيئي الدفاعي (شركات البيئة اجملانية):
يف ىذا السلوك تتعامل ادلؤسسة مع البيئة دبثابة معطى رلاٍل وموارد ال زلدودة. .حيث تتبع منطق مايل حبت،
وذلك بتفضيلها للوفرات اإلقتصادية الفورية ،وىدفها الوحيد ىو الربح .أما اإلستثمارات البيئية فتعتربىا كتكاليف غًن رلدية
ومتعارضة مع البعد اإلقتصادي .وادلشاكل البيئية تدرج ضمن المجال التقين والنظام التسيًني يتميز برقابة أقل ،وليس
للمؤسسة دراية بالتشريعات.كما يضع ىذا السلوك ادلؤسسة بعيدا عن الظاىرة البيئية واليت يعتربىا كخطر يهدد ادلؤسسة،
وأن اإلىتمام بالبيئة يوجب تكاليف غًن ضرورية.

 - 1انظر يف ذلك كل من:
 -عائشة سلمى كيحلي ،زلمد الطيب دويس ،أثر الضغوط احلكومية على السلوك البيئي للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية :دراسة إستطالعية ،رللة

الباحث ،عدد  ،16جامعة ورقلة ،2016 ،ص.314:

 زلمد عادل عياض ،مرجع سابق ،ص.21:صلم عبود صلم ،ادلسؤولية البيئية دلنظمات االعمال احلديثة ،مرجع سابق ،ص ص.53- 46:- Béatrice Bellini Butel, l’intégration de la donnée écologique dans la gestion de l’entreprise une analyse contingente au
niveau des sites de production, Thèse de doctorat en science de gestion, Université Lille 1, 1997, P.138.
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ىذا النوع من السلوك تتميز بو تلك ادلؤسسات اليت ىي على إستعداد لدفع غرامات على إعتبار أن اإلستثمارات
البيئية مكلفة .كما أصبح ىذا السلوك أقل وجودا كون ادلخاطر النامجة بسبب سلالفة القوانٌن واليت توجب إنفاقا غًن سلطط
لو أصبحت يف تزايد أكثر فأكثر ومن غًن ادلمكن ذباىلها من طرف السلطات العمومية.

 - 2- 2السلوك البيئي ادلساير أو ادلمتثل (شركات الرقابة على التلوث):

تتىب ادلؤسسة يف ىذا السلوك برامج الرقابة على التلوث اليت فرضتها التشريعات والقوانٌن وواجملسدة إل لزامية تبين
األ ساليب الالزمة دلعاجلة ادللوثات فوق ادلستويات ادلسموح هبا .حيث يعد ىذا السلوك ا لبيئي األكثر شيوعا بٌن
ادلؤسسات ،فهذه األخًنة اليت تسلك ىذا السلوك تكتفي باإلمتثال واإل لتزام بادلعايًن اليت تفرضها التشريعيات البيئية دون أن
تذىب أبعد من ذلك ح ى وإن كانت وسائلها التقنية تسمح ذلا بذلك.
كما أن ىذه ادلؤسسات ترى بأن اإلستثمارات البيئي ة ىي تكاليف ال مفر من ربملها ،لكن غلب العمل على
التخفيض من مستواىا .أي تنظر إىل اإلىتمام بالبيئة كأمر ضروري لكن اإلستثمار يف ذلك غلب أن ؼلفض قدر اإلمكان.
ويف ىذا النمط من السلوك البيئي ،فإن اذلدف الرئيسي للمؤسسة ىو ربقيق مستوى أفضل من األرباح مع احملافظة
على صورهتا من التضرر يف حالة عدم إلتزامها بالتشريعات البيئي ة .ويؤدي الضغط بالوسائل القانونية بادلؤسسات إىل إدراك
احلد األدٌل من واجبها ذباه محاية البيئة ،لكن أغلب ىذه ادلؤسسات ال ترى يف ذلك ميزة إسرتاتيجية.
 - 3- 2السلوك البيئي الواعي (الكشركات ادلستدامة):
يف ىذا السلوك تتبىن ادلؤسسة مدخل الوقاية بدال من العالج ،حبيث تتم احلماية من التلوث عند ادلنبع عوض
ادلصب أي يف هناية اجملرى ،ويطلق على ىذا النمط السلوك االستباقي .فادلؤسسات اليت تنتهج ىذا ا لسلوك هتدف إىل
ربقيق أىداف بيئية تقع على مستوى أ على من ذلك الذي ربدده ادلعايًن القانونية .والدافع وراء ذلك ىو أن القوانٌن
ادلطبقة ال تع كس حقيقة القيم اإلجتماعية السائدة .فاإلستثمار ال بيئي يف ىذا السلوك ينظر لو على أنو ذو مردود على
ادلدى البعيد ،كما أن اإلعتبارات البيئية تصبح عنصرا أساسيا يف إسرتاتيجية ادلؤسسة.
وضمن ىذا السلوك تبحث ادلؤسسات عن اإلستفادة بشكل أكرب من خالل إستباقها للتغًن الذي قد يطرأ على
التشريعات البيئية وإمكانية زيادة تشددىا ،وكذلك على خصائص ومتغًنات السوق .وبالتايل ،فهذه ادلؤسسات وفق ىذا
السلوك ترى أنو من األفضل أن تتخذ إجراءات إستباقية للتعامل مع التغًن الذي قد ػلدث أحسن من التفاجئ بو .وىذا
ما قد ػلقق ذلا مزا يا تنافسية متنوعة يف اجملال البيئي.
فادلؤسسات ادلتبنية ذلذا السلوك قليلة لكن عددىا يف تطور ،لكون أغلبية ادلؤسسات تنتمي جملموعات قوية لديها
الوسائل ادلالية الالزمة لتأدية ادلهام وتبين مثل ىذا السلوك ،ساعية وراء ذلك لتحقيق ثالثة أىداف:
 ىدف ربقيق ربح من خالل إ قتناص فرص إقتصادية ساضلة وىو ما توفره سوق ادلنتجات واخلدمات اخلضراء الذي أصبحيتسم بالنمو السريع وادلتواصل وضمن شرػلة سوقية يزداد فيها الوعي البيئي يوما بعد يوم؛
 ىدف ربسٌن صورة ادلؤسسة أو المجموعة وظروفها الداخلية؛ -ىدف ربسٌن جودة ادلنتجات مع األخذ باإلعتبار اخلصائص البيئية.
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الكشكل رقم ( :)08مراحل التطور التارخي لولوج البعد البيئي يف ادلؤسسات وسلوكياهتا جتاه ذلك
اإلستدامة

مرحلة نوعية احلياة

الشركات اخلضراء ادلستدامة

مرحلة الوصاية

شركات الرقابة

مرحلة الوقاية البيئية

شركات البيئة اجملانية

مرحلة الرقابة

مرحلة التوسع يف

على التلوث

 2000وما بعدىا

مرحلة أقصى ربح

إستغالل البيئة
1950

1990

مرحلة البيئة رلانية
1930

1900

ادلصدر :صلم عبود صلم ،ادلسؤولية البيئة دلنظمات األعمال ،مرجع سابق ،ص.47:

 - 3حتديات ختضري أعمال ادلؤسسات:

إن إدماج البعد األخضر يف ادلؤسسة بقدر ما يكون إغلابيا على البيئة فإنو يكون مرحبا .ومع ذلك ىناك ربديات
تواجو الشركات يف تعاملها مع ادلطالب البيئية ؽلكن تلخيصها يف مايلي:

1

 - 1- 3التكشبث بإفرتاضات األعمال ادلعارضة للبيئة:
إن الكثًن من الش ركات الزالت تدافع عن موقفها يف إبعاد البيئة عن األعمال وان مسؤوليتها تقتصر على ربقيق
الربح دون اإلىتمام بادلسؤوليات اإلج تماعية والبيئية اليت من ادلمكن أن تدر ارحبا يف ادلدى الطويل.
 - 2- 3التكلفة العالية:

حسب معهد مراقبة العامل فإن ذبسيد اإلستدامة البيئية يتطلب حسب التقديرات مابٌن ثالثة إىل أربعة تريليون
دوالر عرب مدى زمين قدر بعشرين سنة وىذه تكلفة عالية جدا سيكون على الشركات ربمل اجلزء األكرب منها.
 - 3- 3صعوبة تقييم وتكميم ادلخاطر والتأثريات البيئية:
الزالت التأثًنات البيئية تفتقر إىل وسائل ومعايًن القياس والتكميم ،شلا غلعل إدارهتا تواجو صعوبة كبًنة.
 - 4- 3صعوبة التوصل إىل البديل األخضر:
ىناك شركات صلحت يف التوصل إىل البديل األخضر الذي ػلقق ميزة تنافسية لألعمال وخفض التلوث (مثال
ذلك شركة بيتيش برتوليوم اليت توصلت إىل انتاج النفط اخلايل من الرصاص فائق اخلضرة) ،وعلى العكس ىناك شركات
كثًنة مل تنجع يف ذلك.

 - 1صلم عبود صلم ،البعد االخضر لالعمال ،مرجع سابق ،ص:

.216
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 - 5- 3نقص اخلربة وادلعلومات:
إن نقص اخلربة وادلعلومات اخلاصة بالبيئة ىو الذي غلعل الزبائن يف أحيان كثًنة غًن مبالٌن يف قرارات شرائهم
للمنتجات إن كانت خضراء أم غرب ذلك.
 - 6- 3عدم تعميم اإللتزام بالبعد األخضر:
إن بعض الشركات قد تأخذ بربامج بيئية خضراء تفرض عليها إلتزمات وتكلفة إضافية قد تؤثر على مزاياىا
التنافسية إذا بقية مل ربذو حذوىا الشركات ادلنافسة .وىذا ما ؽلتد أيضا إىل البعد الدويل ألن القضايا البيئية أصبحت
تتعدى احلدود الدولية وخاصة يف ظل العودلة ،وبالتايل ،قد تواجو الشركات ال ى تأخذ باالعتبارات وجوانب محاية البيئة
وتتحمل تكاليف ذلك يف بلدىا ،لتنافس شركات أخرى ال تأخذ دبثل ىذه االعتبارات واجلوانب يف األسواق اخلارجية،
شلا قد غلعلها تواجو صعوبات كبًنة تتعلق دبيزاهتا التنافسية يف تلك االسواق.

88

الفصل الثالث :وظائف املؤسشة يف ظل متطلبات محاية البيئة و تطبيق اإلدارة البيئية وفقاً لإليزو14000

ادلبحث الثاين :وظائف ادلؤسسة يف ظل إدماج البعد البيئي األخضر

إن ولوج البعد األخضر يف ادلؤسسة وعمليات إدماجو بعمق زبرتق أنشطتها ووظائفها ،السيما أن ىذه األخًنة

متسببة يف تضرر البيئة بشكل مباشر من خالل أنشطة ووظائف التموين ،اإلنتاج والتسويق ،وبصورة غًن مباشرة من
خالل أنشطة ووظائف احملاسبة ،ادلوارد البشرية والبحث والتطوير .وبالتايل ،فإن عملية إدماج البعد األخضر يف ادلؤسسة
تسري ال زلالة على األ نشطة والوظائف ذات التأثًن ادلباشر وغًن ادلباشر على البيئة.

1

وعليو ،سيتطرق ىذا ادلبحث إىل ا لوظائف اخلضراء من خالل تسليط الضوء على مفهومها وخطوات عملها
وتبيان فوائدىا ومتطلبات شلارستها بشكل عام بالنظر إىل إختالف طبيعة األنشطة اإلقتصادية للمؤسسات.
أوال  -الوظائف مبنظور إدماج اجلوانب البيئية ( ادلفهوم ،اخلطوات والفوائد):
 - 1مفهوم الوظائف اخلضراء:
إن زيادة االىتمام بالبيئة من جانب الزبائن واجملتمع ادلتزامن مع زيادة القوانٌن والتشريعات البيئية من طرف
احلكومات ،وزيادة تعقد متطلبات ادلنافسة بإفرازىا دلتغًنات يف أسواق العصر احلايل تنادي بضرورة زبفيض التأثًنات
السلبية على البيئة يف شلارسة األنشطة اإلقتصادية ،أدت إىل إنضاج مفهوم إدارة األنشطة ووالوظائف يف ادلؤسسات
وجعلتها رباول مراعاة اإلعتبارات البيئية فيها ،عالوة عن تركيزىا التقليدي ادلتمثل يف تقليل التكاليف وتقدَل مستوى عايل
2
من األداء لتلبية متطلبات الزبائن.
لذلك ،انبثقت عدة تسميات لسلسلة أنشطة ادلؤسسة اليت تدمج اجلوانب البيئية ،إبتدأ من شراء ادلواد مرورا
بالتصنيع واإلنتاج وصوال إىل التوزيع والنقل .فهناك من يطلق عليها سلسلة التجهيز/التوريد البيئية  ESCوأيضا سلسلة
3 

التجهيز/التوريد ادلستدامة   SSCوكذلك سلسلة التجهيز/التوريد اخلضراء . GSC
ولكن التسميات السابقة أعللت بعض األنشطة والوظائف الداعمة وادلكملة ،واليت التستقيم األنشطة األساسية
إال دبرافقتها ودعمها ،باإلضافة إىل أن تأثًنىا ؽلكن أن يكون غًن مباشر على البيئة ،مثل ادلوارد البشرية ،البحث
والتطوير...وغًنىا .ذلذا مت تكييف سلسلة األنشطة والوظائف اخلضراء مع سلسلة القيمة لبورتر يف إطار خلق القيمة
ادلستدامة البيئية اخلضراء .وذلك من خالل تقسم سلسلة القيمة البيئية إىل أنشطة ووظائف خضراء أساسية (اإلمداد
الداخلي ،اإلنتاج ،اإلمداد اخلارجي ،التسويق ،واخلدمات) وأخرى بيئية داعمة (ادلوارد البشرية ،البحث والتطوير ،اذلياكل
القاعدية) .وعلى ىذا األساس مت تسمية أنشطة ووظائف ادلؤسسة األ ساسية (ذلا تاثًن مباشر على البيئة) والداعمة/ثانوية
(ذلا تاثًن غًن مباشر على البيئة) بسلسلة أنشطة القيمة اخلضراء.
وبالتايل ،إتفق معظم الباحثٌن على مجع كل األنشطة  ،سوى أساسية بتأثًن مباشر أو داعمة مكملة بتأثًن غًن
مباشر ،يف مصطلح واحد ،أطلق عليو سلسلة االنشطة والوظائف

اخلضراء.

 - 1صلم عبود صلم ،البعد االخضر لالعمال ،مرجع سابق ،ص.162 :

 - 2بسام منيب على الطائي ،إسراء وعد هللا قاسم السبعاوي ،أمحد طالل امحد االفندي ،إسهامات بعض أنكشطة سلسلة التجهيز اخلضراء يف تعزيز إقامة
متطلبات نظام اإلدارة البيئية اإليزو  ،00110رللة اإلدارة واإل قتصاد ،العدد  ،93جامعة بغداد ،العراق ،2012 ،ص.269:



Environmental Supply Chain
Supply Sustainable Chain
 
Green Supply Chine
3
- Subrata Mitra & Partha Priya Datta, Adoption of green supply chain management practices and their impact on
performance, International Journal of Production Research, Taylor and Francis Group, Vol ( 52), No (7), 2014. PP: 2085.
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إن إدارة أنشطة ووظائف ادلؤسسة بالشكل الذي ػلافظ على البيئة ،يشًن إىل تتبع كل ما من شأنو إحداث أثار
سلبية عليها يف كافة مراحل دورة حياة ادلنتج ،من احلصول على ادلواد األولية مروراً بالتصميم واإلنتاج ومراحل التوزيع
1
إنتهاءا بوصول ادلنتج إىل الزبون واسرتداد األغلفة والعبوات (إعادة التدوير).
كما أهنا :تعرب عن كافة اجلهود التنظيمية واإلدارية والتكنولوجية ادلبذولة خلفض التأثًن البيئي السليب يف سلسلة
وظائف ادلؤسسة ادلرافقة لدورة حياة ادلنتج بداية من الشراء مرورا باإلنتاج وصوال إىل توزيع ادلنتجات النهائية.

2

وينظر ذلا أيضا بأهنا :سلسلة من السياسات واإلجراءات ادلتخذة يف أنشطة ووظائف ادلؤسسة واليت تشكلت
نتيجة لإلستجابة إىل ادلخاوف ادلرتبطة بالتأث ًنات السلبية على البيئة وإىل اإلعتبارات البيئية واإلجتماعية اليت ضمتها

ادلنافسة ضمن متطلباهتا 3 .وىي كذلك سبثل الطريق الذي يأخذ بعٌن اإلعتبار اإل بتكارات يف اإلطار البيئي يف رلال إدارة
4
وظائف ادلؤسسة من التوريد إىل اإلنتاج وصوال إىل التسويق وإعادة التدوير.
بناء على ما تقدم ،ؽلكن القول بأن إدارة أنشطة ووظائف ادلؤسسة دبنظور إدماج البعد األخضر يسعى إىل احملافظة
على البيئة من خالل زبفيض الضرر البيئي إىل أدٌل مستوياتو يف كل مرحلة من مراحل دورة حياة ادلنتج منذ احلصول على
ادلواد األولية مرورا بالتصميم واإلنتاج ومرحلة التسويق إنتهاءا بوصول ادلنتج إىل الزبون وإعادة التدوير والتخلص من
النفايات ،مع األخذ بعٌن اإلعتبار اإلبتكارات احلديثة اليت تطرأ يف كل مرحلة من ادلراحل السابقة مع تكييف كل نشاط
أو وظيفة تساعد يف تدعيم ذلك.
اجلدول رقم ( :)9الفروقات بني االنكشطة والوظائف التقليدية والبيئية اخلضراء
اخلصائص

االنكشطة والوظائف التقليدية

االنكشطة والوظائف اخلضراء

القيم واألىداف
التأثًنات البيئية

إقتصادية
التأثًنات على البيئة عالية

إقتصادية وبيئية
ادلدخل التكاملي والتأثًنات البيئية منخفضة

معايًن إختيار ادلوردين
التكلفة والسعر

السعر والعالقات على ادلدى القصًن
إرتفاع التكاليف وإطلفاض األسعار

االبيئة والسعر والعالقات على ادلدى الطويل
إرتفاع التكاليف وإرتفاع األسعار

السرعة وادلرونة

مرتفعة

منخفضة

ادلصدر :من إعداد الطالب باالعتماد على :أمحد عوٍل أمحد حسن أغا ،إمكانية إقامة متطلبات إدارة سلسلة التجهيز اخلضراء ،رللة
تنمية الرافدين ،العدد  ،110اجمللد  ،34جامعة ادلوصل ،العراق ،2012 ،ص.269:

نالحظ من اجلدول السابق ،وجود إرتفاع التكاليف يف االنشطة التقليدية وكذلك اخلضراء ،ولكن الفرق الذي
ؽلكن إستخراجو ،ىو وجود إرتفاع يف أسعار ادلنتجات بالنسبة للمؤسسات اليت تتبىن هنجاً بيئياً مناسباً ،مقارنة بتلك اليت

ال تتبىن ىذا النهج ،ولكن بالرغم من ذلك فإن ادلؤسسات ربقق أرباحاً مرتفعة تنبع من ادلسؤولية البيئية وإدماج البعد

األخضر يف أعماذلا.

1

- K. Muduli & A. Barve, Role of Green Issues of Mining Supply Chain on Sustainable Development International
Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 2, No. 6. 2011
2
- Christina Wong & others, Environmental Management The Supply Chain Perspective, The Author, Springer
Cham Heidelberg New York Dordrecht London, 2016, p:6.
3
- Joseph Sarkis, Green supply chain management, ASME, Momentum Press, New York , 2014, p: 13.
4
- G. Zsidisin & S. Siferd, Environmental Purchasing: a framework for theory development In: European Journal
of Purchasing and Supply Management, 2001, P :62.
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 - 2خطوات إدارة األنكشطة والوظائف اخلضراء يف ادلؤسسة:
ؽلكن تقدَل وصف سلتصر خلطوات إدارة تطبيق األنشطة والوظائف اخلضراء يف ما يلي:

1

 - 1- 2التعريف:
إن اخلطوة األوىل لتطبيق األنشطة والوظائف اخلضراء يف ادلؤسسات تستوجب التعرف على مدى نضج ادلؤسسة
والتعريف برسالتها وأىدافها وقدراهتا يف تطبيق ىذه األنشطة ،والتحقق من مدى كفاءة األىداف وإمتالك التقنيات
الالزمة وادلالئمة لتطبيق ىذا ادلفهوم.
 - 2- 2التخطيط:
ؽلثل اخلطوة الثانية للتطبيق واليت تشًن إىل إفصاح ادلؤسسة عن أىدافها والتخطيط ذلا يف إطار ربقيق األرباح من
جهة واحملافظة على البيئة من جهة أخرى ،وىذا يتطلب منها العمل على وضع خطط تتمحور حول نوع التقنية اليت
سيتم إستخدامها يف رلال إنتاج ادلنتجات أو تقدَل اخلدمات ،باإلضافة إىل ربديد الطاقة اليت سيتم إستخدامها
والتخطيط لعملية احلصول على مجيع البيانات ادلرتبطة بدورة حياة ادلنتج من التقدَل إىل إعادة اإلستخدام هبدف تقليل
اآلثار السلبية ادلرتتبة والالحقة عن العملية اإلنتاجية.
 - 3- 2التقرير:

إزباذ القرارات اخلاصة حبماية البيئة يف مجيع أنشطة ادلؤسسة ،بعد القيام جبمع البيانات الالزمة عن ادلنتجات بغية
التعرف على التأثًنات اجلانبية على البيئة ذلا .وىذه اخلطوة تتطلب دعم اإلدارة العليا ذلذه الفكرة وربقيق والء مجيع
العاملٌن ذلا اإلستفادة من األكادؽليٌن والتعاقد مع والكفاءات ادلتخصصة يف ىذا اجملال.
 - 4- 2التطبيق (التنفيذ):
سبثل ىذه اخلطوة أحد أىم اخلطوات لتبين األنشطة والوظائف اخلضراء يف ادلؤسسة ،إ ذ يتم فيها القيام جبميع
الربامج التدريبية والتعليمية وجلميع ادلستويات اإلدارية من أجل نشر فلسفة وثقافة الوعي بٌن العاملٌن وربقيق روح الفريق
يف دعم إدماج اجلوانب البيئية يف مجيع أنشطة ادلؤسسة .وبالتايل ،فإن تطبيق سلسلة األنشطة والوظائف اخلضراء ال
يتمثل فقط يف القدرة على إ دارة التقنيات والطاقة فحسب ،وإظلا يرتبط ىذا ادلفهوم بشكل وثيق بالقدرة على إدارة ادلوارد
البشرية وتثقيفها من الناحية البيئية.
 - 5- 2ادلراقبة:
إن احملافظة على مجيع اإل صلازات اليت مت ربقيقها من خالل اخلطوات السابقة يتطلب العمل بشكل جدي على
القيام بعمليات ادلراقبة والتقييم ادلستمرين للوصول إىل مستويات أداء تتوافق فيو األىداف ادلخططة مع احملققة يف ما ؼلص
تقليل ا لتأثًنات السلبية على البيئة واإلستغالل العقالٍل للموارد.
 - 1أنظر يف ذلك كل من:
 أمحد عوٍل أمحد حسن أغا ،إمكانية إقامة متطلبات إدارة سلسلة التجهيز اخلضراء ،رللة تنمية الرافدين ،العدد ،110اجمللد ،34جامعة ادلوصل ،العراق، ،2012ص.270:
- Christina Wong & others, op.ct, p:7.
- Asian productivity organization, 2008, green productivity and green supply chainmanual, republic of Korea,
www.apo.tokyo.org.
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الكشكل رقم ( :)91خطوات ممارسة األنكشطة والوظائف اخلضراء يف ادلؤسسة
التعريف
التخطيط

ادلراقبة والتحسٌن

التطبيق

التقرير

ادلصدر :أمحد عوٍل أمحد حسن أغا ،إمكانية إقامة متطلبات إدارة سلسلة التجهيز اخلضراء ،رللة تنمية الرافدين ،العدد،110
اجمللد ،34جامعة ادلوصل ،العراق ،2012 ،ص.269:

وذبدر اإلشارة إىل أن العمل ادلستمر ذباه جعل األنشطة والوظائف التقليدية خضراء ،يتطلب من ادلؤسسات زيادة
نضجها ووعيها البيئي مع مراعاة مسأ لة مهمة عند تنفيذ اخلطوات السابقة وىي الفروقات الفردية بٌن ادلؤسسات من
حيث احلجم وطبيعة النشاط.
 - 3الفوائد ادلتأتية من ممارسة األنكشطة والوظائف اخلضراء يف ادلؤسسة:
تعد األنشطة والوظائف اخلضراء من ادلوضوعات احلديثة اليت حظيت بإىتمام كبًن من قبل ادلؤسسات اإلقتصادية
على إختالف أشكاذلا يف دول العامل ادلتقدم ،نظراً للدور الذي تلعبو يف احملافظة على البيئة ،وكذلك من خالل الفوائد
1
ادلهمة اليت تدرىا على ادلؤسسات ،ومنها مايلي:
 تقليل حجم الغازات ادلنبعثة من عمليات النقل والتخزين واإلنتاج وخاصة غاز الكربون؛ زيادة حجم األرباح اليت ربققها ادلؤسسة جراء إنتاج منتجات صديقة للبيئة ،األمر الذي ينعكس على كسب ثقةالزبائن وتعاطفهم مع ىذا النوع من ادلمارسات احلضارية؛
 نشر الوعي داخل الشركة وضمن بيئتها احمليطة بأعلية احلفاظ على البيئة واألخذ دبقرتحات مجيع العاملٌن ذباه تطويرشلارسة سلسلة الوظائف اخلضراء يف ادلؤسسة واليت تنعكس على البيئة؛
 ربسٌن مستوى األداء اإل قتصادي للشركة من خالل ربسٌن أداء إدارة األنشطة والوظائف اخلضراء يف مجيع شلارساهتامن توريد ونقل وزبزين وتصنيع ...وغًنىا؛
 ربسٌن مستوى العملية اإلنتاجية من خالل ربقيق اإل ستخدام األمثل للطاقة وزبفيض مستوى اذلدر للموارد؛1

 -أنظر يف ذلك كل من:

 أمحد عوٍل أمحد حسن عمر أغا ،ال عالقة التكاملية دلتطلبات إدارة اجلودة الكشاملة البيئية ومتطلبات سلسلة التجهيز اخلضراء يف تعزيز التنميةادلستدامة ،ادلؤسبر الدويل الثاٍل حول االداء ادلتميز للمنظمات واحلكومات ،جامعة ورقة ،ايام /23- 22نوفمرب  ،2011ص.346 :
- Subrata Mitra, Partha Priya Datta, Op Cit, p:2085.
- Joseph Sarkis, Op Cit, p : 14.
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 زبفيض مقدار الكلف ادلرتتبة بعملية التوزيع وعمليات ال تعبئة والتغليف عن طريق ربقيق اإلستفادة ادلثلى من مجيعالعبوات واألغلفة ،ما ينعكس على زبفيض حجم النفايات النامجة عن ىذه العلمية.

ثانيا :ادلتطلبات األساسية دلمارسة األنكشطة والوظائف اخلضراء يف ادلؤسسة:
إن ادلتطلبات األساسية لتطبيق األنشطة والوظائف اخلضراء يف ادلؤسسة ىي شلارسة األنشطة اليت ذلا تأثًن مباشر
على البيئة يف إطار إدماج البعد البيئي األخضر ،واليت مت حصرىا بإتفاق اغلب الباحثٌن يف ثالثة أنشطة ووظائف أساسية
ىي :التموين/الشراء األخضر (ادلدخالت) مرورا باإلنتاج األخضر أو األنظف (ادلعاجلة) وصوال لعمليات التسويق
األخضر (ادلخرجات) .ىذه الوظائف مت حصرىا بشكل عام على إختالف طبيعة نشاط ادلؤسسات وتعدد أشكاذلا.

 -1الكشراء األخضر:

Green Purchase

نتيجة لزيادة الوعي البيئي لدى الزبائن والشركات واحلكومات وتعهدىم باإل لتزام بالتعليمات والتشريعات البيئية ،مت

دمج سياسات الشراء وجعلها متكاملة مع ادلتطلبات البيئية ،شلا تبلور عنها مفهوم الشراء األخضر.
 - 1- 1مفهوم الكشراء األخضر:
إن الشراء األخضر يتضمن شراء ادلواد وادلنتجات اليت ذلا أدٌل تأثًن شلكن على صحة اإلنسان والبيئة عند مقارنتها

بادلواد وادلنتجات ادلنافسة واليت تؤدي الغرض نفسو 1 .دبعىن دمج اجلوانب وادلعايًن البيئية يف عملية الشراء من أجل خفض
التأثًن البيئي الذي سببو استخدام ادلواد يف ادلؤسسة.
ويقصد بالشراء األخضر ذبنب إختيار شراء وإستخدام ادلواد وادلنتجات الضارة بيئياً وإعطاء األفضلية لتلك اليت

مكوناهتا أو عملياهتا ذلا أثر بيئي أقل خالل دورة حياهتا 2 .وينظر للشراء األخضر أيضا على أنو :عند القيام بعملية
الشراء غلب األخذ بعٌن االعتبار جودة ادلواد وادلنتجات وسرعة تسليمها من قبل ادلورد ،فضال عن قلة تأثًنىا على البيئة
أثناء وبعد تصنيعها .أي أن الشراء األخضر يهتم عالة عن اجلودة والتسليم بأن تكون ادلواد وادلنتجات ادلشرتاة ذات
3
زلتوى تدويري ،وأساس بيولوجي ،وكفاءة يف إستخدام الطاقة ومنخفضة التلوث.
وبالتايل ،فالشراء األخضر ىو العملية اليت تدخل اإلعتبارات البيئية يف وظيفة الشراء ،وذلك دبراعاة رلموعة
العوامل ادلالئمة الثالثة :التشغية ،ادلالية والبيئية .إذ ترتبط العوامل التشغلية بتوفًن ادلشريات ادلالئمة من حيث الكمية
واجلودة ومكان وزمان الشراء أما ادلالية فتتعلق بأن تكون ادلشرتيات بالسعر ادلناسب وسبثل العوامل البيئية تلك الشروط
ذات الطابع البيئي اليت تفرضها ادلؤسسة على ادلوردين وعلى ادلواد اليت يوردوهنا ،من خالل اإللتزام بادلعايًن اآلتية:

4

 أن يكون لدى ادلورد نظم لإلدارة البيئية وفق ادلواصفات الدولية إيزو14000؛ أن اليستخدم يف عملية اإلستخراج أو ادلعاجلة مواد زلظورة بيئيا؛ أن ال تتضمن ادلنتجات النهائية مواد مضرة بالبيئة ؛- Anthony Rosa, Op Cit, P:56.

1

 - 2غاًل زلمود أمحد الكيكي ،أكرم أمحد الطويل ،إمكانية تبين الكشراء اال خضر باإلعتماد على اسرتاتيجياتو ،رللة تنمية الرافدين ،العدد ،115اجمللد ،36
جامعة ادلوصل ،العراق ،2014 ،ص.8 :
- Suhaiza Zailani & others, Sustainable supply chain management (SSCM) in Malaysia, International Journal

3

Production Economics, No(140), 2012, P : 332.

 - 4صلم عبود صلم ،البعد االخضر لالعمال ،مرجع سابق ،ص.162 :
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تأسيسا على ما تقدم ،ؽلكن القول أن الشراء األخضر ىو أحد األنشطة ادلهمة للشركات الذي ياخذ بعٌن
اإلعتبار تكامل اجلوانب البيئية مع أنشطة وسياسات وبرامج الشراء ،من خالل التأكيد على شراء ادلواد اليت ذلا أقل تأثًن
شلكن على البيئة خالل دورة حياهتا ،ومن مث فهو الشراء ادلفضل بيئيا الذي يساىم يف التقليص من التلف والتلوث إىل
أدٌل مستوى شلكن ،فضال عن أ نو يشجع على تدوير ادلواد وادلنتجات ادلشرتاة وإعادة إستخدامها من دون أثر عكسي
أل دائها على البيئة.
 - 2- 1سياسات تعامل ادلؤسسة يف وظيفة الكشراء األخضر:
تتلخص السياسات اليت تتعامل هبا ادلؤسسات مع اجملهزين أو ادلوردين يف إ طار ذبسيد متطلبات ربقيق الشراء
1
األخضر يف مايلي:
 - 1- 2- 1سياسة الككشف عن حمتوى ادلنتج أو ادلواد وحتديد ادلتطلبات:
ىي طلب الشركة ادلشرتية من ادلورد أو اجملهز أن تكون ادلواد أو ادلنتجات ادلشرتاة منو ذلا خواص بيئية مرغوب هبا،
أي قيام ادلورد أو اجملهز بتضمٌن ما يقدمو من منتجات أو مواد خبواص قابلة للتدوير وؽلكن إعادة إستخدامها .مع تقدَل
ضمانات من طرف ادلورد بعدم إحتواى ادلواد وادلنتجات اليت يقدمها على خواص غًن مرغوب هبا بيئيا وتتطلب معاجلة
لتقليل اآل ثار السلبية على البيئة مثل مادة الرصاص والرغوة البالستكية يف مواد التغليف .وهبذا فإن الشركة ادلشرتية دبوجب
ىذه السياسة تطلب ادلورد الكشف عن خواص السالمة واخلواص البيئية حملتويات ادلواد وادلنتجات ادلشرتاة ،وتأخذ عادة
قائمة بيانات سالمة ادلواد الداخلة يف ادلنتجات ،باإلضافة إىل بطاقات تتضمن أختام خضراء تعرب عن أهنا صديقة للبيئة.
 - 2- 2- 1سياسة إستقصاء ادلورد أو اجملهز:
تقوم الشركة ادلشرتية يف ىذه السياسة بإعداد إستقصاء تطلب فيو من اجملهزين تزويدىا دبعلومات تتعلق بسماهتم
البيئية ،وتأثًناهتم على البيئة ،فضال عن النشاطات ونظم اإلدارة البيئية اليت يعتمدوهنا .وىذه اإلستقصاءات عادة ال
تفرض أية شروط على ادلوردين أو اجملهزين بشكل واضح ،ولكن يستفاد منها كقاعدة لتقييم عملهم.
 - 3- 2- 1سياسة تدقيق نظم اإلدارة البئية للموردين أو اجملهزين:
يف ىذه احلالة تطلب الشركة ادلشرتية من ادلوردين أو اجملهزين أن يكون لديهم إعتماد لنظام اإلدارة البيئية رلا از
ومصادقا عليو يتطابق مع متطلبات احلصول على اإليزو.14000
وإن كانت ىذه ادلواصفات معتمدة تطلب الشركة يف ىذه احلالة احملافظة على نظم اإلدارة البيئية وتطوير تطبيقها.
وتقوم الشركة أ يضا بفي ىذه احلالة بزيارهتم اجملهزين يف مواقع عملهم للقيام بعملية تدقيق نظم اإلدارة البيئية اليت يتبعوهنا
بإجراء فحص دقيق لعملياهتم من أجل ربديد مستويات إلتزامهم.
 - 4- 2- 1سياسة التعليم والتعاون مع ادلوردين أو اجملهزين:
تقوم الشركة يف ىذه احلالة بإشراك اجملهزين يف احلوار والتعاون معهم وربسيسهم بالقضايا البيئية كمنع التلوث،
ربليل دورة حياة ادلنتج ،التصاميم البيئية لتقليل التأثًنات ،وتسهيل التمويل ذلم من أجل تبين تقنيات صديقة للبيئة.

 - 1أنظر يف ذلك :غاًل زلمود أمحد الكيكي ،أكرم أمحد الطويل ،مرجع سابق ،ص ص .262- 260:وأيضا:
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 - 3- 1فوائد تطبيق الكشراء األخضر:
ادلزيا اليت يقدمها تطبيق الشراء األخضر يف العناصر التالية:
ؽلكن حصر ا

1

 مجع ادلعلومات البيئية عن األ داء البيئي للمواد وادلنتجات ادلقدم من اجملهزين وربديد ادلعايًن البيئية ادلناسبة لتصنيعوإختيار ادلوردين واجملهزين؛
 ؼلفض الضياع وػلسن كفاءة إستخدام الطاقة وادلوارد ادلتاحة للشركة؛ التقليل من التلوث إىل أدٌل مستوى والتخفيض من التأثًنات ا لسلبية على البيئة وصحة اإلنسان؛ يساىم يف إغلاد أسواق جديدة مع تزويد األسواق دبنتجات جديدة ومفضلة بيئياً؛ يشجع الشركات يف تبين تقنيات اإلنتاج األنظف ويساعدىا يف تفعيل قابلية التدوير للمواد وادلنتجات؛ ػلسن من مسعة وصورة الشركة ويساعدىا يف التوا فق مع القوانٌن والتشريعات البيئية؛ يوفر األموال من خالل احملافظة على مصادر الطاقة وحسن إستغالذلا والتقليل من اذلدر. -2اإلنتاج

األخضر/األنظفGreen Production:

ؽلثل اإلنتاج األخضر /األنظف أحد ادلداخل األساسية يف تضمٌن البعد البيئي (اجلوانب البيئية) يف إدارة اإلنتاج

والعمليات .حيث طرح ىذا ادلفهوم ألول مرة من قبل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة  UNEPسنة  1989كإستجابة دلطالب
خفض التلوث والنفايات الصناعية العادلية.
 - 1- 2مفهوم اإلنتاج األخضر:

عرف برنامج األمم ادلتحدة للبيئة

UNEP

اإلنتاج األخضر على أنو" :التطبيق ادلستمر إلسرتاتيجية بيئية وقائية

متكاملة للعمليات اإلنتاجية وادلنتجات خلفض األخطار على اإلنسان والبيئة" 2 .فالبنسبة للعمليات اإلنتاجية يؤدي
اإلنتاج األخضر إىل احلفاظ على ادلواد اخلام وادلياه والطاقة والعمل على التخلص من ادلواد اخلطًنة والسامة ،والعمل على
خفض كمية ودرجة خطورة كل اإلنبعاثات وا دلخلفات اليت تصدر خالل عملية اإلنتاج .أما بالنسبة للمنتجات يهدف
اإلنتاج األخضر إىل زبفيض مجيع التأ ثًنات البيئية والصحية خالل دورة حياة ادلنتجات ،بداية من إستخراج ادلواد اخلام
وأثناء عملية التصنيع واإل ستخدام ،ح ى التخلص النهائي من ادلنتج .وبالتايل ،فاإلنتاج األخضر ال ينصب فقط على
العمليات الصناعية اإلنتاجية ،بل ؽلتد إىل إستخدام ادلنتج ح ى إنتهاء عمره اإلفرتاضي وربولو إىل نفايات.
كما عرف اإلنتاج األخضر بأنو" :التطوير ادلستمر يف العمليات الصناعية وادلنتجات هبدف تقليل إستهالك ادلوارد
الطبيعية ،ومنع تلوث اذلواء وادلاء والرتبة عند ادلنبع ،وذلك لتقليل ادلخاطر اليت تتعرض ذلا البشرية والبيئة".

3

ويعترب اإلنتاج األخضر فلسفة إلدارة العمليات تركز على ربقيق الكفاءة يف إستخدام ادلوارد والطاقة يف مجيع
مراح ل عمليات اإلنتاج من أجل تقليص توليد النفايات واإلنبعاثات وإحتواء ادللوثات ادلصاحبة أو ادلرتتبة عنها يف مصدر
تولودىا للمحافظة على صحة اإلنسان وزلتويات البيئة الطبيعية شلا ربملو من ادلخاطر واألضرار.
 - 1أنظر :غاًل زلمود أمحد الكيكي ،أكرم أمحد الطويل ،مرجع سابق ،ص ص .259:وأيضا
2

4

Suhaiza Zailani & others, Op Cit, P : 332.

 -عصام احلناوي ،الصناعة اإليكولوجية  ،ادلوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية ادلستدامة ،اجمللد الثاٍل ، ،الدار العربية للعلوم ،بًنوت ،2006 ،ص.504 :

 - 3صالح زلمد احلجار ،داليا عبد احلميد صقر ،نظام اإلدارة البيئية والتكنولوجية ،ط ،1دار الفكر العريب ،القاىرة ،2006 ،ص.109 :

 - 4أمحد عوٍل أمحد حسن عمر أغا ،العالقة التكاملية دلتطلبات إدارة اجلودة الكشاملة البيئية ومتطلبات سلسلة التجهيز اخلضراء يف تعزيز التنمية
ادلستدامة ،مرجع سابق ،ص.347 :
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ويعين اإلنتاج األخضر أيضا ربويل ادلواد والطاقة إىل منتجات مفيدة عن طريق اإلنتاج بعمليات ذات كفاءة ،شلا
يضمن زبفيض الضياع والتلوث البيئي والتسليم إىل الزبائن باقل أثار بيئية سلبية.

1

وبالتايل ،فاإلنتاج األخضر ىو اإلستخدام ادلتواصل للمدخالت ،العمليات وادلخرجات ادلصممة منذ البدء للوقاية
من التلوث خبفض النفايات واإلنبعاثات وتدنية ادلخاطر على البيئة وصحة اإلنسان مع إستخدام أقل للمواد والطاقة .فهو
مدخل متكامل ومفهوم شامل ال يقتصر تطبيقو على عملية بعينها ،بل يشمل النظام ككل إنطالقا من ادلدخالت
فالعمليات وصوال إىل ادلخرجات ،ويتطلب تطبيقو توافر ادلعرفة واأل فكار ادلبتكرة والتكنولوجيا ادلتقدمة اليت تضمن تقليل
اآلثار ا لبيئية السلبية وتساىم يف رفع األداء البيئي واإلقتصادي للمؤسسة لضمان إستمراريتها ودعم تنافسيتها ،كما ال
يكتمل مفهوم اإلنتاج األخضر إال بضرورة تغيًن إذباىات اإلدارة جبميع مستوياهتا ضلو اإلقتناع بأعلية اإلدارة البيئية ،نظرا
دلا ػلققو ىذا األسلوب من الربط بٌن خفض التكلفة وربسٌن االوضاع البيئية يف أن واحد.
بناء على التعاريف السابقة اليت محلت معها وجهات النظر حول مصطلج اإلنتاج األخضر /األنظف ،صلد أن ىذا
األخًن ينظر إليو من جانبٌن ،األول ىو اجلانب الضيق الذي يركز على ادلدخالت (مصادر الطاقة) إذ يعرف اإلنتاج
األخضر /األنظف دبوجبو على أنو اإلستخدام األمثل للموارد والطاقة لتقليل النفايات واإلنبعاثات .أما الثاٍل ىو اجلانب
األوسع الذي يؤكد على النظام اإل نتاجي ككل (مدخالت ،عمليات ،سلرجات) فهو يعطي مدخل مشويل وقائي متكامل
حلماية البيئة واإلستغالل األمثل للمدخالت والعمليات وادلخرجات وضمان تقليل اإلنبعاثات وادللوثات للوصول إىل مبدأ
التلوث الصفري واحلرص يف كل تلك ادلراحل على جودة ادلنتج وخفض التكلفة وتدنية ادلخاطر على البيئة واإلنسان.
وعليو ،فإن لإلنتاج األخضر /األنظف أربعة جوانب ىي:
 ادلدخالت :وىي ادلواد األولي ة ادلستخدمة وادلتجددة والقابلة للتدوير والطاقة الضرورية للعمليات التحويلية مع إمكانيةإستخدام مواد وطاقة غًن متجددة وغًن قابلة للتدوير باحلد األدٌل وإستبعاد ادلواد ادللوثة ذات التأثًن السليب على البيئة؛
 العمليات (ادلعاجلة) :وىي كيفية احملافظة على ادل دخالت وتشغيلها على طول اخلط اإلنتاجي وتقليل اإلنبعاثاتاخلطرة أثناء عملية التشغيل؛
 ادلخرجات (السلع /اخلدمات) :الوصول إىل احلد األدٌل من التأثًنات السلبية خالل دورة حياة ادلنتج من إستخراجادلواد األولية إىل التخلص منها أو إعادة إستخدامها .ىذا باإلضافة إىل إدراج اجلوانب البيئية يف تصميم وتقدَل اخلدمات.
 - 2- 2ممارسات اإلنتاج األخضر /األنظف:
يبىن اإلنتاج األخضر على رلموعة من ادلمارسات أو اخليارات اليت تعتمدىا ادلنظمات ضلو تطبيقيو .حيث تشًن
معظم ا لبحوث واألدبيات يف ىذا اجملال على أن شلارسات اإلنتاج األخضر تشمل اآليت:

2

 - 1زلمد عبد الوىاب العزاوي ،إسراء وعد هللا السبعاوي ،دور إسرتاتي جيات التصنيع األ خضر يف تعزيز التنمية ادلستدامة ،رللة حبوث مستقبلية ،العدد ،44
مركز الدراسات ادلستقبلية ،العراق ،2013 ،ص.8 :
2

 -عمر علي إمساعيل ،إدارة اجلودة البيئية الكشاملة وأثرىا على ممارسات تكنولوجيا اإلنتاج األنظف ،دراسة إستطالعية آلراء عينة من العا ملني يف الكشركة

العامة لصناعة األ دوية وادلستلزمات الطبيو يف نينوى ،رللة تنمية الرافدين ،العدد ،115 ،اجمللد  ،36العراق ،2014 ،ص ص.289- 287 :
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 - 1- 2- 2ادلمارسات التكشغلية اجليدة
يشار إليها بالتدبًن اإلداري اجليد

Good Operating Practices
Housekeeping

والذي يتضمن التدابًن اإلجرائية واإلدارية ادلتخذة من طرف

ادلؤسسة واليت ؽلكن إستخدامها للحد من اإلنبعاثات وادللوثات ولتحسٌن الكفاءة وتقليل التكاليف ،وؽلكن تنفيذ ىذه
ادلمارسات يف أقسام ادلؤسسة كافة ،وتشمل اآليت:
 شلارسات اإلدارة والعاملٌن :تنفيذ برامج التدريب واحلوافز وغًنىا اليت تشجع على احلد من اإلنبعاثات وادللوثات؛ شلارسات التعامل مع ادلواد ادلخزينة وادلناولة :وتشمل شلارسات التعامل مع ادلواد الداخلة وظروف التخزين ادلناسبةللحد من تلف ادلواد وتسرهبا وتأ ثًناهتا السلبية على البيئة؛
 شلارسات تقليل ادللوثات واإلنبعاثات احلاصلة نتيجة تقادم آالت ومعدات اإلنتاج؛ شلارسات فصل /فرز النفايات :وىي زبفيض حجم النفايات اخلطرة؛ شلارسات حسابات التكلفة :وتشمل حسابات التكاليف ادلخصصة دلعاجلة ا لنفايات والتخلص منها. - 1- 2- 2التغيريات يف ادلواد األولية:

Change in Raw Material

تؤدي التغيًنات يف ادلواد األولية إىل ربقيق اإلنتاج األنظف عن طريق خفض وإلغاء ادلواد اخلطرة أو السامة اليت
تدخل يف اإلنتاج .وبالتايل ،تقليل إنبعاثات ادللوثات وتتم بإدخال تغيًنات جوىرية تتمثل يف تصفية ادلواد وإستبداذلا.
 - 3- 2- 2التغيري التكنولوجي
وىي التغًنات التكنولوجية ادلوجهة صلو إجراء التعديالت يف اآل الت وادلعدات للحد من إنبعاثات النفايات
Technology Change

وادللوثات ،وؽلكن أن تكون ىذه التغًنات ترتواح ما بٌن بسيطة ؽلكن تنفيدىا بتكلفة منخفضة إىل إستبدال العمليات
واليت ترتتب عليها تكاليف معتربة تشمل مايلي:
 التغيًنات يف عمليات اإلنتاج وإستخدام األسبتة؛ تعديل التجهيزات والتصميم الداخلي للمعدات واآلالت؛ التغًنات يف العملية مثل معدالت التدفق ودرجات احلراراة وبيئة العمل. - 4- 2- 2التغريات يف تصميم ادلنتج
وىي التغيًنات اليت ذبري على خصائص ادلنتج هبدف احلد من إنبعاثات النفايات أثناء إستخدام ادلنتج او بعد
Product Design Change

إستخدامو ،وؽلكن أن تؤدي ىذه التغًنات إىل إعادة تصميم ادلنتج وتركيبتو الفنية دبا يؤدي إىل تقليل التأثًنات البيئية على
طول دورة حياة ادلنتج ،وتتم التغيًنات يف مواصفات اجلودة وأيضا يف تركبيبة ادلنتج مع إمكانية إستبدالو كليا.
 - 5- 2- 2التقليص وإعادة اإلستخدام والتدوير:

Reducing, Reuse & Recycling

تشًن ىذه ادلصطلحات إىل منع توليد النفايات من مصدرىا ،إب تدأ من تقليل إستخدام ادلواد األولية والطاقة
وإعادة إستخدام النفايات ادلتولدة إىل إ عادة تدويرىا وجعلها مواد مفيدة من خالل رلموعة من ادلعاجلات ،أي دبعىن
اإلستخدام ادلتكرر للمنتج من خالل تغيًن إستخدامو األصلي .وتنقسم عملية إعادة التدوير إىل مستويان :األول داخلي
يتم تدويره تزامناً مع العملية اإلنتاجية مثل ذلك ادلعيب الناتج عن أحد خطوهتا ،أما ادلستوى الثاٍل خارجي يتمثل يف
إمكانية تدوير ادلخلفات النامجة عن إستخدام ادلستهلك ،كإعادة معاجلة ادلواد إىل أخرى جديدة مفيدة تستخدم للغرض
نفسو أو ربويل النفايات وادلخلفات وإستعماذلا كمواد أولية يف تصنيع منتجات جديدة.
018

الفصل الثالث :وظائف املؤسشة يف ظل متطلبات محاية البيئة و تطبيق اإلدارة البيئية وفقاً لإليزو14000

الكشكل رقم ( :)90مماراسات اإلنتاج األخضر /األنظف
اإل نتاج األخضر /األنظف
إعادة التدوير

تعديل ادلنتج
إعادة التدوير الداخلي

تعديل ادلواد اخلام

التخفيض عند ادلنبع

إنتاج منتجات ثانوية

تغيًن التكنولوجيا

تغيًن اإلجراءات

ربسٌن اإلدارة احمللية

تعديل ادلعدات واآلالت

التحكم يف العمليات

ادلصدر :صالح زلمد احلجار ،داليا عبد احلميد صقر ،نظام اإلدارة البيئية والتكنولوجية ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،2006 ،ص.112 :

ولتحقيق االنتاج األخضر/األنظف غلب ان يتوفر شرطان أساسيان علا:
 الشرط األول :ربسٌن األداء اإل قتصادي أي تقليل سعر التكلفة ،وبالتايل خفض سعر ادلنتج؛ الشرط الثاٍل :ىو ربسٌن األداء البي ئي أي تقليل ردود فعل العملية اإل نتاجية على البيئة وما يرتبط هبا من عملياتأخرى مكملة مثل إستخراج ادلواد اخلام ونقلها وزبزينها وتوزيع ادلنتج والتخلص منو.
فإذا توفر الشرط األول فقط أي تقليل تكاليف اإلنتاج أصبحت العملية تطويرا للتكنولوجيا فقط أو ربديثا
للعمليات الصناعية وليس إنتاجا أخضر /أنظف وذلك لغياب البعد البيئي .اما إذا توفر الشرط الثاٍل فقط أي ربسٌن
اال داء البيئي أصبحت العملية تتعلق حبماية للبيئة مثل حلول هناية األنبوب ومل تصبح منتجا أخضر ،وذلك لغياب البعد
اإل قتصادي .أما إذا توفر الشرطان فتعترب العملية إنتاجاً أخضراً.
الكشكل رقم ( :)99تكامل اإلنتاج األخضر/األنظف من الناحية البيئية واإلقتصادية
التزاوج بٌن البيئة واإلقتصاد من خالل
اإلب تكار ومنع التلوث

ظلو إقتصادي غًن زلدد

حلول هناية اإلنبوب
ادلعاجلة بعد حدوث التلوث

ظلو إقتصادي ضعيف متزام
مع عدم محاية البيئة

End of pipe treatment
win-loss situation

Loss-loss situation

التأثًن البيئي

التأثًن االقتصادي

Loss-win situation

Win-win situation

Ve+

Ve+

Ve-

ادلصدر :صالح زلمد احلجار ،داليا عبد احلميد صقر ،نظام اإلدارة البيئية والتكنولوجية ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،2006 ،ص.113:
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 - 3- 2أىداف اإلنتاج األخضر:
يسعى اإلنتاج األخضر إىل ربقيق مجلة من األىداف من أعلها مايلي:

1

 تطوير أ ساليب التصنيع وإدخال التعديالت ادلناسبة على سلسلة حياة ادلنتجات واليت تشتمل إستخراج ادلواد اخلاموتصنيعها ونقل وزبزين وإستخدام ادلنتجات مث التخلص منها بوسائل امنة بيئياً؛
 إدماج اإلعتبارات البيئية والصحية يف كافة عمليات اإلنتاج؛ إعداد ادل راجعات البيئية للمؤسة ودراسة تأثًنات اإلنتاج على بيئة العمل وأساليب احلد من التلوث الصناعي بوسائلمناسبة إ قتصاديا وتقييم عمليات التصنيع وفحص مدى خضوعها ومطابقتها إزاء ادلعايًن البيئية؛
 التعامل اآلمن مع ادلخلفات الصلبة واخلطرة وإستخدام األساليب ادلناسبة لتدويرىا أو التخلص منها؛ إنشاء نظام للرقابة والرصد الذايت يف ادلؤسسة وتوفًن ادلوارد البش رية الفنية لدعم اإل لتزام البيئي؛ إدارة عمليات اإل نتاج على ضلو مطابق وخاضع للقوانٌن واللوائح البيئية الداخلية هبدف السيطرة على تإثًن ىذهالعمليات على البيئة؛
 دراسة ادلخاطر البيئية يف األقسام اإلنتاجية ،ورقابة األساليب واإلجراءات التنظيمية والتشغيلية لضمان التنفيذ األصلع. - 4- 2فوائد تطبيق اإلنتاج األخضر:
يقوم اإلنتاج األخضر على اإل ستخدام الرشيد دلوارد البيئة الناضبة ،والتوقف عن ىدرىا ،والإل لتزام باستهالك ادلوارد
ادلتجددة بقدرة ىذه ادلوارد على ذبديد نفسها .كما تعتمد طرائق اإلنتاج األخضر وآلياتو على تقليل تولد ادلخلفات من
ادلنبع بعكس ترك ادلخلفات تتولد مث يتم التفكًن يف معاجلتها والتخلص منها.
ويتميز اإلنتاج األخضر ب أنو ػلقق كفاءة أكرب للعملية اإلنتاجية ،حيث يعمل على ترشيد إستخدام ادلوارد والطاقة
دبقدار احلاجة ،كما يشتمل على إسرتجاع بعض ادلخلفات ادلفيدة يف العملية اإل نتاجية بدال من التخلص منها .لذلك
رباول الصناعات احلديثة تطبيق اإلنتاج األخضر ألنو يعفيها من كثًن ادلسؤوليات البيئية 2 .ىذا باإلضافة إىل أن اإلنتاج

األخضر يساعد على التقليل من التكاليف وربقيق الوفرات ادلالية ،وزيادة القدرة اإلنتاجية وربسٌن مستوياهتا ،وربسٌن
جودة ادلنتج  ،وربقيق فوائد إقتصادية ،وربسٌن األداء البيئي للمؤسسة ،واإل لتزام بالقوانٌن والتشريعات البيئية ،والوصول إىل
بدائل وإبتكارات تكنولوجية وربسٌن بيئ ة العمل من خالل توفًن بيئة عمل آمنة خالية من ادلخاطر وادللوثات اليت ذلا أثار
سلبية على صحة اإلنسان 3 .كذلك ،فإن لتطبيق آلية اإلنتاج األخضر مساعلة جلية يف ربقيق العناصر اليت قدمها اجمللس
العادلي للتنمية ادلستدامة لتطوير الفعالية اإلقتصادية والبيئية للمنتجات ،وىي:

4

 زبفيض نسبة مساعلة ادلواد األولية يف التلوث؛ -ترشيد إستهالك الطاقة وادلوارد؛

 - 1أنظر كل من:
 -نادية محدي صا ح ،مرجع سابق ،ص87 :؛

 -سامية جالل سعيد ،مرجع سابق ،ص.241 :

 - 2زلمد راتول ،أمحد مصنوعة ،منظومة اإلدارة البيئية ادلتكاملة من منظور اإلنتاج األ نظف كمدخل لتعزيز ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة الصناعية ،ادلؤسبر
الدويل الثاٍل حول االداء ادلتميز للمنظمات وا حلكومات ،جامعة ورقة ،ايام  23- 22نوفمرب  ،2011ص.554 :
 - 3صالح زلمد احلجار ،داليا عبد احلميد صقر ،مرجع سابق ،ص.114 :

- jean jaques, Marketing stratégique et opérationnel, Dunod, Paris, 2002, P: 316.
015
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 دعم وتقوية القدرة على رسكلة ادلنتوج وزبفيض إنتشار ادلركبات السامة؛ تشغيل الوحدات اإلنتاجية بطريقة ربمي البيئة وصحة وآمان العاملٌن وادلواطنٌن ،وضمان التعامل اآلمن مع ادلخلفاتوإستخدام األساليب ادلناسبة لتدويرىا أو التخلص منها؛
 -إعادة تدوير وإ ستعمال واسرتداد ادلنتجات الثانوية وادلخلفات إىل أقصى حد شلكن.

 -3التسويق األخضر:

Green Marketing

كون التسويق علم إنساٍل ديناميكي يتفاعل ويتزامن ويستجيب لكافة التغيًنات البيئية والتحديات ادلؤثرة يف بقاء

ودؽلومة ادلؤسسة يف سلتلف الفرتات .فإن تزايد اإلىتمام العادلي حبماية البيئة وظهور حركات ومجاعات الضغط
(اجلماعات اخلضراء ومجعيات محاية ادلستهلك ) ذات التوجو البيئي واإلنساٍل ،واذلادفة إىل ربقيق حقوق اجملتمعات يف
العيش يف بيئة نظيفة وآمنو .أفرز وأظهر وبلور مع هناية الثمانينات مفهوم جديد للتسويق ،كمنهج يقدم احللول لتلك


اآلثار السلبية على البيئة واجملتمع ،عرف بالتسويق األخضر.

 - 1- 3مفهوم التسويق األخضر:
يتمحور التسويق األخضر حول إلتزام ادلؤسسات بالتعامل بالسلع واخلدمات الصديقة للبيئة ،والقيام باألنشطة
التسويقية يف إطار اإللتزام القوي بادلسؤولية البيئية ،وضمن ضوابط زلددة لضمان احملافظة على البيئة الطبيعية وعدم إحلاق

الضرر هبا 1 .ذلذا تدور معظم تعاريف التسويق األخضر حول ىذه احملاور ،ومنها ما يلي:

 لقد مر التسويق دبراحل تارؼلية عديدة منذ ظهور الثورة الصناعية ،وأ ستمرت مراحل التوجو التسويقي يف التطور ح ى سبعينيات القرن ادلاضي ،الذي شهد فيو
العامل تزايداً يف الوعي البيئي على سلتلف األصعدة وادلستويات إستجابةً للقضايا اليت باتت هتدد البشرية والناذبة عن التدىور احلاصل وادلستمر للبيئة ،واليت من

بينها :زيادة معدالت التل وث البيئي بأشكالو ادلختلفة ،التغًن ادلناخي ،تأثًن طبقة األوزون ،تقليص ادلساحات اخلضراء...وغًنىا .ذلذا برزت مجعيات وىيئات

سلتلفة تنادي باحملافظة على البيئة جلعلها مكاناً أمناً للعيش ألجيال احلاضر وادلستقبل .وقامت معظم احلكومات واذليئات الرمسية ادل ختلفة بسن العديد من
التشريعات وإزباذ اإلجراءات ادلناسبة للمحافظة على البيئة واحلد من إستنزاف مواردىا .يف خضم ىذه التطورات كانت كل أصابع اإلهتام متجهة ضلو ادلؤسسات
وخاصة تلك اليت تنشط يف اجملال الصناعي وتعتربىا ادلسؤولة األ وىل عن التدىور البيئي احلاصل ،ما أدت هبا إىل إعادة النظر دبسؤولياهتا اإلجتماعية واألخالقية
والبيئية يف أنشطتها ادلؤثرة على البيئة بشكل مباشر وعلى رأسها شلارساهتا التسويقية .وعلى ضوء ذلك بدأت رباول إعطاء البعد البيئي أعلية أكرب يف إسرتاذبياهتا
التسويقية .ومن ىنا بدأ اإلىتمام بنمط جديد يف التسويق عرف بالتسويق األخضر ،وأعتربت تلك التطورات والتحوالت والتوجهات اليت أدت إىل ظهوره على
أهنا مراحل تطوره ،واليت وؽلكن حصرىا يف ثالثة مراحل أساسية ىي:
 مرحلنة التسنويق االجتمناعي تزامنناً منع بنروز مفهنوم ادلسنؤولية اإلجتماعينة :اطلنق كنوتلر علنى ىنذه ادلرحلنة بالتسنويق ادلسنؤول إجتماعينا النذي بندا بنالربوز سننة 1962نتيجة ربول ادلنظمات إىل الرتكيز على البيئة اخلارجية اليت تتاثر بنشاطات ادلنظمة وتؤثر فيها .وقد عكس ىذا التحول ادلاضمٌن االساسية للمفهوم احلديث
للتسويق والذي يقضي بان على متخذ القرار التسويقي يف ادلنظمة ان ياخذ يف االعتبار مصاحلها وادلستهلك واجملتمع بشكل عام.
 مرحلة محاية ادلسنتهلك والتوجنو البيئني :تعتنرب ىنذه ادلرحلنة مهمنة يف تطنور مفهنوم التسنويق االخضنر ،فقند بنرزت فيهنا احلركنات البيئينة والنيت أدت بندورىا إىلظهور موجة أكثر قوة ازدادت من خالذلا قبول ادلنظات دلسؤولياهتا ذباه البيئة.
 مرحلة التسويق األخضر ،والذي برز وبقوة يف هناية الثمانينات وبداية التسعينات للحد من شلارسات التسويق ادلشجع لالسنتهالك بغنض النظنر ان كنان دلنواردمتجددة او غًن متجددة ،ذات تاثًنات إغلابية او سلبية على البيئنة واجملتمنع .وذبسند ىنذا االىتمنام يف صندور عندد منن البحنوث ادلتخصصنة ذات الصنلة بالسنلوك
البيئي دلنظمات االعمال واليت رافقت بروز مصطلحات مثل التسويق البيئي والتسويق االخضر تزامننا مع ظهور مفهوم التنمية ادلسنتدامة واإلدارة البيئينة .دلزيند منن
التفصنيل انظننر يف ذلنك كننل منن :فوائنند زلمنند حسنٌن احلمنندي ،االبعناد التسننويقية للمسنؤولية ا الجتماعيننة للمنظمننات وانعكاسناهتا علننى رضنا ادلسننتهلك ،اطروحننة
دكتنوراه ،كليننة اإلدارة واالقتصنناد ،جامعننة ادلستنص نرية ،الع نراق ،2003 ،ص ص35- 32 :؛ مصنطفى يوسننف كننايف ،مرجــع ســابق ،ص ص38- 35 :؛ زلمنند فننالق،
مرجع سابق ،ص.88 :

 - 1زكية مقري ،التسويق األ خضر يف مواجهة ظاىرة الغسيل األخضر  ،رلمع مداخالت ادللتقى الدويل الثاٍل حول االداء ادلتميز للمنظمات واحلكومات،
جامعة ورقلة ،اجلزائر ،ايام  - 23- 22نوفمرب  ،2011ص.718 :
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عرفت مجعية التسويق األمريكية التسويق األخضر بأنو :عملية دارسة النواحي اإلغلابية والسلبية لألنشطة التسويقية
1

يف تلويث البيئة وإستنفا ذ الطاقة .وعرفو فليب كوتلر على أنو تطوير منتجات مأمونة اكثر بيئياً.
كما عرف التسويق األخضر بأنو" :تقدَل منتجات تسمح دبصاحبة الطبيعة وادلساعلة يف محاية البيئة وضمان مستقبل
أكثر أمناً لألجيال احلالية والقادمة لتحقيق صورة التناغم وتكامل قيم اجملتمعات مع واقع األعمال" .فهو احلركة اليت تتجو

ضلو قيام الشركات بتطوير منتجات مسؤولة بيئياً 2 .ويقصد بو أيضاً " :ذلك ادلدخل النظمي ادلتكامل يهدف إىل التأثًن
يف تفضيالت الزبائن بصورة تدفعهم ضلو التوجو إىل طلب منتجات غًن ضارة بالبيئة ،وتعديل عاداهتم اإلستهالكية ،دبا
ينسجم مع ذلك ،والعمل على تقدَل مزيج تسويقي متكامل قائم على أساس اإلبداع بشكل يرضي ىذا التوجو ،حبيث

تكون احمل صلة النهائية احلفاظ على البيئة ومحاية ادلستهلكٌن وإرضائهم وربقيق ىدف الرحبية"3 .ومنهم من يرى بأن
التسويق األخضر ىو " :أي نشاط تسويقي متعلق دبؤسسة معينة ،يسعى إىل خلق تأثًن إغلايب أو التقليل من  -أو إزالة -
التأثًن السليب دلنتج معٌن على البيئة واجملتمع".
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ؽلكن القول أن التعاريف السابقة تنسجم مع بعضها البعض يف تركيزىا على القيام باألنشطة التسويقية ضمن اإللتزام
ال بيئي ،والتوجو ضلو تقدَل سلع صديقة للبيئة والتأثًن يف سلوكيات ادلستهلكٌن وعاداهتم اإلستهالكية دبا يتوافق مع التوجو
الرامي إىل اإلستخدام الرشيد والعقالٍل للموارد الطبيعية واقتناء منتجات بيئية وغًن مضرة بصحتهم ،وكل ذلك يتم دبا ال
يتعارض أيضاً مع أىداف الرحبية للمؤسسة.

 - 1- 3ادلزيج التسويقي األخضر:
ينظر إىل التسويق األخضر من منظور ادلزيج التسويقي على أنو عملية تطوير وتسعًن وترويج وتوزيع منتجات ال
تلحق أي ضرر بالبيئة الطبيعية وباجملتمع يف آن واحد .وعليو فإن عملية إدماج البعد األخضر يف وظيفة التسويق تسري
كذلك على عناصر مزغلو التسويقي التقليدي ،لتنتج عناصر ادلزيج التسويقي األخضر ،وادلكونة من ما يلي:
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 - 1- 1- 3ادلنتج األخضر:
وىو تقدَل منتجات خضراء للعمالء ،مع ضرورة متابعة ىذه ادلنتجات خالل مراحل دورة حياهتا ،من أجل ضمان
استخدامها ضمن التوجو البيئي .وبالتايل فهو ادلنتج الذي يتصف بالصداقة البيئية يف احملتويات أو األغلفة أو كالعلا.
 - 2- 1- 3التسعري األخضر:
يعرف التسعًن األخضر بأنو تسعًن ادلنتجات دبا يتالئم مع ادلستهلكٌن اخلضر .ولكن قد تتحمل ىذه األسعار
بعض اإلضافات بسبب كلفة البحث والتطوير ادلستمر لضمان إستخدام مواد صديقة للبيئة ومصادر طاقة جديدة.
 - 3- 1- 3الرتويج األخضر:
ويشمل كافة األنشطة الرتوغلية ضمن التوجو البيئي مع الرتكيز على الناحية اإلرشادية للمستهلكٌن من خالل
اإلعالنات وادللصقات البيئية وادلعلومات اإلرشادية خبصوص اإلستخدام اآلمن للمنتجات اخلضراء.
 - 1عالء فرحات طالب ،عبد احلسٌن حسن حبيب ،أمًن غاًل العوادي ،فلسفة التسويق االخضر ،ط ،1دار صفاء للنشر والتوزيع ،2010 ،ص.56:
- Philip Kotler, Principles of marketing, Prentice hall: New jersey,1996, p:93.

 - 3أمحد نزار النوري ،ثامر البكري ،التسويق األخضر ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان ،2008 ،ص.47 :

 - 4إياد عبد الفتاح النسور ،عبد الرمحان بن عبد هللا الصغًن ،قضايا وتطبيقات تسويقية معاصرة ،ط ،1دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،2014 ،ص.145:
 - 5مصطفى يوسف كايف ،مرجع سابق ،2014 ،ص ص.133- 130 :
001
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فالرتويج األخضر ػلمل يف طياتو عناصر أساسية تعرب عن ادلزيج الرتوغلي ،واليت أساسها اإلعالن األخضر ادلتمثل
يف اإلعالن ال ذي تتبناه ادلؤسسة لنقل فلسفتها البيئية من خالل رسالتها اإلعالنية إىل مجهورىا ادلستهدف ،ويركز على
ترويج قيم وثقافة استهالك صديقة للبيئة ،ويراعي اخلصوصيات الثقافية والدينية للمجتمعات.
 - 4- 1- 3التوزيع األخضر:
يتمثل يف إستخدام منافذ توزيع تتعامل بادلنتجات اخلضراء ومالئمة للمستهلكٌن من حيث سهولة الوصول إليها.
كما تأخذ قنوات التوزيع من منظور التسويق األخضر صفة إضافية تتمثل يف إمكانية إسرتجاع سللفات ادلنتج بعد
اإلستهالك أو اإلستعمال وإعادة إدخاذلا يف العملية اإلنتاجية من أجل إعادة تدويرىا أو إعادة إستعماذلا .ىذا باإلضافة
على ان التوزيع األخضر يعرب عن عملية مراعاة اإل عتبارات البيئية يف ربريك ادلنتجات من ادلصدر إىل الزبون ،وؽلكن
ربديد االعتبارات البيئية يف التوزيع يف احلد من استهالك الطاقة والتقليل من االنبعاثات للتخفيف من ظاىرة اإلحتباس
احلراري .وىذا ما يتحقق من خالل تعزيز خيارات النقل الواعية بيئيا وإستخدام الشاحنات ووسائل النقل البيئية مع تقوية
التحالفات مع شركات التوزيع األخضر.
كما يتضمن التوزيع األخضر ما يعرف بالنقل األخضر الذي يشًن إىل أي وسيلة نقل ذات تأثًن منخفض على
البيئة وتقدم مساعلة إغلابية لتحقيق اإلستدامة البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمعات اليت زبدمها .واذلدف من
وسائل النقل اخلضراء ىو التأكد من اخذ البيئة واالعتبارات االجتماعية واإلقتصادية يف االعتبار عند ازباذ القرارات اليت
تؤثر نشاط النقل .ويعترب النقل األخضر أحد االنشطة الرئيسية للعمليات اللوجستية اذلادفة إىل زيادة كمية ادلنتجات اليت
يتم نقلها بأقل ضرر على البيئة ،حبيث يرتبط بقدرة الشركات على توف ًن وسائل نقل حديثة ومتطورة من شأهنا اإلسهام
يف زبفيض تكاليف النقل وحجم التلوث بتخفيض حجم الغازات ادلنبعثة عن تلك الوسائل.
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وذبدر االشارة إىل أن عملية إدماج البعد األخضر تسري أ يضا على عمليات التخزين ليطلق عليها التخزين
األخضر ،ىذا األخًن الذي يشًن إىل مجيع األ نشطة ادلخزنية اليت تقلل من اآلثار السلبية على البيئة احمليطة وذلك
بإستخدام أقل دلصادر الطاقة وحسن التصرف بادلواد األولية وادلنتجات التامة الصنع ،فضال عن مراعاة مجيع القواعد
األساسية أثناء عملية التخزين من حيث الرتتيب والرتميز وتوفًن ادلعدات والتسهيالت ادلخزنية ،وإستخدام الطرائق العلمية
لصرف ادلواد ادلخزونة حبسب أولوية دخوذلا إىل ادلخازن ،ىذا مع هتيئة الظروف ادلالئمة للحفاظ على ادلواد من التلف.
- 2- 3أبعاد التسويق األخضر:
2
يعتمد التسويق األخضر على أبعاد أساسية تتكامل فيما بينها من أجل ربقيق ىذا ادلفهوم ،وتتلخص فيما يلي:
- 1- 2- 3إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها:
لقد تغًن ادلفهوم التقليدي يف التعامل مع النفايات وبقايا الصناعة ضمن التسويق األخضر ،حيث أصبح الرتكيز
على تصميم وإنتاج سلع دون نفايات ( أو نفايات قابلة للتدوير) بدال من كيفية التخلص منها.
 - 2- 2- 3إعادة تكشكيل مفهوم ادلنتج:
يتمثل يف أن ادلنتجات جلديدة غلب أن تعتمد بشكل كبًن على مواد أولية بيئية ،وال تستهلك الكثًن من ادلوارد والطاقة.
 - 1أمحد عوٍل أمحد حسن أغا ،إمكانية إقامة متطلبات إدارة سلسلة التجهيز اخلضراء ،مرجع سابق ،ص.276:
 - 2إياد عبد الفتاح النسور ،عبد الرمحان بن عبد هللا الصغًن ،مرجع سابق ،ص ص.149- 148 :
000
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ىذا باالضافة إىل تدوير بعض ادلنتجات بعد إستخدامها إلعا دة تفكيكها واالستفادة منها مرة أخرى ،فضال عن
ضرورة تغيًن أساليب تعبئة وتغليف ادل نتجات حبيث تتضمن أغلفة ؽلكن اإلستفادة منها مرة أخرى وال ربتوي مواد ضارة،
مع اإلعتماد على مصادر بيئية لتصنيع تلك األغلفة.
- 3- 2- 3وضوح العالقة بني السعر والتكلفة:
غلب أن يعكس سعر ادلنتج تكلفتو احلقيقية أو يكون قريبا منها .وىذا يعين أن سعر السلعة غلب أن يوازي
ا لقيمة اليت ػلصل عليها من السلعة دبا يف ذلك القيمة ادلضافة النامجة عن كون ادلنتج أخضر.
- 4- 2- 3جعل التوجو البيئ أمرا مرحباً:
لقد أ دركت العديد من ادلؤسسات أن التسويق األخضر يشكل فرصة سوقية قد سبنح ادلنظمة ميزة تنافسية ولردبا
مستدامة ،خاصة مع تنامي الوعي البيئي بٌن ادلستهلكٌن وربوذلم التدرغلي إىل مستهلكٌن خضر .وبالتايل ،سيكون ىذا
التوجو أمرا مرحبا وخاصة يف ادلدى الطويل.
 - 3- 3فوائد التسويق األخضر:
ػلقق التسويق األخضر فوائد ومكاسب معتربة للمؤسسة ،وؽلكن أن يضعها على قمة اذلرم التنافسي ،شلا قد
ؽلنحها القيادة يف السوق .فتبين فلسفة التسويق األخضر غلعل ادلؤسسة قريبة من عمالئها وبالذات الذين لديهم توجو

ال عن احملافظة على البيئة وترشيد إستخدام ادلوارد الطبيعية 1 .باإلضافة إىل ذلك ؽلكن التعرض إىل ادلزايا ادلرتتبة
بيئي ،فض ً
عن شلارسة التسويق األخضر يف العناصر التالية:
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 -1- 3-4حتقيق األمان يف تقدمی ادلنتجات وإدارة العمليات:
حيث أن الرتكيز على إنتاج سلع آمنة وصديقة للبيئة يدفع ادلؤسسة لرفع كفاءة عملياهتا اإلنتاجية ،شلا ؼلفض من
مستويات التلف والتلوث البيئي الناجم عن العمليات اإلنتاجية ،فضال عن ذبنب ادلالحقات القانونية اليت قد تفضي إىل
دفع تعويضات للمتضررين ،وإثارة مجعيات البيئة ومحاية ادلستهلك.
 -2- 3-4القبول اإلجتماعي للمؤسسة:
إن ادلؤسسة اليت تتبىن فلسفة التسويق األخضر ربضى بتأييد قوي من اجملتمع ،بش ى فئاتو وأطيافو ،بسبب إنسجام
أىدافها مع أىداف اجملتمع خبصوص اإللتزام البيئي ،وىذا التأييد اإلجتماعي يساعد ادلؤسسة على توطيد عالقاهتا مع
عمالئها احلاليٌن وكسب عمالء جدد يف ادلستقبل.
 -3- 3-4دمیومة األنكشطة:
إن ذبنب ادلؤسسة اخلضراء للمالحقات القانونية وتأييد اجملتمع ذلا بسبب القبول العام ألىدافها وفلسفتها ،ؽلكنها
من اإلستمرار يف تقدَل منتجاهتا الصديقة للبيئة ،ودعم عملياهتا وأنشطتها.
 -4- 3-4حتقيق ادليزة التنافسية من خالل التوجو البيئي:
لقد أدركت العديد من ادلؤسسات أن التسويق األخضر يشكل فرصة سوقية قد سبنح ميزة تنافسية يف ظل تغًن
معايًن ادلنافسة ،وخاصة مع تنامي الوعي البيئي بٌن ادلستهلكٌن وربوذلم التدرغلي إىل مستهلكٌن خضر .وىذا ادلدخل
1

- M. Larochr & J. Bergeron & F. Barbaro, Targeing Consumers Who Are Willing to Pay For Environmentally
Friendly Products, Journal of Consumer Marketing, vol, 18, Issue 6, PP: 503.

 - 2ثامر البكري ،التسويق أسس ومفاىيم معاصرة ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان ،2006 ،ص ص.258- 257 :
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ؽل كن أن يفتح أسواقاً وأفاقاً جديدة أمام ادلؤسسة ويضعها يف موقع ؽلكنها من ذبنب ادلنافسة التقليدية وغلعلها تدخل يف
ميدان جديد كمؤسسة رائدة يف تقدَل منتجات صديقة للبيئة ،شلا قد يسهم يف ربقيق ظلو األرباح وإكتساب مسعة شلتازة
تعود على كافة األطراف ذات العالقة بادلؤسسة.
ثالثا  -ادلتطلبات الداعمة وادلكملة لألنكشطة والوظائف اخلضراء يف ادلؤسسة:
إن ادلتطلبات الداعمة دلمارسة األنشطة والوظائف اخلضراء يف ادلؤسسة ،ىي األنشطة ادلكملة لعمل ادلتطلبات
األساسية ،فمن جهة يعترب وجودىا ضروري يف بعض ادلؤسسات  -الصناعية منها  ،-مثال فإنو ال يستقيم تطبيق اإلنتاج
األخضر إال من خالل برامج تكوينية وتدريبية يف اجملال البيئي والتكنولوجيات النظيفة ضمن وظيفة إدارة ادلوارد البشرية،
ومن جهة أخرى فاألنشطة والوظائف الداعمة اخلضراء يعترب تأثًنىا غًن مباشر على البيئة ،مثال فإن نشاط البحث
والتطوير يتحمل مسؤولية التأثًن السليب على البيئة إذ مل يأخذ بعٌن اإلعتبار البعد البيئي يف الربامج البحثية احلالية
وادلستقبلية .ىذا باإلضافة إىل أن التهاون احملاسيب الذي رافق إتالف البيئة من خالل احملاسبة التقليدية ساىم بشكل كبًن
يف تفاقم ادلشكالت البيئية.
 - 1البحث والتطوير األخضر:

Green Research and Development

إن البحث والتطوير البيئي ىو ذلك النشاط اإلبداعي الذي يتم على أساس قواعد علمية هبدف زيادة سلزون

ادلعرفة البيئية يف ادلؤسسة ،وإ ستخدامها يف تطبيقات جديدة يف النشاط اإلنتاجي وربقيق عائد رلزي .كما ؽلكن القول أن
البحث والتطوير البيئي :ىو الفحص ادلتعمق اذلادف إىل إ كتشاف معرفة بيئية جديدة بأمل أن تكون تلك ادلعرفة مفيدة
يف تطوير منتج أخضر جديد أو عملية نظيفة جديدة أو يف إ كتشاف ربسٌن جوىري للموجود من أي منهما .وىو
كذلك ربويل نتائج البحث أو ادلعارف األخرى إىل خطة أو تصميم دلنتج أخضر جديد أو خدمة جديدة أو أسلوب
تقين جديد أو التحسٌن اجلوىري دلنتج أو خدمة أو أسلوب تقين معروف سواء كان ذلك بغرض البيع أو االستخدام.
وسبيز الدراسات ادلختلفة بٌن ثالثة أنواع سلتلفة من البحوث التطويرية ،وىي:

1

2

 البحث األساسي أو النظري :يهتم بالدراسة النظرية للبيئة احمليطة بادلؤسسة وسلتلف العوامل ادلؤثرة فيها من مدخالتعملية اإلنتاج اخلاصة بادلؤسسة وصوال إىل ادلنتج النهائي؛
 البحث التطبيقي :يهتم ببحث وذبريب ادلنتجات هبدف ربديد أثرىا البيئي من أجل تقليل مستوى تلويثها للبيئة؛ التطوير البيئي :نقصد بو عملية إضفاء التحسينات والتعديالت على ادلنتجات القدؽلة أو العمليات أو التكنولوجياتاليت ثبت تأثًنىا السليب على البيئة.
وتبدأ إدارة البحث والتطوير جبمع ادلعلومات يف اجلوانب البيئية من احمليط اخلارجي والداخلي للمؤسسة ،ومن مث
تأيت مرحلة تقدَل وغربلة األفكار ،واليت ترتجم إىل رلموعة من األحباث تدور يف رلملها حول:
 ا لتقليل من التلوث اذلوائي عن طريق إغلاد طرق ووسائل زبفض من إنبعاث الغازات؛ احلد من ادلخلفات السامة وإعادة استعمال وتصفية ادلخلفات السائلة؛ -إ كتشاف منتجات جيدة صديقة للبيئة ورسكلة ادلخلفات الصلبة؛

2

- www.novethic.fr/novethic/v3/article.jsp?id=88973- 2/12/2016
 فريد النجار ،إدارة األعمال اإلقتصادية والعادلية :مفاتيح التنافسية والتنمية ادلتواصلة ،مؤسسة شباب اجلامعة للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،1999 ،ص.438 :009
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 إ كتشاف مصادر جديدة للطاقة النظيفة؛ إ كتشاف طرق جديدة يف اإلنتاج تؤدي إىل تطبيق اإلنتاج األنظف؛ إ كتشاف طرق جديدة يف التصميم األويل والنهائي للمنتج أو ما يسمى بالتصميم األخضر؛ زلاولة تطوير وربسٌن ادلنتجات ادلوجودة وطرق اإلنتاج السائدة يف ادلؤسسة دبا يتماشى مع احملافظة على البيئة.وبالتايل ،فإن الدور األساسي الذي تلعبو إدارة البحث والتطوير على مستوى ادلؤسسة يف ظل شلارستها للوظائف
اخلضراء يكمن يف إجراء األ حباث اليت تقلل من ظاىرة التلوث وترشد إستهالك ادلوارد ،أي األخذ بعٌن االعتبار البعد
البيئي يف الربامج البحثية ادلستقبلية .ويتأتى ذلك من خالل تطوير ادلنتجات اجلديدة وربسٌن ادلنتجات القدؽلة وإدخال
التكنولوجيات اجلديدة يف العمليات اإلنتاجية للمؤسسة ،وكذا تعديل ادلنتجات لكي تتالئم مع أذواق ومتطلبات
وتطلعات العمالء ومقتضيات محاية البيئة.
ويتجسد البحث والتطوير األخضر يف التصميم األخضر الذي ؽلثل قاعدة أساسية يف آلية عمل اإلنتاج األخضر،
والذي يتضمن التفكًن يف اآلثار ادلستقبلية على البيئة عند تصميم ادلنتج ،ومن مث إبتكار منتجات من السهل إعادة
تطويرىا أو إستخدامها أو تصنيعها .ويشًن التصميم األخضر إىل القدرة على تطوير ادلنتوج أو العملية بشكل أكثر
مالئمة للبيئة من دون أي أثار جانبية ،فهو الدمج النظامي للجوانب البيئية يف عملية تصميم ادلنتوج هبدف تقليل األثر
البيئي العام لو من البداية إىل النهاية ،فضال عن العديد من اجلوانب ادلختلفة األخرى ،مثل تطوير ادلنتوج وذبديده
واألسعار واجلودة وادلواد اخلام وإستخدام ادلنتوج والتخلص منو.
كما يعترب التصميم األخضر أحد ادلداخل اليت ؽلكن من خالذلا زبفيض التاثًنات البيئية للمنتوج خالل عملية
تصميمو بدءأ من إختيار ادلواد األ ولية ومرورا بتحديد خصائص ادلنتجات ادلطلوب إنتاجها مع مراعاة اخل صائص البيئية
اليت من ادلمكن أن ذبعل منتوج معٌن أكثر خضرة ،إنتهاءا بإستخدام ادلنتج.

1

الكشكل رقم ( :)99أىداف التصميم األخضر
اذلدف الرئيسي

منع النفايات
منتج أخضر

التصميم األخضر
تسيًن ادلوارد بشكل أفضل

احلفاظ على البيئة
وربقيق العائد
اإلقتصادي

ادلصدر :التصميم األخضر على ادلواقع www.greends.net/green_designe :يوم االطالع

 -2إدارة ادلوارد البكشرية اخلضراء:

.2016/12/2

Green Human Resources

إن وظيفة ادلوارد البشرية ليست ذلا عالقة مباشرة باجلانب البيئي ،ولكن دورىا يعد إسرتاتيجيا غًن مباشر يف

ادلؤسسة ،وذلك من خالل عملها على تأىيل ادلورد البشري وتدريبو يف كل ما يتعلق باألمور البيئية وزلاولة نشر ثقافة
البعد األخضر لألعمال وادلسؤولية البيئية بٌن سلتلف الوظائف اليت ذلا عالقة مباشرة بالعنصر البيئي ،شلا يرسخ إلتزام

 - 1أمحد عوٍل أمحد حسن عمر أغا ،إمكانية إقامة متطلبات سلسلة التجهيز اخلضراء ،مرجع سابق ،ص .272
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ادلؤسسة بالثقافة البيئية ضمن ثقافتها ،وذلك ما يسمح ب السيطرة اجليدة على سلوك األفراد وطرائق العمل ذات التأثًن
البيئي احملتمل ،وادلساعدة على تدريب العاملٌن قدر تعلق األمر بدورىم يف محاية البيئة وصيانة مواردىا.
لذلك تقع على عاتق إدارة ادلوارد البشرية داخل ادلؤسسة مسؤوليات جسام فيما يتعلق باحلفاظ على البيئة
الفع الة يف احلد والتغلب على ادلشكالت البيئية ،وتأيت ىذه ادلسؤولية خاصة وأن وظيفة ادلوارد البشرية تعترب ذات
وادلشاركة َ
إرتباط وثيق جبميع وظائف وأنشطة ادلؤسسة ذات األثر البيئي السليب ادلباشر كاإلنتاج والتسويق.

وبالتايل ،يستلزم على إدارة ادلوارد البشرية تبين نظام متكامل إلستقطاب وتكوين وإعداد الكوادر البيئية ادلختلفة
داخل ادلؤسسة ،حيث يتم صياغة رؤية واضحة للهيكل الوظيفي الذي يتم دبوجبو ترقية ىاتو الكوادر ،كما غلب خلق
1

حوافز وظيفية للعاملٌن يف سلتلف األنشطة ذات التوجو البيئي القوي.
كما يتطلب توفًن بيئة عمل مرػلة لإلطارات ادلتخصصة يف رلال البيئة داخل ادلؤسسة ،وذلك لضمان حركيتهم
وحريتهم ،حيث ترفع اإلطارات البيئية ادلسؤولة إىل اإلدارة العليا نتائج ادلراجعة البيئية اليت من شأهنا زيادة وعي ادلؤسسة
بتبين ادلسؤولية البيئية يف سلتلف نشاطاهتا ادلسببة للتلوث.

2

وعليو ؽلكن إدراج العنصر البيئي ضمن اىتمامات إدارة ادلوارد البشرية من خالل عملها على ربقيق العناصر التالية:
 نشر الثقافة البيئية وإدراجها ضمن ثقافة ادلؤسسة؛ تكوين وتدريب العاملٌن وربسيسهم دبدى أعلية تبين اإلعتبا ارت البيئية يف مجيع الوظائف وأثرىا اإلغلايب على مسعةادلؤسسة يف ادلدى الطويل؛
 الصحة والسالمة ادلهنية للعاملٌن. - 1- 2تبين الثقافة اخلضراء لدى العاملني:
ثقافة ادلؤسسة ىي اإلذباه الغالب والسائد ف يها ،فهي الطريقة اخلاصة لعمل األشياء اليت سبيز ادلؤسسة عن غًنىا
وتعطي طابع ذا داللة عن ماضيها وأحداثها األساسية وتطورىا احملتمل .وإذا كانت ادلؤسسات تطور ثقافتها من أجل
إكساب العاملٌن ىوية شليزة وربقيق الفهم ادلشرتك ألىدافها ومبادئها وطريقة معاجلتها لألعمال ،فإن ذلك يتم من خالل
العناصر الصلبة (اذليكل التنظيمي ،األنظمة والقواعد واإلجراءات( والعناصر الناعمة (األسلوب وادلهارات ،القيم وادلبادئ
والرموز والقصص والشعائر اخلاصة بالشركة( ادلؤثرة يف الثقافة.

3

إن تزايد إىتمام ادلؤسسات بالبيئة والسعي لتخضًن سياساهتا ووظائفها ،البد أن يفرض تغيًن الثقافة الالبيئية أو
غًن الودية بيئيا إىل ثقافة بيئية أو ودية بيئية وخضراء أو ما يسمى بالثقافة اخلضراء ( ( Green Cultureاليت تراعي البيئة
4
يف عناصرىا الصلبة والناعمة لتكون ادلؤسسة أكثر إنسجاما وودية مع البيئة.
وبالتايل ،فإن أحد مداخل إدماج البعد األخضر البيئي يف إدارة ادلوراد البشرية يتمثل يف تبين الثقافة اخلضراء اليت
بقدر ما ذبعل ادلؤسسة ودية بيئيا من الداخل ،فإهنا تكون للشركة صورة ذىنية خضراء لدى مجهورىا.
 - 1عبد هللا صادق دحالن ،ادلسؤولية اإل جتماعية للمؤسسات ،رللة عامل العمل ،العدد  ،49بًنوت ،مارس 2004 ،ص.110 :

2

- Union Syndicale des Travailleurs du Maghreb Arabe (USTMA) et l’Organisation Arabe du Travail, Conférence

maghrébine sur la Responsabilité Sociale de l Entreprise, Rapport final et recommandati ons , Tunis 6 /7 mai 2005.
3
- William Mceloy: implementing Strategic Change Through project ,International Journal Of Project Management,
Vol(14), No (06), p: 325.

 - 4زلمد فالق ،مرجع سابق ،ص.121:
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فادلمارسات وادلداخل اليت تساىم يف إرساء وتطوير الثقافة اخلضراء يف ادلؤسسات البد وأن ذبعل العاملٌن
منخرطٌن يف محاية البيئة ورب سينها وربقيق النتائج لصاحلها ،ألن ثقافة ادلؤسسة تغطي مجيع العاملٌن فيها من حيث اذلوية
والفهم ادلشرتك أل ىدافها وسياساهتا ومبادئها وطريقة إدارة أ عماذلا ،فإن التحول من الثقافة الرمادية (الالبيئية( السابقة إىل
اإل ىتمام بالثقافة اخلضراء اليت تركز على محاية البيئة  ،سيجعل مشاركة مجيع العاملٌن مسألة جد ضرورية.
ينظر للثقافة البيئية على أهنا :تزويد العامل ٌن بادلعارف وادلهارات وتنمية اإلذباىات والقيم اليت ربكم سلوكهم إزاء
البيئة وذبعلهم إ غلابيٌن يف التعامل معها من خالل ضرورة احلفاظ عليها وترشيد إستخدام مواردىا.

1

وىي كذلك تنمية الوعى البيئي لدى األف راد وتكييف اجلوانب التنظمية والغجرائية دبا ؼلدم حسن إستغالل ادلوارد
2

الطبيعية ومواجهة بعض ادلشكالت البيئية مثل التلوث البيئي.
والتحول من الثقافة الالبيئية إىل الثقافة اخلضراء لدى العاملٌن يف ادلؤسسة يتم وفق أبعاد اساسية تتمثل يف جعل
العناصر الصلبة والناعمة لثقافة الشركة ودية مع البيئة كما يوضحو الشكل ادلوايل.
الكشكل رقم ( :(90األبعاد األساسية للتحول حنو الثقافة البيئية اخلضراء
إدماج البعد األخضر يف اجلانب الناعم للثقافة

إدماج البعد االخضر يف اجلانب الصلب للثقافة

األسلوب

اذليكل التنظيمي

القيم وادلبادئ

نظام احلوافز والرقابة

الرموز والشعائر

القواعد واالجراءات
الثقافة البيئية اخلضراء

Source : William Mceloy: implementing Strategic Change Through project ,International Journal Of
Project Management, Vol(14), No (06), p: 325.

 - 1- 1- 2اذليكل التنظيمي:
ىو أحد العناصر اخلضراء اليت تركز عليها ثقافة ادلؤسسة ،وان إرتباط و بالثقافة اخلضراء يتم عن طريق إغلاد إدارة أو
وظيفة خاصة بالبيئة ودبوقع ومستوى يقود عملية التغيًن ضلو الثقافة اخلضراء ،أي إنشاء ادلوقع وادلكانة ادلطلوبة يف اذليكل
التنظمي للتوجو ضلو محاية البيئة.
 - 2- 1- 2أنظمة العوائد والرقابة:
حيث البد من إغلاد حوافز من أجل البيئة شبيهة بتلك ادلخصصة لتحسٌن األداء .كما غلب ان توجد رقابة من
أجل البيئة مع إ لتزام العاملٌن دبراعاة السياسة البيئية للمؤسسة.
 - 1زلمد كاكي ،زلمد توفيق ومان ،الرتبية البيئية بني ادلفهوم والغاية ،رللة الثقافة البيئية لرابطة الفكر واالبداع ،الوادي ،اجلزائر ،2008 ،ص.266 :
 - 2صلم عبود صلم ،ادلسؤولية البيئة دلنظمات االعمال احلديثة ،مرجع سابق ،ص.462:
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 - 3- 1- 2القواعد واإلجراءات:
حيث أن القواعد واإلجراءات اليت تضعها ادلؤسسة لصا ح البئي ة تساعد ادلديرين والعاملٌن على إزباذ مواقف إغلابية
من أجل البيئة مثل تبين األ فضل بيئيا أو عدم الضرر البيئي .وكذلك إجراءات مثل تدقيق اخلطوة اخلضراء يف مراحل القرار
ويف تنفيذ أي مشروع او نشاط...اخل ،شلا يؤدي ذلك إىل تنمية وتشجع الثقافة اخلضراء عمليا.
 - 4- 1- 2األسلوب وادلهارات:
الشك أن األسلوب األخضر يف ادلؤسسة يعرب عن ىويتها ،فكلما كانت اإل ذباىات البيئية قائمة على إسرتاتيجية
وسياسة خضراء كلما كان األسلوب متميزا يف التوجو ضلو اإلستجابة للمطا لب البيئية يف أعمال ادلؤسسة .يف حٌن أن
ادلهارات البيئية تدعم ذلك وتبىن وتطور بالتوعية والتدريب والتحفيز.
 - 5- 1- 2القيم وادلبادئ:
لقد أشرنا سابقا إىل أن ادلؤسسات أخذت تصدر سياساهتا البيئية ،ومثل ىذه السياسات تتضمن مبادئ
وتوجهات تساعد ادلدرين والعاملٌن على إختيار ماىو مالئم وما ىو غًن مالئم بيئيا .ومن ادلتوقع أن تقوم الشركات
بإصدار مدونات بيئية ( ( Environmental Codeعلى شاكلة ومثل إصدار ادلدونات األخالقية .ومثل ىذه ادلدونات
البيئية اليت تتضمن مبادئ وقيم ترشد األ فراد يف ما غلب وما الغلب عملو بيئيا.
 - 6- 1- 2الرموز واألمساء والكشعائر:
من أجل تعزيز الثقافة اخلضراء يف ادلؤسسة فال بد من رموز تدل على البيئة يف ادلؤسسة .والبد من كذلك أن يكون
للمؤسسة أمساء بارزة وأبطال بيئيون كما ىو احلال بالنسبة لألمساء واأل بطال ادلتميزون يف خفض التكلفة أو ربسٌن
اجلودة ...ىذا باإلضافة إىل إ غلاد الشعائر اخلضراء مثل زع األشجار من قبل اإلدارة العليا يف يوم زلدد من السنة ،أو
إ غلاد مناسبة لتوزيع جائزة دلشروع أو نشاط متميز من أجل البيئة ،أو عقد إجتماع سنوي سلصص للبيئة...اخل.
 - 2- 2التدريب البيئي:
ؽلكن إدراج العنصر البيئي ضمن إ ىتمامات وظيفة ادلوارد البشرية من خالل ما يعرف بالتدريب البيئي الذي يعمل
على زيادة وعي األ فراد بأعلية البيئة وضرورة إحرتامها وتطوير قدراهتم بكيفية التعامل معها ،وإكساهبم مهارات حسن
إستثمار مواردىا وتبصًنىم بوسائل إستدامتها.
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- 3- 2الصحة السالمة ادلهنية:
السالمة ادلهنية ىي :محاية مجيع عناصر اإلنتاج من الضرر الذي تسببو ذلم حوادث العمل ومن أبرزىا العنصر

البشري 2 .أما الصحة ادلهنية فهي :محاية ادلوارد البشرية من األمراض اجلسدية والنفسية احملتمل اإلصابة هبا يف مكان

العمل 3 .وبالتايل ،ؽلكن تعريف الصحة والسالمة ادلهنية بأهنا " :توفًن ما يلزم من الشروط وادلواصفات الفنية واإلجراءات
التنظيمية يف بيئة العمل جلعلها آمنة وصحية ،دبعىن أن ال تقع فيها حوادث وال تنشأ عنها إصابات مهنية".
1

4

 -أمحد علي صا ح ،تقومی برامج التدريب البيئي يف إطار ادلواصفة العادلية االيزو  ،14001رللة جامعة القدرس لالحباث والدراسات ،العدد.149 ،2011 ،25

 - 2عمر وصفي عقيلي ،إدارة ادلوارد البكشرية ادلعاصرة ،دار وائل للنشر ،عمان ،2005 ،ص.570 :

 - 3زلمد فا ح صا ح ،إدارة ادلوارد البكشرية ،دار احلامد للنشر و التوزيع ،األردن ،2004 ،ص.185 :
 - 4سنان ادلوسوي ،إدارة ادلوارد البكشرية وتأثري العودلة عليها ،الطبعة األوىل ،دار رلدالوي للطبع والتوزيع ،عمان ،2004 ،ص.26 :
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كذلك ينظر ل لسالمة والصحة ادلهنية على أهنا" :ربقيق األداء اآلمن يف بيئة العمل ،والذي يضمن عدم وقوع
احلوادث أو اإلقالل منها قدر اإلمكان وإىل ادلستوى األدٌل أثناء العمل .كما غلب تأمٌن بيئة عمل خالية من ادلؤثرات
الضارة بالصحة ادلهنية للعاملٌن مثل ملوثات اذلواء ،الضوضاء ،احلرارة والرطوبة...وغًنىا".

1

كما تعين الصحة والسالمة ادلهنية توفًن بيئة عمل آمنة و صحية ،للحفاظ على ثالثة من ادلقومات األساس
لعناصر اإلنتاج ىي :اإلنسان واآللة وادلادة ،ضمن خلق جو من السالمة والطمأنينة ،حلماية العنصر البشري من حوادث
العمل واألمراض ادلهنية ،ويف الوقت نفسو احلفاظ على عناصر اإلنتاج األخرى من احتماالت التلف والضياع ،وبالتايل
زبفيض التكالي ف ادلرتتبة عن ذلك ،والرفع من الكفاءة اإلنتاجية.

2

وعليو ،فإن مفهوم السالمة بشقيها الصحي وادلهين يتطلب من ادلؤسسة إزباذ مجيع اإلجراءات والتدابًن ورلموعة
األنظمة ادلتواجدة يف اإلطار التشريعي من أجل محاية واحلفاظ على العاملٌن من سلتلف ادلخاطر ادلرتبطة بالعمل ،وذلك
من خالل معاجلة العوامل التقنية والشخصية ادلؤدية إىل ىذه ادلخاطر ،مع توفًن الشروط الصحية والوقائية الالزمة.

3

لذلك ،أقبلت العديد من ادلؤسسات اإلقتصادية الرائدة على تبين إدارة تعىن هبذا اجلانب ،تقع على عاتقها
مسؤوليات وواجبات التسيًن والتوجيو والتخطيط والتنفيذ وادلتابعة لكل ما يتعلق بالسالمة والصحة ادلهنية يف ادلؤسسة،
ووضع القواعد والتعليمات الفنية وإزباذ اإلجراءات والتدابًن الالزمة لضمان سالمة العاملٌن وادلمتلكات والبيئة ،ووضع
برامج تدريبية وتثقيفية لتحقيق الوعي الالزم الذي ؽلكن من خال لو اإلرتقاء دبستوى أداء العاملٌن ،واإلرتقاء دبستوى وضع
السالمة والصحة ادلهنية للوصول إىل معايًن اجلودة يف ىذا اجملال.

 -3احملاسبة اخلضراء:

Green Accounting

إن التهاون احملاسيب الذي رافق إتالف البيئة ساىم بشكل كبًن يف تفاقم ادلشكالت البيئية .وعلى ىذا األساس

بدأ اىتمام احملاسبٌن منذ سنوات قليلة بالبيئة ،ودبعاجلة اجلوانب السلبية الناذبة عن إستغالذلا ،والعمل على اإلفصاح عن
تلك اجلوانب أو وصف آثارىا نتيجة إ ستغالل اإلنسان للبيئة أو شلارسة نشاطاتو من خالذلا ،وقد ظهرت عدة مسميات

يف رلال احملاسبة تشًن إىل ىذا اجلانب من أعلها :احملاسبة البيئية واحملاسبة اخلضراء  .لذلك ،جاءت احملاسبة اخلضراء من
منطلق أهنا تعمل على تغطية مجيع النواحي احملاسبية اليت من ادلمكن أن تتأثر بإ ستجابة ادلؤسسة لألمور البيئية الداخلية

واخلارجية 4 .وعليو ،أشتقت معظم التعاريف ادلقدمة على ىذا األساس ،وكان من بٌن أعلها مايلي:
 - 1زكريا طاحون ،السالمة والصحة ادلهنية وبيئة العمل ،شركة ناس للطباعة  ،بعابدين ،2006 ،ص.18 :

 - 2عبد الفتاح بومخخم ،على موسى ،أثر الصحة و السالمة ادلهنية على الكفاءة اإلنتاجية يف مؤسسة  henkelاجلزائر ،مداخلة ضمن ملتقى أداء وفعالية
ادلنظمة يف ظل التنمية ادلستدامة ،جامعة ادلسلية ،اجلزائر.2009/11/11- 10 ،

 - 3زيد منًن عبوي ،إدارة ادلوارد البكشرية ،ط ،1دار كنوز ادلعرفة للنشر والتوزيع ،عمان ،2007 ،ص.118 :

 إن مصطلح احملاسبة اخلضراء على ادلستوى الكلي يشًن إىل تعديل احلسابات الوطنية بالبعد البيئي وادلتمثلة يف حسابات الدخل الوطين وحسابات ادلوارد الطبيعية.
وعلى ادلستوى اجلزئي فيشًن إىل تعديل حسابات ادلؤسسة لتاخذ باالعتبارات البيئية .اأما يف ما ؼلص التطور التارؼلي ذل ذا ادلفهوم فشهدت فرتة التسعينات من القرن
ادلاضي تقدماً ملحوظاً يف األحباث احملاسبية اخلاصة بالبيئة ،فبعدما ظهرت احملاسبة البيئية واإلجتماعية يف بداية السبعينات ،وإستمر اإلىتمام هبا بطيئاً إىل أن عرفت
والدة جديدة خالل التسعينات ،حبيث عاد اإلىتمام العلمي ب كل من احملاسبة اإلجتماعية واحملاسبة البيئية يف منتصف التسعينات ،ومع دخول األلفية الثالثة بدأت كل
من احملاسبتٌن تتكامالن وتناالن إىتماماً أكرب ،لتصبح تسمية زلاسبة ادلسؤولية اإلجتماعية والبيئية ىي البديل ذلما واليت بدورىا تعرب عن مفهوم احملاسبة اخلضراء .دلزيد

من التفاصيل أنظر يف ذلك :رضوان حلو ،بدائل القياس احملاسيب ،دار وائل ،االردن ،2003 ،ص.246:
4
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عرف اإل رباد الدويل للمحاسبٌن احملاسبة اخلضراء بأهنا" :إدارة األ داء البيئي واإل قتصادي من خالل تطوير وتطبيق

ادلمارسات واألنظمة احملاسبة ادلالئمة للبيئة 1 .وتعين أيضا ربديد وقياس تكاليف األنشطة البيئية وإستخدام تلك
ال دببدأ من يلوث
ادلعلومات يف صنع قرارات اإلدارة البيئية هبدف زبفيض اآلثار البيئية السلبية لألنشطة وإزالتها عم ً
يدفع" 2 .كما عرفت احملاسبة اخلضراء بأهنا" :عملية توصيل اآلثار اإلجتماعية والبيئية ادلرتبطة بادلمارسات اإلقتصادية إىل
فئات معينة من اجملتمع مهتمة بأمور ادلؤسسة على وجو اخلصوص ،وكذلك اجملتمع على وجو العموم ،وهبذا فهي تتطلب
توسيع نطاق مسؤولية ادلؤسسة لتتعدى الدور التقليدي للمحاسبة وادلتمثل دبجرد توفًن ادلعلومات ادلالية للمالك وعلى

وجو اخلصوص محلة األسهم" 3 .وينظر أيضا للمحاسبة اخلضراء على أهنا :عملية إختيار متغًنات ومقاييس وإجراءات
لقياس األداء اإلجتماعي والبيئي للمؤسسة ،واإلفصاح عن النتائج إىل األطراف ادلعنية يف اجملتمع سواءا كانت أطراف
داخل ادلؤسسة أو خارجها 4 .وىي كذلك عملية ربديد وذبميع وإحتساب (تقدير) ،ربليل ،إعداد التقارير الداخلية
وإستخدام ادلعلومات ادلتعلقة بادلواد والطاقة والتكاليف البيئية وأي معلومات أخرى تتعلق بإ زباذ القرارات البيئية والتقليدية

داخل ادلؤسسة 5 .وبالتايل ،فاحملاسبة اخلضراء ىي فرع احملاسبة الذي يتعقب النفقات ادلرتافقة مع ادلنتجات الضارة بيئيا يف

كل خطوة من خطوات االنتاج .فهي هتتم بقيمة العناصر البيئية اليت كانت تعترب خارجية ومل تعد كذلك يف إطار مفهوم
دورة احلياة الذي يتتبع تأثًنات ادلنتج بدء من مرحلة ما قبل اإل نتاج وخاللو وكذلك مرحلة ما بعده.
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وعليو ،ؽلكن القول بأن احملاسبة اخلضراء ىي عملية ربديد وتقييم لكافة التكاليف ادلعربة عن األضرار البيئية اليت
تسببها ادلؤسسة للبيئية احمليطة هبا ،أو نتيجة لقيامها بإنتاج سلع تضر بالبيئة عند إستخدامها أو إستهالكها ،ومن مث
القيام بادلعاجلة احملاسبية لقيمة تلك األضرار واإلفصاح عنها يف القوائم ادلالية لتشمل العناصر البيئية اليت مل يعد باإلمكان
اإلستمرار يف إعتبارىا تكاليف خارجية.
وتسعى احملاسبة اخلضراء إىل ربقيق رلموعة من األىداف تتمحور حول القياس احملاسيب للموارد الطبيعية اليت مت
إستخدامها خالل فرتة معينة ،والتقييم احملاسيب للعمليات البيئية اليت سبت يف تلك الفرتة ،ىذا مع إعداد التقارير الدورية
اليت توضح ذلك.

1
2

7

 سليمان سند السبوع ،مدى تبين الكشركات األردنية الصناعية لتقنية احملاسبة البيئية ،اجمللة األردنية إلدارة االعمال ،اجمللد ،5العدد ،4االردن ،2009 ،ص.437 : -فضيل فارس ،محوة ضويفي ،احملاسبة كالية لدعم وحتسني األداء البيئي يف ظل ادلسؤولية اإلجتماعية للمؤسسة ،الطبعة الثانية من رلمع مداخالت ادللتقى الدويل

الثاٍل حول األ داء ادلتميز للمنظات واحلكومات ،جامعة ورقلة ،ايام  2011- 23- 22ص.476 :
3

 -تيجاٍل براقي ،دور نظام احملاسبة اخلضراء يف تقييم أداء ادلؤسسات اإل قتصادية يف ظل ادلتغريات البيئية احلديثة ادلرتبطة بالتنمية ادلستدامة ،مداخلة

ضمن ادللتقى الدويل حول :أداء وفعالية ادلنظمة يف ظل التنمية ادلستدامة ،جامعة ادلسلية ،اجلزائر ،2009/11/11- 10 ،ص4 :

 - 4أمحد شهًن ،إمكانية التعبري عن األداء البيئي واإلجتماعي للمنكشآ ت االقتصادية من خالل اإلطار الفكري للنظرية احملاسبية ،اجمللة العلمية لكلية التجارة،
جامعة اسيوط ،مصر العدد  ،25ديسمرب  ،1998ص.46 :
5

 -عبد الصمد صلوى ،احملاسبة عن األ داء البيئي :دراسة تطبيقية يف ادلؤسسات اجلزائرية ادلتحصلة على شهادة اإليزو  ،14000أطروحة دكتوراه علوم

التسيًن ،جامعة باتنة .2015 ،ص.46 :

 - 6صلم عبود صلم ،ادلسؤولية البيئة دلنظمات األعمال ،مرجع سابق ،ص.210 :
 - 7تيجاٍل براقي ،مرجع سابق ،ص.4 :
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ادلبحث الثالث:اإلدارة البيئية  ISO14000كأداة إلدماج اجلوانب البيئية يف أنكشطة ووظائف ادلؤسسة
يسلط ىذا ادلبحث الضوء على مساعلة اإلدارة البيئية وفقا

لإليزو14000

يف إدماج اجلوانب البيئية يف أنشطة

ووظائف ادلؤسسة ،من خالل ما ربملو مواصفاهتا من أدوات تساعد يف تعقب ومتابعة اجلوانب البيئية إبتدأ من احلصول
على ادلوارد مرورا باإلنتاج وصوال لإلستخدام النهائي للمنتج .ىذا باإلضافة إىل ما ػلملو نظام اإلدارة البيئية

اإليزو14001

يف طياتو من متطلبات ذبسد حلقة التحسٌن ادلستمر ادلساعدة يف شلارسة األنشطة والوظائف اخلضراء.
أوال  -إنعكاسات تطبيق اإلدارة البيئية وفقا لإليزو 00111على تفعيل ممارسة األنكشطة والوظائف اخلضراء:
تعرب مواصفة اإلدارة البيئية اإليزو 14000عن إ لتزام ادلؤسسة بأداء دور فاعل يف تفحص عملياهتا بشكل شامل مع
دمج اإلعتبارات البيئية ،والبحث عن وسائل لزيادة فاعلية التحسٌن ادلستمر للعمليات ،وإقامة اإلجراءات الكفيلة باحلد
من إنتاج النفايات يف مرحلة مبكرة من مراحل اإلنتاج ،والبحث عن فرصة لتحويل منتجاهتا الثانوية غًن ادلطلوبة إىل مواد
ؽلكن إعادة إستخدامها ،دبا يقدم لألطراف ذات العالقة ضمانات تعزز الثقة هبا ودبنتجاهتا.
إن ادلكاسب احملققة من تطبيق وشلارسة أدوات اإلدارة البيئية وفقا لعائلة مواصفات

اإليزو14000

كلها تصب يف

مصب إدماج اجلوانب البيئية يف وظائف ادلؤسسة .وبالتايل ،ادلساعلة يف ربسٌن األداء البيئي ذلا ،ىذا األخًن الذي يعرب
عن ذبميع لأل داءات الناذبة عن شلارسة أنشطة ووظائف ادلؤسسة (الشراء أو التموين ،اإلنتاج ،التسويق ،ادلوارد البشرية

والبحث والتطوير....إخل) يف إطار مساعلة كل واحدة منها يف ربسٌن ومحاية البيئة 1 .وذلك من خالل متابعة وقياس
ادلؤشرات البيئية وتقييمها ،واليت بدورىا ترتجم مستويات ربسٌن اجلوانب البيئية يف كل نشاط ووظيفة يف ادلؤسسة .ومن
بٌن أىم ىذه ادلؤشرات مايلي:
 مستوى منع والتقليل من التلوث البيئي (التلوث اذلوائي ،التلوث ادلائي ،تلوث الرتبة)؛ مستوى اإلستغالل الرشيد للموارد والطاقة؛ مستوى تقدَل منتجات صديقة للبيئة يف تصميمها وإعادة إستخدام سللفات إنتاجها أو إستخدامها؛ مستويات الوعي البيئي وترسيخ الثقافة البيئية لدى العاملٌن؛ مستوى اإل ىتمام بالبحوث االتطبيقة يف رلال البيئة وعدد اإلبتكارات يف ىذا اجملال.ولتأكيد كل ماسبق ،توصلت إحدى الدراسات إىل أن حصول ادلؤسسة على شهادة ادلطابقة دلواصفة اإلدارة
البيئية اإليزو 14000يعترب كحافز للتغيًن يف وظائفها وجعلها وظائف بيئية .وذلك من خالل إجراء دراسة مقارنة بٌن
رلموعة من ادلؤسسات وتبيان تأثًن تطبيق ىذه األخًنة ألدوات ومتطلبات اإلدارة البيئية اإليزو 14000على الوظائف
والتغيًن التنظمي .وتوصلت ىذه الدراسة إىل مايلي:

2

 - 1إذلام ػلياوي ،النظام ادلتكامل إلدارة اجلودة والبيئة ودوره يف حتسني أداء ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية ،ادللتقى الوطين األول حول  :آفاق التنمية
ادلستدامة يف اجلزائر ومتطلبات التأىيل البيئي للمؤسسة االقتصادية ،جامعة  08ماي  1945قادلة ،2010 ،ص.9 :
 - 2أنظر كل من :زلمد الصا ح عزيز ،اذلادي بوقلقول ،أثر تطبيق ادلواصفة اإليزو  00110على وظائف ادلؤسسة االقتصادية ،رللة دراسات ،العدد ،49
جامعة االغواط ،اجلزائر2016 ،؛ وأيضا:
- Sandrine Berger-douce, La certification ISO 14001, catalyseur du changement organisationnel ? L’expérience
de deux maisons de champagne, Conférence de L’AIMS, ESCP, Paris du 5 au 7 juin 2002, p: 7.
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 -تأثًن

اإليزو14000

على الوظيفة التسويقية وجعلها ترسم صورة جيدة للمؤسسة وترسخ مفهوم ادلؤسسة ادلواطنة من

خالل تفعيل إستخدام اإلعالنات وادللصقات البيئية والربامج التسويقية اذلادفة إىل ذبسيد ادلزيج التسويقي األخضر؛
 -تأثًن

اإليزو14000

على الوظيفة اإل نتاجية جبعلها تتجو ضلو إنتاج أخضر /أنظف من خالل عملية الرقابة والتحسٌن

ادلستمر اللذان ؽلسان كل عملية وكل مرحلة وكل جانب تشغيلي ،شلا يؤدي إىل تقليل األخطار واحلوادث وربكم أكرب يف
التكاليف وتقليل ىدر ادلواد والتلف واإلستغالل الرشيد للطاقات وزيادة الكفاءة االنتاجية؛
 -تأثًن

اإليزو14000

على وظيفة الشراء وجعلها تشتمل على العالقات مع ادلوردين وفق ادلواصفة اإليزو ،14000حبيث

زبتار ادلواد األولية وتضمن عملية نقلها وترتيبها وصيانتها بالشكل الذي يؤىلها إلنتاج ادلنتج الالئق الذي التكون
تأثًناتو بارزة على البيئة؛
 تأثًن اإليزو 14000على وظيفة ادلوارد البشرية ،وذلك بادلساعدة على تعبئىة رلموع األفراد العاملٌن يف ما ؼلص اجلانبالبيئي من خالل تكثيف تدريب العاملٌن قدر تعلق األمر بدورىم يف محاية البيئة وصيانة مواردىامن أجل ادلساعلة يف
زيادة الوعي البيئي لديهم .ىذا باإلضافة إىل أن عملية الرقابة اليت تفرضها مواصفات اإليزو 14000على سلوك العاملٌن
تساعد يف ترسيخ إلتزام ادلؤسسة بالثقافة البيئية ،من خالل السيطرة اجليدة على سلوك األفراد وطرائق العمل ذات التأثًن
البيئي احملتمل ما يؤدي إىل توجيو السلوكيات يف أماكن العمل وخارجها ذباه محاية البيئة؛
 التأثًن على البحث والتطوير من خالل تفعيل التوجو ضلو البحوث األساسية والتطبيقية البيئية من أجل ربقيقالتصميمات اخلضراء وذبسيد اإلبتكارات يف رلال إستخدام الطاقة النظيفة؛
 -تأثًن

اإليزو14000

على وظيفة احملاسبة وادلالية من خالل إرفاق التكاليف البيئية يف العمليات احملاسبية والقيام

بعمليات التدقيق الالزمة واإلفصاح .ىذا باإلضافة إىل احلصول على التمويالت الالزمة من ادلؤسسات ادلالية إلىتمامها
ال أثبتت الدراسات أن ) )%88من ادلصارف األمريكية غًنت من إجراءات إقراض األموال لبعض
باجلانب البيئي .فمث ً

ادلنظمات اليت ػلتمل أن تسبب ضررا بيئيا يف ادلستقبل.

ثانيا  -إدماج اجلوانب البيئية يف وظائف ادلؤسسة من خالل تقييم دورة حياة ادلنتوج اإليزو:14040
إن احلصول على شهادة اإليزو

14000

يساىم يف التوجو ضلو إدماج اجلوانب البيئية يف أنشطة ووظائف ادلؤسسة

من خالل ربقيق فوائد ملحقة دبنتجات ادلؤسسة أوخدماهتا (ادلنتجات الصديقة للبيئة) ،حيث يعترب طلب السوق على
مباشر لزيادة الوعي ا لبيئي لدى ادلؤسسات ،والذي
ًا
ادلنتجات أو اخلدمات ادلسؤولة بيئياً أو مقاطعة الضارة منها ،سببا
يدفعها للعمل على تقليل ادلؤثرات البيئية ،من خالل اإلىتمام اجلدي باجلوانب البيئية يف عملية التموين (الشراء) وتصميم
ادلنتوج وإنتاجو ،وتغليفو ،وتوزيعو ،مع إمكانية إعادة إستخدام سللفاتو بعد اإلستهالك .وىذا ما تساعد يف ربقيقو
لإليزو14000

ضمن أسلوب إدارة وتقييم دورة حياة ادلنتج

مواصفات اإلدارة البيئية وفقاً
1
 ISO14040الذي ؽلكن استخدامو أثناء ربليل اجلوانب البيئية اخلاصة دبنتجات ادلؤسسة.

Product Life Cycle

والهتتم سلسلة ومواصفات اإليزو  14000باخلواص البيئية للمؤسسة فقط ،ولكن هتتم بادلنتجات اخلاصة هبا أيضاً،
ذلذا فإن اللجنة الفنية  ISOTC207اخلاصة دبواصفة اإلدارة البيئية قد قامت بتطوير أدوات إضافية ليتم من خالذلا دمج
ىذه اخلواص البيئة للمنتجات من البداية إىل النهاية ،أي منذ إستخدام ادلدخالت يف العملية ح ى خروج ادلنتج النهائي،
- ISO 14040, Environmental management: Life Cycle Assessment, Principles and framework, 2006.
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وكيفية التخلص من ادلخرجات والفضالت الزائدة ،وىذا وفق أسلوب تقييم دورة حياة ادلنتج .فهذا األخًن يرسم مراحل
متعاقبة ومتصلة ،تبدأ من احلصول على ادلواد األولية ،وصو ًال إىل ادلنتوج النهائي.
وعلى ىذا األساس فإن أسلوب إدارة وتقييم دورة حياة ادلنتوج يعين تصنيف ادلدخالت وادلخرجات وادلؤثرات
احملتملة على البيئة لنظام ادلنتوج خالل دورة حياتو ،حيث يهتم بتقدير اجلوانب البيئية وتأثًناهتا احملتملة من احلصول على
ادلواد األولية (الشراء األخضر) مروراً باإلنتاج (اإلنتاج االنظف) ،ووصو ًال إىل (التسويق األخضر) اإلستخدام النهائي
للمنتوج وقد يصل يف بعض األحيان إىل مرحلة ما بعد اإلستخدام .كما يعترب إستخدام أسلوب دورة حياة ادلنتوج من
األساليب اليت ؽلكن اإلعتماد عليها يف حصر وربديد كمية الفاقد وادلهدر من ادلوارد والطاقة واإلنتاج ادلعيب ،واليت
تتسبب يف زيادة اإلستنزاف وزيادة التلوث البيئي بأنواعو واطلفاض كمية اإلنتاج.

1

الكشكل رقم ( :)98إدماج اجلوانب البيئية يف أنكشطة ووظائف ادلؤسسة وفق

.ISO14040

ادلعاجلة البعدية

ادلعاجلة الضمنية

ادلعاجلة القبلية

األ نشطة والوظائف الرئيسية اخلضراء
التموين /الشراء األخضر

التسويق األخضر

اإل نتاج األ نظف

ادلواد األولية

ادلعاجلة
األولية

التصميم

العمليات

منتج هنائي

سللفات بعد
اإلستهالك

سللفات العملية

مصادر الطاقة

اإلنتاجية

األ نشطة والوظائف الداعمة (زلاسبة ،موارد بشرية وحبث وتطوير) اخلضراء
مواطن إدماج البعد األخضر وفق االيزو14040

ادلصدر :من اعداد الطالب باإلعتماد على:

- Liming Zhang, Research and Analysis on Green Supply Chain, Management of Enterprise ,
Proceedings of the Sixth International Conference on Management Science and Engineering Management,
Springer-Verlag London 2013, p: 1027.

1

-Liming Zhang, Research and Analysis on Green Supply Chain, Management of Enterprise, Proceedings of the Sixth
International Conference on Management Science and Engineering Management, Springer-Verlag London 2013, p: 1027.
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ثالثا :حلقة التحسني ادلستمر وفقا لاليزو 00111كألية إلدماج اجلوانب البيئية يف وظائف ادلؤسسة:
يعترب مفهوم التحسٌن ادلستمر قدؽلا وليس جديدا ،فهو قد القى إ ىتماما كبًنا يف الوقت احلايل ألنو من أحد
عوامل صلاح ادلؤسسات اليابانية وادلعروف دبصطلح " ."Kaizenفالتحسٌن ادلستمر ىو التغيًن لألفضل والتحسٌن
ادلتواصل ،حيث ينصب عملو يف جعل كل مظهر من مظاىر األنشطة والعمليات زلسناً ،وزلاولة الوقوف على كافة
التغيًنات اليت ربدث أثناء العمل ،وما ىي العمليات أو ادلشاريع اليت ربتاج إىل التحسٌن 1 .لذلك يسعى إىل ربسٌن كل

ربول ادلدخالت إىل سلرجات على أساس متواصل 2 ،فهو عملية شاملة تتضمن
العوامل ادلتعلقة بالعمليات واألنشطة اليت َ
كافة أنشطة ادلؤسسة ووظائفها سواء ادلدخالت (الشراء او التموين ،ال تصميم )...أو عمليات التحويل (اإلنتاج )...أو
ادلخرجات (التسويق )...وح ى إنتقال ادلخرجات إىل العميل ،حيث قد ينتج عن عملية التحسٌن ادلستمر زبفيض يف
ادلدخالت أو زيادة يف ادلخرجات أو ربسٌن جودهتا وسالمتها البيئية أو إرتفاع يف رضا العمالء.
ويعتمد أسلوب التحسٌن ادلستمر على إستعمال حلقة

PDCA

( خطط ،Plan :التنفيذ ،Do :التحليل

والفحص ،check :تطوير .)Action :
الكشكل رقم ( :)98ألية التحسني ادلستمر وفق حلقة

PDCA

زبطيط Plan

التصحيح والتحسٌن Act

تنفيذ Do

الفحص وادلراقبة Check
Source : John Stans & Maarten Siebel, Environmental management systems, Basic concepts of ISO 14001 ,
UNESCO - IHE, Delft, The Netherlands , P:12. This document was downloaded from www.e-textile.org

تبدأ ىذه احللقة بالتخطيط البيئي(خطط  )Planمن خالل إ ستعراض األىداف البيئية ووضع برامج العمل؛ ومن
مث تأيت مرحلة التنفيذ

(إفعلDo

) واليت يتم فيها تنفيذ برامج العمل بناءاً على توفًن ادلوارد والوسائل الالزمة؛ أما ادلرحلة

ادلوالية فهي الرقابة البيئية (إفحص  ) Checkمن أجل القياس واإلجراءات الوقائية التصحيحية؛ لت صل احللقة يف النهاية
إىل مراجعة اإلدارة (صحح  :) Actلتحقيق التحسٌن والتطوير .لذلك جاءت متطلبات نظام اإلدارة البيئية وفقا
لإليزو 14001ضمن زلتويات إصدار سنة  ،2004لتحمل يف طياهتا العناصر األساسية لتكوين حلقة التحسٌن ادلستمر
وىو ما غلسده النظام من خالل متطلباتو وفق ادلراحل التالية:
 ربليل وتقييم الوضعية احلالية لتحديد اجملاالت اليت ربتاج إىل ربسٌن وتطوير؛ وضع األىداف اخلاصة بالتحسٌن ،والبحث عن احللول ادلمكنة لتحقيق ىذه األىداف؛ - 1رغد منفي الددلي ،مرجع سابق ،ص.101:
 - 2سونيا زلمد البكري ،إدارة اجلود الكشاملة ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،1999 ،ص.233:
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 تقييم البدائل ادلقرتحة وإختيار األنسب مث تطبيق احلل األفضل الذي مت اإلتفاق عليو؛ قياس ربليل وتقييم النتائج النامجة عن تطبيق احلل ادلختار هبدف التأكد من ربقيق األىداف ادلخططة ووضعالتحسينات والتغيًنات ادلمكنة.
وىذا مايؤدي إىل التحسٌن ادلستمر للجوانب ادلتعلقة حبماية البيئة ،بالتقليل من التلوث وترشيد إستخدام ادلوارد

والطاقة ،وكذلك ربليل وربديد ادلشاكل البيئية وتوثيقها منعا لتكرارىا 1 .ىذا باإلضافة إىل متابعة اجلوانب البيئية وربسينها
بإستمرار يف أنشطة ادلؤسسة من البداية ايل النهاية وفقاً لدورة حياة ادلنتوج وأسس تقييمها ادلستمدة من اإليزو .14040
الكشكل رقم ( :)98عالقة التكامل بني أدوات حلقة التحسني ادلستمر وفق
يف أنكشطة ووظائف ادلؤسسة.

اإليزو00111

وإدماج اجلوانب البيئية

Plan

االداء البيئي

التحسني ادلستمر
Act

زيادة شلارسة البعد البيئي األخضر
يف أنشطة ووظائف ادلؤسسة

Do

Chect

الزمن

ادلصدر :من إعداد الطالب باالعتماد على:

- John Stans & Maarten Siebel, Environmental management systems, Basic concepts of ISO 14001 ,
UNESCO - IHE, Delft, The Netherlands, P:12. This document was downloaded from www.e-textile.org
- Anthony Rosa, Developpement Durable et Entreprises , 2edition, Afnor, france, 2008, p:88.

يوضح الشكل السابق مدى التداخل الوثيق بٌن شلارسة البعد األخضر البيئي يف وظائف ادلؤسسة ومجيع مراحل

نظام اإلدارة البيئية اإليزو 14001وفق ومتطلباتو ودبساعدة األدوات األخرى للمواصفة اإليزو.14000
حيث يبدأ عمل النظام من وضع السياسة البيئية اليت تعرب عن إلتزام اإلدارة العليا بتبين البعد األخضر يف الوظائف
الرئيسية للمؤسسة ،وبعد ذلك تأيت مرحلة التخطيط اليت تدمج اإل عتبارات البيئية يف اخلطة ادلوضوعة على ادلستوى
الوظيفي ،فتليها مرحلة التنفيذ والتشغيل اليت غلب أن يشتمل فيها برنامج التدريب على مفاىيم وشلارسات الوظائف
اخلضراء (اإلنتاج االنظف ،الشراء األخضر ،التسويق األخضر .)...كما غلب أن يتم إبراز ادلوارد ادلالية والبشرية الالزمة
للتنفيذ يف مجيع العمليات وصوال إىل مرحلة التصحيح ،اليت يتم فيها رصد وقياس ا لنتائج ادلتحصل عليها من خالل اآلثار
البيئية اليت مت زبفيضها ومدى ربقيق األىداف والغايات ادلخططة.
Mathieu Weil, LES FONDEMENTS DE LA QUALITE, Séminaire International: Qualité en

& Robert Pascal

1

-

Recherche et en Enseignement Supérieur, IAV Hassan II – Rabat, Maroc 31 mai et 1er juin 2007, P:20.
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خالصة الفصل:
إن تنامي دور ادل دافعٌن على البيئة وزيادة ضغطهم على ادلؤسسة يف إطار القوانٌن والتشريعات البيئية احمللية والدولية
وزيادة عدد ادلستهلكٌن اخلضر ،أفرز وعياً بيئياً إىل درجة باتت فيو ادلسائل ادلتعلقة بالبيئة جزءا ال يتجزء من الرىانات
واحملددات اجلديدة يف ميدان ادلنافسة .ىذا ما فرض على ادلؤسسة وأجربىا أكثر من أي وقت مضى أن تدمج البعد
األخضر ادلعرب عن اجلوانب البيئية يف أعماذلا وانشطتها من خالل أخذه بعٌن اإلعتبار ضمن أولوياهتا القصوى وتوجهاهتا
اإلسرتاتيجية وعلى كافة ادلستويات اإل دارية ،وذلك من أجل تقدَل شيء ملموس يثبت مسؤوليتها البيئية ويربىن تصاحلها
مع البيئة من جهة ،ويضمن ذلا البقاء واإلستمرارية يف ظل مقضيات التنافس يف شكلو اجلديد من جهة أخرى.
فتخضًن أعمال ادلؤسسات يشًن إىل تبين رؤية وقائية أو عالجية تتالئم مع مطالب البيئة وادلشاركة يف محايتها دبا
غلعلها تكتسب اللون األخضر طبيعياً ورلتمعياً .فهو يعين أن تكون عمليات ومنتجات وخدمات ادلؤسسة أكثر
إ نسجاما وودية مع البيئة ،وأن رلموع شلارساهتا الداخلية واخلارجية هتدف إىل تبين اإل عتبارات البيئية يف معظم أنشطتها
وعلى كافة ادلستويات .وبالتايل ،فإن ولوج البعد األخضر يف ادلؤسسة وعمليات إدماجو بعمق تسري على وظائفها ،من
خالل تبين سياسيت الشراء واإلنتاج األخضر  ،وتطبيق مفهوم وفلسفة التسويق األخضر  ،وإدراج العنصر البيئي يف كل من
وظيفة احملاسبة ،واألخذ بعٌن اإل عتبار البعد البيئي يف البحوث احلالية وادلستقبلية ضمن وظيفة البحث والتطوير ،تزامناً مع
تبين سياسة َفعالة إلستقطاب اإلطارات ادلتخصصة يف اجملال البيئي والعمل على تأىيل وتدريب األفراد يف رلاالت محاية
البيئة ،وىذا ما يندرج ربت مظلة إدارة ادلوارد البشرية اخلضراء.

كما إتفق اجلميع على أنو اليوجد ألية ملموسة افضل من تبين مواصفات اإلدارة البيئية

اإليزو14000

وتوطٌن

نظامها إلدماج البعد األخضر يف أعمال وأ نشطة ادلؤسسة ووظائفها ال سيما أهنا أداة مهمة للتغيًن التنظمي وركيزة
أساسية تعرب عن إ لتزام ادلؤسسة بأداء دور فاعل يف تفحص عملياهتا بشكل شامل مع دمج اإلعتبارات البيئية ،والبحث
عن وسائل لزيادة فاعلية التحسٌن ادلستمر للعمليات ،وإقامة الدراسات الكفيلة باحلد من إنتاج النفايات يف مرحلة مبكرة
من مراحل اإلنتاج ،والبحث عن فرصة لتحويل منتجاهتا الثانوية غًن ادلطلوبة إىل مواد ؽلكن إعادة إستخدامها ،دبا يقدم
للزبائن وادلساعلٌن فيها واجلهات ذات العالقة بالقضايا البيئية ضمانات تعزز الثقة هبا ودبنتجاهتا.
وذلذا ،فإن الفوائد وادلكاسب احملققة من تطبيق وشلارسة أدوات اإلدارة البيئية وفقا لعائلة مواصفات اإليزو14000
كلها تصب يف مصب تفعيل وتطوير شلارسة الوظائف اخلضراء يف ادلؤسسة .وبالتايل ،ربسٌن األداء البيئي الوظيفي ذلا من
خالل ما تقدمو من فوائد وكذلك من مواصفات تعمل على تقييم دورة حياة ادلنتوج بتعقب ومتابعة اجلوانب البيئية من
احلصول على ادلوارد مرورا باإلنتاج وصوال لإلستخدام النهائي للمنتوج .باإلضافة إىل ما ػلملو نظام اإلدارة البيئية
اإليزو14001

يف طياتو من متطلبات ذبسد حلقة التحسٌن ادلستمر اليت تعمل على ربسٌن وتطوير شلارسة األنشطة

والوظائف اخلضراء يف ادلؤسسة.
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ميكن تلخيص أىم ما جاء يف اجلزء النظري للدراسة يف النقاط التالية:
 جيد ادلتتبع دلوضوع البيئة أنو طرأ تطور مستمر وواضح على مفهومها ،وكان ذلك إنعكاساً وإستجابة حقيقية لتعدد

رلاالت إستخدامها ودتدد نطاقها وإتساع مد لوذلا ليتناسب مع كافة العلوم األخرى ادلهتمة بدراسة البيئة ويشمل كل شيء
حييط باإل نسان بعد أن كان يقتصر فقط ويعرب عن الوسط البشري.
 تتكاتف اجلهود الدولية واإلقليمية والوطنية عن طريق ادلؤسسات وادلنظمات واذليئات وعلى رأسهم منظمة األمم
ادلتحدة من أجل جتسيد محاية البيئة واإلشراف على وضع احللول الالزمة للمشكالت البيئية ،من خالل عقد العديد من
ادلؤدترات بداية من مؤدتر أستكهومل  1772إىل غاية مؤدتر ادلناخ بباريس  2015وإبرام الكثري من اإلتفاقيات وعلى رأسها
إتفاقية كيوتو ومونرتيال .ىذا باإلضافة إىل أن العديد من الدول ضمن ادلستوى الوطين تعمل على تصميم سياسات بيئية
تدرلها ضمن خططها التنموية ووفق أطر مؤسساتية وتنظيمية وقواعد قانونية تسمح بوضع األدوات الضرورية حلماية
البيئة .حيث كان من بني اىم ىذه األدوات ماىو إقتصادي دتثل يف تطبيق اجلباية البيئية وأسلوب حقوق التلوث وماىو
تطوعي تبين مقاربة اإلدارة البيئية وفقا للمواصفات العادلية اإليزو.00111
 إن سلسلة ادلواصفات القياسية لإلدارة البيئية

اإليزو00111

تنضوي حتتها ادلعايري واإلرشادات اليت تعمل على تزويد

مجيع أنواع وأحجام ادلؤسسات باألدوات الالزمة لبناء نظام اإلدارة السليمة بيئياً .فهي تعترب إطار عام ومرن يسمح
بتطبيقها على خمتلف أنواع وأحجام ادلؤسسات ويف خمتلف الدول .حيث ينصب عمل السلسلة ادلكونة لإليزو00111
ضمن رلموعتني رئيسيتني تؤثر يف رلمل جوانب ادلؤسسة ،تتعلق األوىل باألدوات اخلاصة بالعمليات وتتمثل يف مواصفات
نظام اإلدارة البيئية ،نظام التدقيق البيئي ،تقييم األداء البيئي وختتص الثانية باأل دوات اخلاصة بادلنتوج وادلتمثلة يف
مواصفات تقييم دورة احلياة ،العالمات وادللصقات البيئية .كما أن تقسيم ادلواصفة

اإليزو00111

إىل رلموعتني ساري

على اإلصدارين األول سنة  1776والثاين احلديث سنة .2004
 يتطلب احلصول على شهادة ادلطابقة لنظام اإلدارة البيئية االيزو  00110تنفيذ نظام تدقيق بيئي للوقوف على الوضع
احلايل وادلنفذ من ادلتطلبات اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية .حبيث تقدم عائلة ادلواصفة االيزو

()00101- 00101

اجلديدة االيزو  17011اإلرشادات واإلجراءات اخلاصة بنظام التدقيق.كما يستلزم تطبيق نظام اإلدارة البيئية

وادلواصفة

اإليزو00110

عمليات رقابة وقياس لألداء البيئي اخلاص بأنشطتها ومنتجاهتا وخدماهتا من أجل حتسني األداء البيئي بإستمرار ،وىذا ما
توفره عائلة ادلواصفة اإليزو 14030من توجيهات متعلقة هبذا اجملال.
 تتطلب عملية التخطيط ضمن متطلبات نظام اإلدارة البيئية اإليزو 00110إىل حتديد اجلوانب البيئية اخلاصة
مبنتوجات أو خدمات أو أنشطة ادلنظمة .ولتحليل ىذه اجلوانب ميكن إستخدام أسلوب تقييم دورة احلياة عن طريق
اإلرشادات ادلقدمة يف عائلة ادلواصفة اإليزو .14040كما يقدم أسلوب العالمة وادللصق البيئي ،التوجيهات الالزمة ويوفر
ادلعلومات الضرورية عن اجلوانب البيئية للمنتوجات واخلدمات من خالل العالمات والبيانات ادلفصح عنها ،واليت ميكن
إجيادىا يف عائلة ادلواصفة اإليزو.14020
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 لقد تدرج إدماج البعد البيئي األخضر يف األعمال من األسلوب العالجي إىل األسلوب الوقائي فاألول دتيل لو معظم
ادلؤسسات أو مبا يسمي مدخل هناية اجملرى ،ويقوم على خفض التلوث بعد العملية من خالل أجهزة الرقابة على التلوث
أو اإلمتثال للقوانني البيئية اليت دتثل احلد األدىن من ادلطالب البيئية .أما األسلوب الثاين فيتجو حنو احلد من التلوث أو
إزالتو عند ادلصدر وفق تتبع االعتبارات البيئية من البداية إىل النهاية خالل دورة حياة ادلنتج مع إبتكار تكنولوجيات
خضراء تكون أكثر مالئمة للبيئة وبإستخدام ادلوارد والطاقة النظيفة وادلتجددة.
 إن ادلتطلبات األساسية إلقامة الوظائف اخلضراء ىي أنشطة ادلؤسسة اليت ذلا تأثري مباشر على البيئة واليت مت حصرىا
بإتفاق اغلب الباحثني يف ثالثة وظائف أساسية ىي :الشراء األخضر (ادلدخالت) مرورا باإلنتاج األخضر أو األنظف
(ادلعاجلة) وصوال لعمليات التسويق األخضر (ادلخرجات) .ىذه الوظائف مت حصرىا بشكل عام على إختالف أنشطة
ادلؤسسات اإلقتصادية وتعدد أشكاذلا.
 إن ادلتطلبات الداعمة وادلكملة إلقامة الوظائف البيئية اخلضراء ىي األنشطة ادلكملة لعمل ادلتطلبات األساسية ،فمن
جهة يعترب وجودىا ضروري يف بعض ادلؤسسات وخاصة الصناعية ،فمثال فإنو ال يستقيم تطبيق اإلنتاج االنظف/األخضر
إال بالقيام بربامج تكوينية وتدريبية يف اجملال البيئي والتكنولوجيات النظيفة حتت وظيفة إدارة ادلوارد البشرية ،ومن جهة
أخرى فالوظائف الداعمة وادلكملة اخلضراء يعترب تأثريىا غري مباشر على البيئة ،فمثال فإن وظيفة البحث والتطوير تتحمل
مسؤولية التأثري السليب على البيئة إذ مل تأخذ بعني اإلعتبار البعد البيئي يف الربامج البحثية احلالية وادلستقبلية .ىذا
باإلضافة إىل أن التهاون احملاسيب الذي رافق إتالف البيئة من خالل وظيفة احملاسبة التقليدية ساىم بشكل كبري يف تفاقم
ادلشكالت البيئية.
 مت تطوير مواصفات االدارة البيئية وفقا لاليزو  00111إىل درجة أهنا تساعد يف إدماج البعد البيئي يف ادلؤسسة ومن
مث إمكانية تفعيل ممارسة اجلوانب البيئية يف الوظائف .وذلك وفق آليتان األوىل ىي التحسني ادلستمر من خالل التداخل
بتداء من وضع السياسة البيئية مرورا
الوثيق بني ممارسة الوظائف اخلضراء ومجيع مراحل نظام اإلدارة البيئية وفق متطالباتو ،إ ً
مبرحلة التخطيط ،فتليها مرحلة التنفيذ والتشغيل وصوال إىل مرحلة التصحيح والتحسني ،اليت يتم فيها رصد وقياس النتائج

ادلتحصل عليها من خالل اآلثار البيئية اليت مت ختفيضها ومدى حتقيق األىداف ادلخططة .أما الثانية فهي آلية دورة حياة
ادلنتوج من خالل تتبع وتعقب وتصنيف ادلؤثرات احملتملة على البيئة لنظام ادلنتوج خالل مراحل دورة حياتو إبتدأً من
احلصول على ادلواد األولية ،وصوالً إىل ادلنتوج النهائي.
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مقدمة اجلزء التطبيقي

بعد التطرق إىل الدراسة النظرية ،اليت إ ستخلصنا من خالهلا أمهية مواصفات االدارة البيئية وفقا لإليزو 00111يف
إدماج اجلوانب البيئية يف وظائف /أنشطة املؤسسة اإلقتصادية .بات من الضروري إسقاط اجلانب النظري وتثبيت وتأكيد
نتائجو تطبيقيا ،بإجراء دراسة ميدانية على جمموعة من املؤسسات اإل قتصادية اجلزائرية ،اليت مت إختيارىا على أساس أهنا
وطنت أو يف مراحل متقدمة لتوطني
تنضوي حتت القطاعات اإلقتصادية األ كثر تلويثا للبيئة يف اجلزائر ،ويف نفس الوقت َ
متطلبات اإل دارة البيئية وفقا لإليزو ،00111هبدف معرفة أىم إنعكاسات ذلك على إدماج اجلوانب البيئية يف الوظائف
الرئيسية للمؤسسات املدروسة على إختالف طبيعة نشاط كل واحدة .لذلك مت إختيار املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية
حمل الدراسة كاآليت:
 شركة مناجم الفوسفات
لإليزو00111

SOMIPHOS

لتمثل قطاع املناجم واملعادن واليت تبنت متطلبات اإل دارة البيئة وفقا

ومتحصلة على شهادة املطابقة خالل الفرتة  .2010-2002أما بداية من سنة

2010

إىل غاية  2012مل

يتم جتديد شهادة املطابقة دما جعلها تتوقف عن جتسيد متطلبات اإل دارة البيئية وفقا لإليزو 00111خالل ىذه الفرتة.
 املؤسسة الوطنية لألشغال يف األبار

ENTP

فرع سونطراك

SONATRACH

لتمثل قطاع الطاقة واحملروقات واليت مت

إختيارىا نظرا ألهنا من بني ا ىم املؤسسات اجلزائرية اليت تبنت متطلبات اإل دارة البيئية وفقا لإليزو 00111منذ سنة
إىل غاية

2012

2002

بتجدديها لشهادة املطابقة يف كل مرة بداية من حصوهلا عليها ألول مرة سنة  .2002أي مت إختيارىا على

أساس إستمرارية جتديد الشهادة دون إنقطاع على عكس املؤسسة السابقة.
 شركة األمسدة الفوسفاتية واألزوتية  FERTIALلتمثل قطاع الصناعة الكيميائية ،فبالنسبة هلذه املؤسسة كذلك مت
إخيارىا على أهنا مستمرة يف تطبيق متطلبات اإل دارة البيئية االيزو 00111وجتدديها لشهادة املطابقة يف كل مرة خالل
الفرتة (.)1102- 1100
 شركة إمسنت تبسة

SCT- SOCIETE DES CIMENTS DE TEBESSA

لتمثل قطاع صناعة اإلمسنت واليت مت

إختيارىا  -على خالف املؤسسات السابقة  -على أهنا يف مراحل متقدمة لتوطني متطلبات اإل دارة البيئية وفقا
لإليزو 00111واحلصول على شهادة املطابقة هناية سنة

.2012

وبالتايل ،سيتم إجراء الدراسة التطبيقية يف املؤسسات

SCT, FERTIAL, ENTP, SOMIPHOS

باإلعتماد

على املالحظالت املرافقة للزيارات املكثفة اليت مت القيام هبا ،واملقابالت اليت أجريت مع خمتلف إطاراهتا ،وكذلك -وىو
األىم  -اإلطالع على الكم اهلائل من الوثائق املهمة اليت مت احلصول عليها بعد طول إنتظار وبصعوبة كبرية.
وعليو سيتناول ىذا اجلزء الفصول الثالثة التالية:
الفصل الرابع :التعريف باملؤسسات حمل الدراسة

)(SOMIPHOS, ENTP, FERTIAL, SCT
لإليزو14000

الفصل اخلامس :معامل اإل دارة البيئية وحتديد اجلوانب البيئية ألنشطة املؤسسات حمل الدراسة وفقًا
الفصل السادس :إنعكاسات توطني نظام اإلدارة البيئية وفقا لإليزو 14000على إدماج اجلوانب البيئية مبنظور
الوظائف (األنشطة) يف املؤسسات حمل

الدراسة ()SOMIPHOS, ENTP, FERTIAL, SCT

921

الفصل الرابع:
التعريف باملؤسسات حمل الدراسة
()SOMIPHOS, ENTP, FERTIAL, SCT

الفصل الرابع :التعريف باملؤسسات حمل الدراسة )(SOMIPHOS, ENTP, FERTIAL, SCT

مت ـهيد:

نكرس ىذا الفصل إىل التعريف باظتؤسسات اظتعنية بالدراسة

)(SCT, FERTIAL, ENTP, SOMIPHOS

من

خالؿ تبياف طبيعة نشاط كل مؤسسة ،وتأثَته على البيئة ،والتعرض إىل نشأة كل مؤسسة وتطورىا التارخيي ،وعالقتها
مبحيطها وىيكلها التنظيمي ،وذلك وفق اظتباحث التالية:


ادلبحث األول :شركة مناجم الفوسفات



ادلبحث الثاين :ادلؤسسة الوطنية لألشغال يف اآلبار

ENTP



ادلبحث الثالث :شركة األمسدة الفوسفاتية واآلزوتية

FERTIAL



ادلبحث الرابع :شركة إمسنت تبسة

SOMIPHOS

فرع سونطراك

SONATRACH

SCT- SOCIETE DES CIMENTS DE TEBESSA
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ادلبحث األ ول :شركة مناجم الفوسفات

SOMIPHOS

يسلط ىذا اظتبحث الضوء على اظتؤسسة األوىل ػتل الدراسة ،وىي شركة مناجم الفوسفات

SOMIPHOS

من

خالؿ التعريف هبا ،وإستعراض نشأهتا وتبياف طبيعة نشاطها وعالقتها مبحيطها ،ومن مث التطرؽ إىل ىيكلها التنظمي.
أوال  -التعريف بشركة مناجم الفوسفات  SOMIPHOSونشأهتا:

 - 1التعريف بادلؤسسة:

أولت اصتزائر إىتماماً كبَتاً بإستغالؿ الثروات الطبيعية اظتتعلقة باظتعادف اليت دتتلكها ،وذلك للدور الكبَت الذي
تلعبو يف تنمية وإضفاء القيمة على اإلقتصاد الوطٍت وحتقيق التنمية .لذلك قامت الدولة بعد تأميم اظتناجم بإنشاء
اظتؤسسة الوطنية لألحباث واإلستغالالت اظتنجمية

SONAREM

اليت سرعاف ما حتولت بعد إعادة اعتيكلة إىل ستة شركات

من بُت أمهها اظتؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات  ،FERPHOSواليت أصبحت مع مرور الزمن تتميز مبكانة ىامة على
اظتستويُت الدويل واحمللي ،وىذه األخَتة بدورىا تفرعت سنة

2005

إىل عدة مؤسسات من بُت أمهها شركة مناجم

الفوسفات  ،SOMIPHOSبإستقاللي ة مالية وقانونية ،وهبيكل تنظيمي ووحدات إسًتاتيجية تعمل على البحث والتطوير
وإستخراج ومعاصتة وحتويل ونقل وختزين مادة الفوسفات ،من أجل تسويقها يف السوؽ الداخلي واطتارجي.
اجلدول رقم ( : )3بطاقة تعريفية بشركة مناجم الفوسفات
التسمية
الطبيعة القانونية

SOMIPHOS

شركة مناجم الفوسفات – تبسة –
SOMIPHOS - Société des Mines de Phosphate.

مؤسسة عمومية إقتصادية ذات أسهم  SPAكانت حتت وصاية غتمع فرفوس
،FERPHOS

سنة التأسيس

وبداية من  2015أصبحت حتت وصاية غتمع مناجم اصتزائر
سنة  2005بعد إعادة ىيكلة مؤسسة
1.600.000.000دج (سنة

رأشتاعتا اإلجتماعي

FERPHOS

)2016

النشاط األساسي

البحث اظتنجمي واإلستغالؿ واظتعاصتة والتحويل وتسويق مادة الفوسفات

عدد الوحدات اإلسًتاتيجية

 4وحدات اساسية
 -السوؽ احمللية (مؤسسة فرتياؿ عنابة)

السوؽ

 السوؽ الدولية أوروبا وأمريكا الالتينية وأسيا -عندما كانت اظتؤسسة تابعة جملمع

FERPHOS

قبل

2005

حتصل اجملمع على

شهادة اظتطابقة ظتواصفات  ISO 9000, 14000للفًتة .2007- 2004
مواصفات  ISOاظتطبقة

 جتديد شهادة اظتطابقة ظتواصفات ISO9000, ISO14000سنةاظتتطلبات خالؿ الفًتة  2010- 2007كشركة قائمة بذاهتا بعد خروجها سنة 2005
2007

من

غتمع FERPHOS

 -عدـ جتديد الشهادة خالؿ الفًتة .2016- 2010

اظتقر اإلجتماعي

مقرىا اإلجتماعي مبدينة تبسة طريق اصترؼ

ادلصدر :من من إعداد الطالب باإلعتماد على وثائق اظتؤسسة ومنها اظترفقة يف اظتالحق اطتاصة هبا.
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شركة مناجم الفوسفات

SOMIPHOS

مقرىا اإلجتماعي مبدينة تبسة ،رأس ماعتا اإلجتماعي يساوي

1.600.000.000دج ،حيث تتمثل مهامها األساسية يف عملية البحث والتطوير واإلستغالؿ واظتعاصتة والتحويل وتسويق
مادة الفوسفات للسوؽ احمللية والدولية ،وتتكوف من ثالثة وحدات إسًتاتيجية ىي:
 - 1- 1ادلركب ادلنجمي جلبل العنق

4CMDO- Complexe Minier de Djeble Onk

تعػػود نش ػػأة اظترك ػػب اظتنجم ػػي إىل بداي ػػة الق ػػرف العش ػرين مػػع ب ػػدأ اإلكتش ػػافات واإلس ػػتغالالت للعدي ػػد م ػػن اظتن ػػاجم يف
شػرؽ الػػبالد يف عهػد اإلسػػتدمار ،حيػث إكتشػػافو بػُت  1906و .1907ويف سػػنة  1950اإلنتهػاء مػػن الدراسػات اظتعمقػػة
لكيفي ػػة إس ػػتغاللو ،ليب ػػدأ يف العم ػػل فعليػ ػاً س ػػنة  ،1960م ػػع اإلش ػػارة إىل أن ػػو ك ػػاف ملك ػاً لش ػػركة أجنبي ػػة فرنس ػػية تس ػػمى
)SDO ( SOCIETE DJEBEL ONK

وىي شركة خاصة تعود ملكيتها للمعمرين.

ويف سنة  1967تأميم اظتنجم وأصبح ملكاً لشركة األحباث واإلستغالالت اظتنجمية ،ليصبح يف سنة
إدارة شركة  ،FERPHOSويف سنة  2005حتت إشراؼ شركة مناجم الفوسفات.

1983

حتت

ويعد مركب جبل العنق أكرب منجم جزائري للفوسفات  ،لًتبعو على إحتياطي يقدر بأكثر من ملياري طن .ويقع
ىذا اظتنجم يف مدينة بئر العاتر يف اصتنوب الشرقي لوالية تبسة على بعد  100كلم ،مرفق مبصنع متكامل ظتعاصتة وحتويل
مادة الفوسفات بطاقة إنتاجية تقدر بػ 2 :إىل  4طن سنوياً.
 - 1- 1وحدة ادلنشآت ادلينائية بعنابة : IPA- Installation Portuaire Annaba
تعترب ىذه الوحدة امتداداً للوحدة األوىل (اظتركب اظتنجمي صتبل العنق) ،وتتمثل مهامها يف :

 إستقباؿ وتفريغ وختزين شحنات الفوسفات القادمة من اظتركب اظتنجمي صتبل العنق بغرض التصدير؛ شحن الفوسفات يف البواخر من أجل نقلو إىل البلداف أو الشركات اظتستوردة من ؼتتلف أؿتاء العامل؛ عمليات الصيانة الدورية للسفن والقياـ باإلجراءات اإلدارية واصتمركية الالزمة.ودتتلك الوحدة ؼتزف بطاقة ختزينية تبلغ  120.000طن ،باإلضافة إىل رافعات تعمل على شحن السفن.

 - 3- 1مركز الدراسات التطبيقية والبحوث التطويرية
CERAD -Centre d'étude et de Recherche Appliquée au Développement

ديكن تلخيص مهاـ ىذا اظتركز يف ما يلي:
 البحث اظتتواصل قصد حتسُت جودة اظتنتوج ،وإجياد اضتلوؿ الالزمة للمشاكل اظتطروحة من طرؼ الزبائن؛ اإلشراؼ عن عمليات البحث والتنقيب عن مادة الفوسفات؛ القياـ مبشاريع حبثية تدخل يف إطار إسًتاجت ية اظتؤسسة الطويلة اظتد واعتادفة إىل تثمُت مادة الفوسفات وحتويلها إىلمواد تدخل يف بعض الصناعات مثل الصيدالنية والزراعية ...وغَتىا؛
 البحث عن اضتلوؿ الناجعة للمشكالت البيئية اظترتبطة باظتؤسسة؛كما تشرؼ ىذه اظتديرية على دراسة العينات من اظتنتوج النهائي ،ودراسة مطابقتو مع اظتواصفات احملددة ،والقياـ
بإدارة البحوث التطويرية الالزمة لتحسُت جودة اظتنتوج وتثمينو ،وإجياد اضتلوؿ الناجعة للمشاكل البيئية اظتتعلقة باظتؤسسة،
باإلضافة إىل تقدمي خدمات حبثية وإستشارية لبعض اظتؤسسات األخر .
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 - 1- 1وحدة نقل ادلوارد ادلنجمية

:SOTRAMINES - Société des Transports Minières.

مقرىا يف والية عنابة  ،مهمتها األساسية نقل اظتواد اظتنجمية من مراكز اإلنتاج إىل غاية مراكز التخزين والتوزيع،
وذلك نظراً للقصور الذي طرأ على شركة السكك اضتديدة لعجزىا عن نقل الكميات اظتطلوبة.

 - 5- 1وحدة ادلقر:
وىي اظتديرية العامة مقرىا مدينة تبسة ،تشرؼ على إدارة الوحدات اإلسًتاتيجية والتنسيق بينها.
 - 2نشأة شركة مناجم الفوسفات وتطورها التارخيي:
بعد إستقالؿ اصتزائر

تأميم اظتناجم يف  06ماي  ،1966والذي أنشئ من خالؿ مؤسسة األحباث واإلستغالالت

اظتنجمية  ،SONAREMاليت كانت مهمتها اإلشراؼ على البحث وإستخراج الثروات اظتعدنية يف كافة أؿتاء الوطن.
وإ ستمرت ىذه اظتؤسسة يف العمل إىل غاية تاريخ

16

جويلية

1983

الذي عرفت فيو ىي األخر إعادة ىيكلة مبوجب
تفكيكها لتتفرع

اظترسوـ رقم  ،441- 83نتيج ًة لصعوبة تسيَتىا بسبب كرب حجمها وكثرة عماعتا وتفاقم أعبائها ،لذلك
إىل ستة مؤسسات أساسية ،ومن بينها وأمهها اظتؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات  ،FERPHOSواليت كاف من مهامها:
البحث اظتنجمي ،اإلنتاج والتطوير ،التصدير واإلستَتاد ،توزيع اظتنتوجات اظتنجمية من حديد وفوسفات وبوزوالف يف
حالتهم الطبيعية أو بعد التحويل داخل الًتاب الوطٍت أو خارجو.

1

SONAREM

 -اظتؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات – تبسة –

FERPHOS

 -اظتؤسسة الوطنية للرخاـ – سكيكدة –

ENAMARBR

 -مؤسسة الوطنية للمواد غَت اضتديدية – اصتزائر –

ENNONOF

 -مؤسسة الوطنية للملح – قسنطينة –

ENASEL

 مؤسسة الوطنية لألحباث اظتنجمية – بومرداس – -مؤسسة الدراسات اعتندسية واظتنجمية – اصتزائر -

EREM
EDMIR

ويف إطار اإلصالحػات اإلقتصادية اليت قامت هبا الػدولة ،أصدر القانوف التوجيهي للمؤسسػات العمومية رقم
01- 88

يف

12

 ،1988 - 01-والذي تنتقل مبوجبو ىذه األخَتة من التسيَت اظتركزي إىل مبدأ اإلستقاللية ،لتخضع بذلك

ألحكاـ القانوف التجاري وإقتصاد السوؽ .لذا حتولت اظتؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات

FERPHOS

وبالضبط يف

 22ماي  1990إىل شركة ذات أسهم حتت وصاية الشركة القابضة للمناجم.

وبتاريخ  18أكتوبر  2001وبعد فتح رأشتاعتا ،أبرمت اظتؤسسة أوؿ شراكة مع غتموعة  LNMاعتندية للعدانة
مبوجبو دخوؿ ىذه األخَتة كشريك يف منجمي بوخضرة والونزة ،الواقعُت بوالية تبسة بنسبة  %70عتا وبنسبة %30

ظتؤسسة  ، FERPHOSليصبح بذلك تسيَت اظتنجمُت تابع للشركة اعتندية.

 - 1يف ما يتعلق مبعلومات اطتاصة بتاريخ ونشأة اظتؤسسة ،فهي مستخرجة من ملف إلكًتوين مقدـ من طرؼ مديرية اظتوارد بالشركة.
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LNM: Lackhimi Nikouze Mital.
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ويف أوؿ جانفي

2005

مبوجب اظترسوـ

05- 1

إعادة ىيكلة وتفريع اظتؤسسة األـ غتموعة

FERPHOS

إىل ستة

شركات أساسية ىي:
 - 1- 1شركة مناجم احلديد :SOMIFER- Société Des Mines de Fer
مقرىا اإلجتماعي يف والية تبسة ،وتضم الوحدات اإلنتاجية التالية:
 منجم عنيٍت (والية سطيف)؛ منجم روينة (والية عُت الدفلة)؛ منجم شعبة البلوط (والية سوؽ أىراس)؛ منجم سيدي معروؼ (والية جيجل)؛ منجم اطتنقة (دائرة الكويف والية تبسة)؛ باإلضافة إىل اظتشاركة بنسبة  %30يف منجمي بوخضرة والونزة والية تبسة. - 1- 1شركة البوزوالن ومواد البناء

:SPMC- Société de la Pouzzolane et des Matériaux de Construction

ومقرىا اإلجتماعي مب دينة بٍت صاؼ بعُت تيموشنت ،وتتكوف من وحدة واحدة وىي منجم بٍت صاؼ الذي
يقوـ بإنتاج مادة البوزوالف وتسويقها إىل مصانع اإلشتنت عرب الوطن.
 - 3- 1شركة السباكة بالونزة

: SFO - Société de la fonderie de Ouenza

ومقرىا اإلجتماعي بدائرة الونزة والية تبسة ،وتضم وحدة واحدة صغَتة لصهر وسبك القوالب اظتعدنية.
 - 1- 1شركة العقارات والبناء :ومقرىا اإلجتماعي مبدينة عنابة.
 - 5- 1شركة مناجم الفوسفات  :SOMIPHOSوىي الشركة ػتل الدراسة.

ثانيا -شركة  ،SOMIPHOSطبيعة نشاط ،األهداف ،العالقة باحمليط وبعض مؤشرات األداء:

تقوـ شركة مناجم الفوسفات بالعديد من األنشطة ،فنشاطها ال يقتصر على اإلنتاج فقط ،بل يتعد ذلك

ليشمل األنشطة التجارية ،واطتدمية ،والتطويرية ،وىذا من أجل بلوغ األىداؼ اظتسطرة ،وتوطيد عالقتها ببيئتها.
 - 1أنشطة شركة :SOMIPHOS
ديكن تلخيص أىم أنشطة الشركة يف ما يلي:
 - 1- 1األنشطة اإلنتاجية:
تعمل شركة مناجم الفوسفات على الوفاء بالطلب لعمالئها ،من خالؿ تقدمي منتوجها باظتواصفات العاظتية وباصتودة
اظتطلوبة .حيث تقوـ الشركة بإنتاج الفوسفات الطبيعي احملضر للبيع ،وتقوـ الدوؿ اظتستوردة األخر بتحويلو إىل زتض
الفوسفور وكذلك إىل األشتدة .ويت كوف الفوسفات اطتاـ من بقايا اضتيوانات أو عظاـ اضتوت ،لذلك يطلق عليو إسم
BPL

اليت تعٍت ، Born Phosphat Line :حبيث ختتلف النسب اظتكونة لو من موطن إىل آخر.

وتقوـ شركة مناجم الفوسفات بإنتاج أربعة أنواع من اظتنتجات مصنفة تصنيف عاظتي جتاري ،وأىم اجملاالت اليت
تستعمل فيها ىي :الصناعة الغذائية ،الزراعية واضتيوانية ،الصناعة الثقيلة ،الصناعة الكيماوية ،صناعة الكربيت ،صناعة
اظتنظفات (مواد التنظيف) والصناعة الصيدالنية .وديكن التطرؽ إليها فيما يلي:
 - 1ملف إلكًتوين مأخوذ من دائرة اظتوارد البشرية لشركة مناجم الفوسفات.
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 اظتنتوج اظتسوؽ  BPL %75/73الذي يعادؿ  %34من  :P2O5ديتاز ىذا النوع من الفوسفات بإرتفاع نسبة الراسبالكلسي ،حيث تنزع منو الشوائب بوضعو يف الفرف بدرجة عالية تقدر بػ ،°900 :ويستخدـ ىذا النوع أساساً يف صناعة

األشتدة اجملهزة واظتنتجات الكيميائية؛

 اظتنتوج اظتسوؽ  BPL %72/70الذي يعادؿ  %32من  :P2O5ديتاز ىذا النوع بإرتفاع نسبة الراسب الكلسي فيو،ويتم اضتصوؿ عليو بواسطة عملية التحميص يف درجة حرارة تبلغ  ، °800ويستخدـ يف الصناعة كتصنيع األشتدة الزراعية
واظتنتجات الكيميائية واظتواد الصيدالنية.
 اظتنتوج اظتسوؽ  BPL %68/66الذي يعادؿ  %31من  :P2O5يتمثل يف اظتنتوج اظتخصص أساساً لتصنيع األشتدةالقابلة لإلؿتالؿ يف الًتبة وإثرائها لزيادة إنتاجها.
 اظتنتوج اظتسوؽ  BPL%65/63الذي يعادؿ  %29من  :P2O5يطلق على ىذا النوع مزيل الغبار ،ويستخدـ يف بعضغتاالت الصناعة والزراعة ،ويعد من أىم مبيعات الشركة.
أما أىم اظتواصفات الواجب توفرىا يف اظتنتوج لكي يكوف مقبوؿ دولياً ىي  :أف يكوف خايل من اظتغنزيوـ والكادميوـ

فالزبائن ال حيبذونو ،نظ ارً لألضرار اليت يسببها خالؿ عملية التحويل ،وأف يكوف كذلك خالياً من الفليور ألنو مضر بالبيئة
واضتيوانات .ودتر العملية اإلنتاجية بشركة مناجم الفوسفات بعدة مراحل تبدأ بإستخراج الفوسفات وتنتهي باضتصوؿ على
الفوسفات اظتكلس اصتاؼ .وعليو فالعلمية اإلنتاجية دتر مبرحلتُت مها:
 إستخراج الفوسفات :يتمثل يف اعتدـ عن طريق التفجَت وإستخراج الفوسفات من اظتركب اظتنجمي جببل العنق؛ -تثمُت ومعاصتة الفوسفات :وتتكوف سلسلة اظتعاصتة ظتا دة الفوسفات للمركب اظتنجمي جبل العنق من :التكسَت،

التحضَت ،اظتعاصتة بالطريقة اظتائية ،اظتعاصتة بالطريقة اصتاؼ ،اإلنتقاء اعتوائي.
فيتم يف اظترحلة األوىل إستغالؿ آلة واحدة من نوع جَتاتوار

GIRATOIRE

ذات متوسط إنسياب

900

طن يف

الساعة من أجل حتطيم وتكسَت الكتل الكبَتة ،ويف الثانية يتم الطحن والغربلة أما بالنسبة للمرحلة الثالثة وىي :اظتعاصتة
بالطريقة اظتائية تتم من خالؿ أربعة ورشات تتمثل يف الًتويق ،التحميص ،الغسل والتجفيف ،إذ تتم يف األوىل إزالة
الشوائب األكثر من  1225ملم واألقل من  80ملم ،وىي الفقَتة من عنصر  ،P205ويتم التحميص بواسطة ثالثة أفراف
من نوعية دروليفَت  DORRLIVEREمن أجل تفكيك وإزالة اظتواد العضوية اظتوجودة يف مادة الفوسفات اظتروؽ ،ويف
الثالثة يستخدـ اعتيدروسيكلونات ،وكذلك العصارات من أجل إزالة األكسيدات الناجتة عن عملية التحميص وكذلك
اظتواد ا صتَتية ،ويستعمل يف التجفيف فرنُت دائريُت من نوعية تيسوف روكات ،وذلك من أجل إزالة نسبة الرطوبة وإرجاعها
من

%13

إىل

%022

واظتغسولة واجملففة.

وتبلغ الطاقة السنوية للتجهيزات اظتستعملة يف ذلك  5002000طن سنوياً من اظتادة احملمصة

أما بالنسبة للمعاصتة بالطريقة اصتافة ،فتتم من خالعتا التجفيف والغربلة والطحن ،إذ يتم التجفيف من خالؿ فرنُت
إلزالة نسبة الرطوبة من

 %9إىل،%1

ويف الثانية تتم الغربلة بواسطة غرابيل حديثة تسمى  RHEWUMوعددىم أربعة،

ويتم الطحن بثالثة مطاحن من نوعية  .DRAGONأما اظترحلة األخَتة وىي اإلنتقاء اعتوائي اليت هتدؼ إىل إزالة الغبار
واضتصيات الدقيقة الفقَتة من مادة .P2O5
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الشكل رقم ( :)12مراحل العملية اإلنتاجية يف مركب جبل العنق
اإلستخراج

اعتدـ والفصل

التمليس

تعبئة وحتميل
التفتيت

السحق واعترس يف اظتصنع
الغرب ػلة
فوسفات منظف وجاؼ

التنفيض

فوسفات منظف

التنفيض

فوسفات مكلس جاؼ

اإلرساب والتنظيف
التكليس والتجيَت
الغسيل

التجفيف

فوسفات مكلس

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على معلومات مقدمة من مسؤوؿ اظتديرية التقنية للمؤسسة.

 - 2- 1األنشطة التجارية :إف من أىم العمليات اليت يتضمنها النشاط التجاري للمؤسسة ما يلي :
 التكفل بتحقيق اإلجراءات اإلدارية الالزمة يف إطار النشاط التجاري للمؤسسة؛ البحث عن الزبائن وإبراـ الصفقات؛ متابعة التخزين يف اظتيناء ،والشحن يف السفن لتوصيل اظتنتوج للمستهلك النهائي؛ -تسيَت اظتنتجات اظتوجهة للعمالء وفقاً للعقود اظتربمة ،وكذلك القياـ بالتغطية التجارية يف اظتواعيد احملددة.

 - 3- 1األنشطة اخلدمية :تقوـ الشركة بعدة أنشطة خدمية تتمثل يف خدمات النقل (نقل اظتواد اظتنجمية) ،حيث ال
ال اظتنشآت اظتينائية بعنابة تقوـ بنقل الفوسفات وهتتم
تقتصر فقط على اظتستو احمللي ،وإمنا تتعد لتشمل اطتارج ،فمث ً
بعملية تصديره للخارج ،كما تقدـ خدمات للزبائن خارج الشركة (إجراءات رتركية ،صيانة السفن وحتويل موضعها).
كما يقوـ مركز الدراسات والبحوث التطويرية التابع للمؤسسة بتقدمي خدمات متمثلة يف دراسات وإستشارات
لشركات أخر متعاقدة مع اظتؤسسة ،مثل تلك العاملة يف صناعة البًتوكمياويات.
كذلك يقوـ اظتركب اظتنجمي جببل العنق بتقدمي خدمات الصيانة ،والدراسات األولية لعمليات التفجَت يف مقالع
ومناجم أخر غَت تابعة للمؤسسة ،تستخرج منها اظتواد األولية لصناعة اإلشتنت ...وغَتىا.
 - 4- 1األنشطة التطويرية :هتدؼ الشركة من خالؿ نشا طها التطويري إىل تقدمي منتوج متميز ،ومتطابق للمواصفات
الدولية ،واليت يتوفر عليها منتوج اظتنافسُت ،وذلك من أجل زيادة حصة الشركة السوقية بإعتبارىا ضئيلة جداً باظتقارنة
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مبنافس يها خاصة تونس واظتغرب .فالشركة تقوـ بتطوير منتجاهتا من خالؿ الدراسات والبحوث اظتنجزة على مستو مركز
الدراسات التطويرية والبحوث التطبيقية.
كما حتمل األنشطة التطويرية يف طياهتا ما يلي:
 متابعة وتكثيف برامج البحث اظتنجمي؛ متابعة سياسة اإلستماع للزبوف وحل اإلختالالت اظتطروحة؛ تطوير الطاقة اإلنتاجية للوصوؿ إىل ىدؼ إنتاج أربعة ماليُت طن سنوياً؛ السعي من أجل تفعيل عملية الشراكة الوطنية /األجنبية يف رتيع اجملاالت ذات الفائدة وقابلية التطوير ،وخاصة يفغتاؿ اإلستغالؿ اظتنجمي وزتاية البيئة؛
 تثمُت مادة الفوسفات من خ الؿ البحوث والدراسات اليت أؾتزت من أجل حتويل الفوسفات إىل أشتدة ومواد أخرتدخل يف بعض الصناعات الصيدالنية والكيمائية والغذائية ،واليت ستتجسد من خالؿ البدء يف إنشاء مشروع القطب
الصناعي لتحويل الفوسفات يف منطقة واد الكربيت بوالية سوؽ أىراس.
 - 2أهداف شركة :SOMIPHOS
تسعى شركة مناجم الفوسفات إىل حتقيق غايات وأىداؼ أنشأت ألجلها ،واليت تتمثل فيما يلي:
 تطوير وتوسيع قطاع اظتناجم ،وذلك عن طريق أحباث التنمية والتطوير؛ اإلستغالؿ اصتيد للمنتجات اظتنجمية من حيث التصدير والتوزيع ،كما تقوـ بتحويل مادة الفوسفات؛ كسب عم الء جدد عن طريق التعريف باظتؤسسة واظتشاركة يف اظتعارض واظتلتقيات الدولية؛ تنظيم وتنمية وتطوير ىياكل الصيانة اليت دتكن من حتسُت القدرات اإلنتاجية إىل أعلى درجة؛ العمل على تكوين وحتسُت مستو العماؿ؛ رفع مستو العاملُت اظتهٍت واإلجتماعي؛ العمل على حتقيق معدؿ ربح متميز ،وذلك بتحقيق أىداؼ اإلنتاج من حيث الكمية واصتودة؛ تدعيم وخدمة اإل قتصاد من خالؿ إنتاج وتسويق وحتويل مادة الفوسفات؛ اإلندماج اظتنسجم لنشاطها يف إطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازف اصتهوي؛ إجياد أسواؽ عاظتية والعمل على دخوعتا ،من أجل زيادة اضتصة السوقية؛ حتسُت صورة اظتؤسسة لد األطراؼ ذات العالقة.كما جتد اإلشارة بأف شركة مناجم الفوسفات تضع يف إطار أىدافها اإلسًتاتيجية اظتسأمه ة يف حتقيق التنمية اظتستدامة
من خالؿ حتقيق قيمة مضافة مستدامة لإلقتصاد الوطٍت ،واحملافظة على البيئة من خالؿ مبدأىا القائل" :من الطبيعة
نستخرج مواردنا وعتا علينا حق اإلحًتاـ واحملافظة" ،والذي تعمل اظتؤسسة على جتسيده بالتقليل من التلوث البيئي
والًتشيد يف إستهالؾ الطاقة واظتياه ،وتبٍت اإليزو 14001ومتابعتو داخل ىياكلها والذي جسد فعليا سنة .2007
كذلك تعتمد اظتؤسسة مبدأ " اظتؤسسة اظتواطنة " ومفهوـ اظتسؤولية اإلجتماعي ة ،من خالؿ العمل على زيادة عدد
اظتوظفُت يف إطار إمتصاص نسبة البطالة اظتتفشية يف اظتنطقة اليت تعمل هبا ،وترقية رفاىية عماعتا بتحسُت األجور
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واطتدمات اإلجتماعية اظتقدمة ،واظتسأمهة يف حتسُت ظروؼ اضتياة للمجتمع ،من خالؿ دتويل بعض األنشطة الرياضية
والثقافية والبيئية ودتويل عمليات التشجَت .وىذا ما سيتم التطرؽ إليو بالتفصيل الحقا يف اظتبحث األخَت.
 - 3عالقة شركة شركة  SOMIPHOSمبحيطها:
دتارس الشركة نشاطاهتا وسط ػتيط متنوع ،وتربطها عالقات متعددة يف إطار تبادؿ اظتصاحل على اظتستو احمللي
واطتارجي ،فهي تعمل وتسهر على توسيع وتطوير عالقاهتا مع األطراؼ ذات العالقة وطنياً ودولياً.
وديكن تلخيص عالقة اظتؤسسة مبحيطها يف ما يلي:
 - 1- 3احمليط اإلجتماعي:
تسعى اظتؤسسة إىل حتسُت مستو اظتهارات واظتعارؼ لعامليها عن طريق تكوينهم ،وذلك ظتسايرة التغَتات
والتحكم يف التقنيات اضتديثة يف العمل ،كما تسأىم اظتؤسسة يف تقليص وإمتصاص البطالة عن طريق توظيف اليد
العاملة .ىذا باإلضافة إىل مسأمه تها يف دتويل عدد من اصتمعيات ذات الطابع اإلجتماعي والثقايف والبيئي.
 - 2- 3احمليط االقتصادي:
 - 1- 2- 3الزبائن:

تتعامل اظتؤسسة مع زبائن خارج الوطن من دوؿ أوربا الغربية والشرقية ،ودوؿ آسيا ،ودوؿ أمريكا اصتنوبية 1 .ىذا

باإلضافة إىل تعاملها مع زبائن من داخل الوطن من بينهم شركة أشتيداؿ (فرتياؿ) وصيداؿ؛
 - 2- 2- 3ادلوردين:
تتعامل اظتؤسسة مع موردين من أوربا الغربية وخاصة فرنسا وأظتانيا ،وكذلك مع الواليات اظتتحدة األمريكية ،إذ أهنا
تستورد العتاد الالزـ لإلنتاج وحتديثو بصورة مستمرة ،إضافة إىل إستَتاد قطع الغيار .وتتعامل كذلك الشركة مع موردين
ػتليُت من أجل شراء أجهزة اإلنتاج ووسائل أخر ؛
 - 3- 2- 3البنوك:
بالنسبة للجانب اظتايل من دتويل وإقراض وحتويل فإف اظتؤسسة تتعامل مع البنك الوطٍت اصتزائري ،والصندوؽ الوطٍت
للتوفَت واإلحتياط ،والبنك اطتارجي اصتزائري.
 - 4- 2- 3شركات التأمني:
حيث تدفع مبالغ ضخمة عتذه الشركات لغرض التأمُت على ؽتتلكاهتا.
 - 5- 2- 3احلكومة:
فهي مالكة للشركة ،تأخذ نسبة معينة من األرباح كل سنة خاصعة لقراراهتا وقوانينها من خالؿ غتمع فرفوس
سابقا (قبل

)2016

وغتمع مناجم اصتزائر حاليا ،حبيث ال يتدخل ىذا األخَت يف إدارة الشركة ويعترب فقط وسيط بينها

وبُت الوزارة الوصية.
 - 1أوربا الغ ربية  :النمسا ،الدمنرؾ ،بلجيكا ،فرنسا ،فنلدا ،الي وناف ،أظتانيا ،اسبانيا ،ايطاليا ،إؾتلًتا ،س ويسرا ،ى ولندا ،الربتغاؿ وايرلندا.
 أوربا الشرقية :ب ول ونيا ،رومانيا ،ألبانيا ،اجملر ،وبلغاريا. دول آسيا  :ماليزيا ،اند ونيسيا ،الصُت ،تركيا ،أوكرانيا ،بنغالديش. دول أم ريكا اجلنوبية :ك وبا ،الربازيل.133

الفصل الرابع :التعريف باملؤسسات حمل الدراسة )(SOMIPHOS, ENTP, FERTIAL, SCT

 - 3- 3احمليط التكنولوجي:
تسعى اظتؤسسة إىل تطوير التكنولوجيا عن طريق إدخاؿ تقنيات ووسائل جديدة ،ومن أىم اظتعاىد اليت تربطها هبم
عالقة يف ىذا اجملاؿ نذكر ما يلي:
 اظتعهد العاظتي للفوسفات باظتغرب. اإلحتاد العريب للحديد والفوالذ. اظتعهد العايل للتسيَت باصتزائر. معهد اضتديد والفوالذ بفرنسا. - 4بعض مؤشرات األداء لشركة مناجم الفوسفات : SOMIPHOS
عرفت شركة مناجم الفوسفات تطورا ألىم مؤشرات األداء الكل ي عتا واظتعرب عنو بتطور رقم األعماؿ ،اظتبيعات،
اإلنتاج وعد د العماؿ .واصتدوؿ اظتوايل يوضح أىم مؤشرات تطور أداء الشركة خالؿ

الفًتة (2)2016- 2005

اجلدول رقم ( :)1تطور أهم مؤشرات أداء شركة  SOMIPHOSخالل الفرتة
السنوات

ادلؤشرات

اإلنتاج (طن)

رقم األعمال (دج)

2015- 1115

ادلبيعات (طن)

عدد العمال

1387
8572000
1273620002000
9112000
2005
1454
125152500
3207920002000
125152584
2006
1501
127072256
3297020002000
128022382
2007
1815
126852815
9231220002000
128052584
2008
1738
9512032
5225020002000
120172031
2009
1661
126362699
7219323952616
125312839
2010
1644
122862052
8236226102803
122812084
2011
1705
122172053
10243626632695
122502250
2012
1756
121052460
6275928582877
121512472
2013
1794
123282579
6298828702075
123172950
2014
1998
123442341
8282526062231
122882100
2015
ادلصدر :من اعداد الطالب باإلعتماد على تقارير مراجعة االدارة ،وأ يضا تقرير التسيَت لسنوات الفًتة .2015- 2010

ث ـالثـ ـا -اذليكل التنظيمي لشركة مناجم الفوسفات

: SOMIPHOS

أصبحت شركة مناجم الفوسفات بعد إستقالليتها اظتالية والقانونية الناجتة عن إعادة اعتيكلة األخَتة سنة 2005

هبيكل تنظيمي خاص مستقل دتاماً ،وسلطة كاملة يف إختاذ القرار .كما تتعامل مع باقي الفروع اليت خرجت معها من
اظتؤسسة االـ  FERPHOSأيضاً معها وكأهنا متعامل خارجي .وديثل اعتيكل التنظيمي للشركة ؼتتلف الوحدات

اإلسًتاتيجية واظتسؤوليات اظتوزعة على ؼتتلف اظتسيَتين ،فالشركة تعتمد يف تسيَت أنشطتها على األساس الوظيفي ،حيث
إختذت على عاتقها ىيكلة وتنظيم من خالؿ أقساـ عملية ميدانية من ناحية ،وىياكل وظيفية أخر مهمتها اظتتابعة
والتسيَت .ومن خالؿ الشكل اظتوايل ديكن شرح أىم الوظائف اظتوجودة يف اعتيكل التنظيمي للمؤسسة كما يلي:
 - 1الرئيس ادلدير العام:
وىو مدير عاـ ورئيس يف آف واحد جمللس اإلدارة اظتتكوف من تسعة أعضاء ،كما أنو يعد اظتسؤوؿ األوؿ يف
اظتؤسسة قانونياً ومدنياً ،ومن مهامو:
 وضع اإلسًتاتيجية وكشف مواطن القوة والضعف يف اظتؤسسة؛111
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 ضماف التسيَت العاـ واصتيد لفروع الشركة من خالؿ التنظيم والتوجيو والتنسيق واإلشراؼ؛ دتثيل الشركة والتحدث بإشتها ،وكذلك اظتسامهة يف قرارات غتلس اإلدارة؛ مراقبة نشاطات اظتؤسسة وتوجيهها ،ومتابعة مد ؾتاحها يف حتقيق األىداؼ؛ دتثيل الشركة يف اطتارج واإلتصاؿ اظتباشرة باعتيئات العليا داخل البلد وخارجو. - 2األمانة العامة (السكرتارية):
تتمثل مهامها األساسية يف تنظيم كل ما يتعلق بالرئيس اظتدير العاـ من خالؿ التكفل بكل اظتكلمات اعتاتفية
وحتضَت اظتواعيد ،وكتابة التقارير والرسائل...وغَتىا.
 - 3ادلدير ادلساعد ادلكلف بالتدقيق واإلستشارة:
وىو مسؤوؿ عن عمليات التدقيق الداخلية يف حسابات الشركة وؼتتلف عملياهتا اظتالية ،ومساعدة اظتدير العاـ
يف مراجعة اظتيزانيات واألجور ألجل اظتصادقة عليها .باإلضافة إىل اإلشراؼ على السَت اضتسن للمدققُت اطتارجيُت
وإعداد التقارير الالزمة لذلك.
 - 4ادلديرية ادلساعدة ادلكلفة بإدارة اجلودة والبيئة:
كانت حتتل ىذه اظتديرية مكانة ىامة يف اعتيكل التنظيمي

()2011- 2005

إل تصاعتا مباشرة باإلدارة العليا ،ؽتا قد

يبُت أمه ية اصتودة والبيئة يف اظتؤسسة ،حيث تعترب ىذه اظتديرية ىي اظتسؤولة األوىل على نظاـ إدارة اصتودة والبيئة ،وذلك
باإلشراؼ على مراقبة جودة اظتنتوج وعلى مد مطابقتها للمواصفات اظتعتمدة ،والقياـ بالتنسيق مع ؼتتلف الدوائر
األخر إلجراء اظتراجعات الدورية يف ما خيص اصتودة واألمور اظتتعلقة باصتوانب البيئية ،من أجل إعداد تقرير مراجعة
اإلدارة كل أربعة أشهر .ىذا باإلضافة إىل السهر على تنفيذ اظتشاريع اظتوجهة للمحافظة على البيئة ،ومتابعة مشاريع
تطوير وحتسُت جودة اظتنتوج.
وجتدة االشارة إىل أ ف ىذه اظتديرية

إنشائها يف إطار تطبيق اظتؤسسة ظتتطلبات نظاـ إدارة اصتودة والبيئية وفق

لاليزو 9000و 14000واضتصوؿ على شهادة اظتطابقة يف الفًتة ما بُت  2005و . 2010وأصبحت غَت موجودة بداية من
سنة  2011بعد ختلي اظتؤسسة على اإليزو 14000واإليزو 9000وعدـ جتديد الشهادة سنة .2010
 - 5ادلدير ادلساعد ادلكلف باإلتصاالت:
من مهامو تنظيم وهتيئة اإلتصاالت داخل وخارج الشركة ،وإعداد اظتخططات والتقارير السنوية للتسيَت.
 - 6مدير األمن الصناعي:
ىو اظتسؤوؿ األوؿ عن األمن الداخلي للمؤسسة وسالمة األفراد العاملُت من حوادث العمل والسهر ،على هتيئة
األماكن والظروؼ الالزمة للعمل ،ومراقبتها بصورة مستمرة واإلشراؼ على توفَت كل الوسائل الالزمة من أجل التقليل من
حوادث العمل وحفظ سالمة األفراد بدنيا ونفسياً.
 - 7مديرية التسويق:
ت شرؼ على العمليات اظتتعلقة باألنشطة البيعية وتنمية اظتبيعات واألعماؿ اظتتعلقة هبا ،كدراسة األسواؽ واإلشهار
واإلعالف ،وإنشاء العقود اليت تتضمن الكمية والسعر والوقت اطتاص باظتبيعات ،وإبراـ الصفقات وفقا ظتا تقتضيو
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مستلزمات السوؽ ،وكذا البحث عن أسواؽ وعمالء جدد ،واحملافظة على زبائن اظتؤسسة من خالؿ كسب ثقتهم بتقدمي
أحسن اطتدمات.
كما حتتوي على ثالث دوائر ىي :دائرة التصدير ،دائرة العالقات مع الزبائن ودائرة اظتشًتيات ،تقوـ الدائرة األوىل
جبميع العمليات التصديرية من خالؿ حتضَت وتنفيذ الطلبات اظتتعلقة بالزبائن اظتتواجدين يف اظتنطقة األوىل اليت تضم على
وجو اطتصوص دوؿ أوربا ،كما تعمل على تنفيذ العمليات التصديرية اظترتبطة باظتنطقة الثانية واليت تشمل دوؿ آسيا
وأمريكا الالتينية ،أي األسواؽ اصتديدة بصفة عامة ،أما الدائرة الثانية فتتمثل مهمتها أساساً يف احملافظة على الزبائن
اضتاليُت ،والعمل على تطوير وتنمية وتوطيد العالقة معهم ،وتلبية رغباهتم ،والسعي الدائم للحصوؿ على متعاملُت جدد
واإلشراؼ على إبراـ اإلتفاقيات مع العمالء والتعاقد معهم ،أما الدائرة األخَتة فتقوـ بإجراءات الشراء لكل ماحتتاجو
الشركة من آالت وقطع غيار وجتهيزات وشاحنات.
 - 8مديرية ادلوارد:
مهمتها اإلشراؼ على تسيَت اظتوارد التقنية والبشرية ،ويقع حتت إدارهتا ما يلي:
 - 1- 8دائرة ادلوارد البشرية:
تقوـ ىذه الدائرة مبتابعة اظتسار اظتهٍت وتنظيم ؼتتلف احتياجات اظتؤسسة من العماؿ ،وكذا مراجعة ملفات العماؿ
اضتالُت للتقاعد ،وتنظيم وتقدير اإلحتياجات اظتتعلقة بالتوظيف والتكوين ،وكذا الًتقية وتوزيع العماؿ ،كما تقوـ بوضع
أسس اإلنضباط داخل الشركة وحساب أجور العماؿ.
 - 2- 8دائرة التكوين:
القياـ بوضع دورات تكوينية مستمرة للعماؿ ،وال سهر على تنفيذىا وفق ماىو ؼتطط عتا.
 - 3- 8دائرة الشؤون القانونية:
هتتم ىذه الدائرة بالفصل يف القضايا اظتتعلقة بالشركة ،وكذا فض النزاعات بُت العماؿ واإلدارة يف إطار قانوف
العمل ،وفض النزعات مع األطراؼ اطتارجية.
 - 4- 8دائرة ادلعلوماتية:
من مهاـ ىذه الدائرة ما يلي:
 إ براز صورة الشركة يف اظتعارض والصالونات الدولية ،رتع اظتعلومات التقنية اليت ختص الشركة؛ رتع ونقل اظتعلومات الالزمة اليت حتتاجها اظتؤسسة سواء كانت ىذه اظتعلومات داخلية تتعلق باظتؤسسة أو خارجيةتتعلق باحمليط الذي تتعامل معو؛
 تتوىل مهمة نقل اظتعلومة بُت ؼتتلف الوحدات داخل اظتؤسسة؛ ىي اظتسؤولة عن خلق غتاالت التواصل بُت اظتؤسسة واظتتعاملُت معها؛ -السهر على السَت اضتسن ألجهزة اإلعالـ الآيل وتطبيقات تكنولوجيا اظتعلومات ،وصيانتها يف ؼتتلف األقساـ.
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 - 5- 8دائرة اإلدارة العامة:
تعمل على توفَت ؼتتلف اظتوارد ال ضرورية لكل األقساـ بالشركة ،وتعتٍت كذلك بالتعامالت اطتارجية وإبراـ العقود
مع الزبائن واظتوردين ،وتنظيم اظتعارض اإلقتصادية والندوات .وكل ذلك يندرج حتت مصلحتُت أساسيتُت مها :مصلحة
الوسائل العامة ،ومصلحة العالقات اطتارجية.
 - 9ادلديرية التقنية:
تشرؼ على عمليات اإلنتاج من خالؿ حتقيق وإؾتاز اإلنتاج اظتقدر سنوياً ،والعمل على صيانة العتاد والتجهيزات
الكهربائية والصناعية يف الشركة ،باإلضافة إىل ختطيط اإلستثمارات الالزمة والسهر على تنفيذىا يف ما خيص تطوير

العملية اإلنتاج ية وعمليات الصيانة .ولتجسيد ذلك فاظتديرية التقنية مقسمة إىل ثالثة دوائر ىي :دائرة اإلنتاج ،دائرة
الصيانة ،ودائرة خاصة باإلستثمارات.
 -11مديرية احملاسبة وادلالية:
من مهاـ ىذه اظتديرية اإلشراؼ على كل العمليات اظتالية واحملاسبية باظتؤسسة وتوجيهها ،وإعداد اظتيزانية السنوية
وتقدمي اظتعلومات اظتسأمهة يف وضع اظتيزانيات التقديرية ،وحتديد موارد الشركة واستخداماهتا وتقسيماهتا.
وتقسم ىذه اظتديرية إىل دائرتُت  :األوىل ختص دائرة احملاسبة اليت مهمتها تسجيل كافة العمليات احملاسبية ،ومسك
ؼتتلف الوثائق واظتلفات اطتاصة بعمليات الشراء والبيع ،والعمليات اظترتبطة بالبنوؾ ،ومراقبة مد مطابقتها للواقع،
والتسجيل احملاسيب ظتختلف العمليات اليت تقوـ هبا اظتؤسسة يومياً ،وتسجيل اإلىتالكات واظتؤونات ومتابعة حركة اظتخزوف
بالتنسيق مع مصلحة احملاسبة التحليلية ،واظتشاركة يف اصترد اظتادي لإلستثمارات ،وإعداد اظتيزانية اطتتامية لكل سنة مالية،

وإرساؿ الوثائق وؼتتلف اظتعلومات اظتتوفرة لد اظتصلحة عند طلبها من اظتصاحل األخر .
أما الثانية فهي دائرة اظتالية اليت من مهامها م تابعة التسيَت اظتايل ،ومراقبة التدفقات اظتالية الداخلة واطتارجة ،وإعداد
اظتيزانيات التقديرية ،وتسوية ديوف اظتؤسسة بناء على طلبات التسديد الواردة إىل اظتصلحة ،والتنسيق مع مصلحة احملاسبة
العامة فيما يتعلق مبراقبة النفقات واإليرادات.
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والداخلي

مديرية ادلنشآت
ادلينائية بعنابة
دائرة التخزين
والشحن

مديرية التسويق

دائرة اظتبيعات
دائرة العالقات
مع الزبائن
دائرة التصدير

ادلركب ادلنجمي
جبل العنق

دائرة الصيانة

دائرة اظتعاصتة

دائرة اإلستغالؿ

( أصبحت غَت موجودة بداية من  2011إىل غاية )2017

اظتديرية اظتساعدة اظتسؤولة عن إدارة اصتودة والبيئة

SOMIPHOS
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الرئيس اظتدير العاـ

دائرة الصيانة
دائرة اإلنتاج
دائرة اإلستثمارات

دائرة الصيانة
SOMIPHOS

ادلديرية التقنية

مدير التدقيق

الشكل رقم ( : )13يوضح اذليكل التنظيمي لشركة مناجم الفوسفات

األمانة العامة

دائرة اطتدمات

التطبيقية التطويرية

مركز الدراسات والبحوث

مساعد اظتدير اظتكلف باإلتصاؿ

مديرية ادلوارد

دائرة التكوين

إدارة اظتوارد البشرية

مدير األمن الصناعي

مديرية احملاسبة وادلالية

دائرة احملاسبة العامة

والتحليلية

دائرة اظتالية

مديرية وحدة النقل

SOTRAMINS

دائرة اظتعلوماتية

دائرة الشؤوف القانونية

دائرة البحث والتطوير
ادلصدر :دائرة اظتعلوماتية لشركة مناجم الفوسفات
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ادلبحث الثاين :ادلؤسسة الوطنية لألشغال يف اآلبار  ENTPفرع

يسلط ىذا اظتبحث الضوء على اظتؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف الآبار

تطورىا التارخيي ،وتبياف طبيعة نشاطها وتشريح ىيكلها التنظيمي.

أوال  -التعريف بادلؤسسة الوطنية لألشغال يف اآلبار
بعد إنشاء اظتؤسسة الوطنية للمحروقات سونطراؾ

سونطراك SONATRACH
ENTP

من خالؿ التعريف هبا وا لتعرض إىل

1

Entreprise Nationale des Travaux aux Puits

الرشتية للجمهورية اصتزائرية يف

1963- 12- 31

SONATRACH

مبوجب االمر

491- 63

الصادر باصتريدة

لتوكل عتا رتيع اظتهاـ اطتاصة بالتنقيب وإستخراج وتسويق احملروقات اليت

كانت حتت السيطرة األجنبية قبل اإلستقالؿ .وبالضبط عاـ
فرعها اطتاص باضتفر اظتسمى مبديرية اطتدمات ا لبًتولية

حفر أوؿ بئر بًتوىل يدعى الكسكاسة من طرؼ

1968

PSD

ىذه األخَتة اليت تغَت إشتها يف جويلية

1972

لتصبح

مديرية األشغاؿ البًتولية .PTD
وبعد ىيكلة القطاع الصناعي للمحروقات على أساس توجيهات اظتخطط اطتماسي
التنفيذي رقم

1711 - 81

اظتؤرخ يف األوؿ من أوت

1981

1984- 1980

مبوجب اظترسوـ

دتت إعادة ىيكلة وتقسم شركة سونطراؾ إىل عدة

مؤسسات تقع كل واحدة منها ضمن مرحلة من مراحل نشاط احملروقات .ووفق التقسيم اصتديد إخرج مديرية األشغاؿ
البًتولية  DTPلتصبح مؤسسة قائمة بذاهتا وبتسمية جديدة أطلق عليها اظتؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف الآبار ENTP
اليت بدأت عملها بشكل فعلي يف أوؿ جانفي

1983

بنشاط رئيسي يتمثل يف تنفيذ عمليات اضتفر األستكشايف لآبار

احملروقات السائلة والغازية اظترافقة لعمليات التنقيب والعمل على تطويرىا وصيانتها.
كذلك وبعد صدور قانوف إصالح اظتؤسسات الوطنية أصبحت اظتؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف الآبار منذ جواف
 1989شركة ذات أسهم ( )SPAدتتلك فيها:
 شركة سونطراؾ القابضة  51باظتئة. الشركة القابضة العمومية لإلؾتازات ومواد البناء  49باظتئة.لًتجع بعد ذلك اظتؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف الآبار يف

28

ديسمرب

2005

إىل ملكية تامة لشركة سونطراؾ

القابضة بنسبة  100باظتئة إىل غاية وقنا ىذا.
كما عرؼ رأس اظتاؿ اإلجتماعي للشركة تطور معترب ،حيث بدأ يف بداية نشاطها عاـ  1983ب ػ ػ ػ 40مليوف دج ليتطور
ويصبح  2400مليوف دج سنة  2001ويستمر يف التطور حىت يصل إىل  14800سنة . 2016
ولكرب وتنوع نشاطات اظتؤسسة فإهنا دتلك قاعدة من أكرب القواعد م ساحة على اظتستو العاظتي اليت تقدر

بػ594930ـ . 2وألمهية اظتكانة اليت حتتلها اظتؤسسة على الصعيد الوطٍت والدويل فقد إنضمت منذ سنة
العاظتية للحفر والتنقيب

1

-

1993

إىل اصتمعية

2 International Association of Drilling Contractors

إؾتاز اظتبحث اظتتعلق باظتؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف الآبار  ENTPفرع سونطراؾ  SONATRACHباإلعتماد على الوثائق اظتقدمة من طرؼ اظتؤسسة

واليت سيتم إرفاقها على يف اظتالحق .ىذا باإلضافة إىل اإلطالع على مواقعها عرب اإلنًتنت وفق الرابط  www.entp.dzخالؿ فًتة شهر ديسمرب .2016
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اجلدول ( :)5بطاقة تعريفية بادلؤسسة الوطنية لألشغال يف

اآلبار ENTP

اظتؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف الآبار

التسمية

ENTP- Entreprise Nationale des Travaux aux Puits

مؤسسة عمومية إقتصادية ذات أسهم بداية من جواف  1989وتعترب فرع أساسي تابع

الطبيعة القانونية

ظتؤسسة سوناطراؾ
 1أوت

سنة التأسيس
رأشتاعتا اإلجتماعي

1981

 ( 14280020002000سنة )2016

 اضتفر من أجل إستخراج البًتوؿ والغاز؛ -تطوير آبار احملروقات وصيانتها؛

النشاط األساسي

 نشاط ثانوي يتمثل يف حفر آبار اظتياه. 54خط إنتاج أغلبها باصتنوب ( 45خط)

عدد خطوط اإلنتاج

 تعمل لد غتمع سوناطراؾ؛ -اظتؤسسات األجنبية اظتتعاقدة مع سوناطراؾ؛

الزبائن

 واليات اصتنوب اصتزائري من أجل اضتفر اعتيدروليكي. -اضتصوؿ على شهادة اظتطابقة لإليزو 9001سنة .2003

مواصفات

ISO

اظتطبقة

 اضتصوؿ على شهادة اظتطابقة ظتواصفاتسنة  2005للفًتة ()2008- 2005؛

OHSAS18000, ISO14000, ISO9000

 -جتديد شهادات اظتطابقة سنة  2008صاضتة للفًتة

()2011- 2008؛

 جتديد شهادات اظتطابقة سنة  2011صاضتة للفًتة ()2014- 2011؛ جتديد شهادات اظتطابقة سنة  2014صاضتة للفًتة (.)2017- 2014اظتنطقة الصناعية  20أوت  1955حباسي مسعود والية ورقلة

اظتقر اإلجتماعي

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على اظتوقع االلكتورين للمؤسسة

www.entp.dz

ثـ ـانيا  -ادلؤسسة الوطنية  ،ENTPطبيعة النشاط ،األهداف ،احمليط التنافسي وبعض مؤشرات األداء:
 - 1طبيعة نشاط ادلؤسسة:
تتمثل نشاطات اظتؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف الآبار يف مايلي:
 - 1- 1نشاط احلفر :Forage
النشاط الرئيسي للمؤسسة ىو حفر آبار احملروقات (النفط والغاز) بنوعيها اظتتوسط والعميق سواء تعلق األمر
باإلستكشاؼ أو التطوير إضافة إىل آبار اظتاء .حيث تقع معظم مناطق حفر آبار احملروقات اليت تنشط هبا اظتؤسسة يف
اصتنوب اصتزائري ،باإلضافة إىل نشاطها يف بعض الدوؿ األجنبية :تنزانيا واليمن وتونس وأ لبانيا وليبيا سلطنة عماف.
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ويف ظل التطور الذي يشهده قطاع احملروقات ،واظترافق للزيادة اظتستمرة يف إكتشاؼ آبار البًتوؿ والغاز على
الصعيدين الوطٍت والدويل ،فقد عرؼ نشاط اضتفر األ فقي باصتزائر تطورا متزيدا برزت فيو اظتؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف
الآبار كفاعل ىاـ حبكم إؾتازىا لعدد معترب يف أعماؿ اضتفر األ فقي الذي تستعمل فيو وسائل تكنولوجية جد متطورة.
ونظرا لطبيعة نشاطها واظتتمثل أساسا يف حفر آبار البًتوؿ تتوف ر حظَتة اظتؤسسة على نوع خاص من آالت اضتفر
Les Sands

اليت تتسم بالضخامة والثقل والصالبة بإعتبارىا العنصر األساسي واأل داة الفعالة لقياـ اظتؤسسة بنشاطها

الرئيسي ،حيت دتتلك اظتؤسسة  54آ لة حفر تنقسم وفق ثالث أنواع يوضحها اصتدوؿ اظتوايل:
اجلدول رقم ( :)1يوضح انواع آالت احلفر يف مؤسسة
نوع آالت احلفر
النوع األوؿ:

GROUP 1

النوع الثاين:

GROUP 2

الوصف

العدد

ENTP

أمثلة عن خطوط اإلنتاج

تتسم آ الت حفر ىذه اجملموعة بكرب
اضتجم والضخامة وثقلها الكبَت حبيث دتثل

32

أكرب آالت اضتفر على اإلطالؽ.
وىي غتموعة آالت اضتفر أقل بقليل من

TP : 176,169,194

7

TP : 180,184, 185,160

النوع الثالث:

GROUP 3

متوسطة يف اضتجم مقارنة باألوىل.

8

TP : 127 ,128,159,190

النوع الرابع:

GROUP 4

أقل بقليل من اظتتوسطة

4

TP: 178,179,189,190

النوع اطتامس:

GROUP 5

اجملموعة األوىل

ذات حجم خفيف نوعا ما تستعمل يف
حفر الآبار أقل عمق

3

TP : 113,118, 170

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على وثائق اظتؤسسة واظترفقة يف اظتالحق ضمن رقم (2)10

بواسطة ىذه الآالت العمالقة تقوـ اظتؤسسة بعمليات اضتفر اإلستكشايف والتنقيب عن البًتوؿ والغاز يف أعماؽ
قد تصل إىل  6كلم حتت سطح األرض ،وىذه الآ الت يتم تقسيمها عموما وختصيصها وفق النشاط اظتوجهة إليو،
فالآ الت اظتتوسطة والثقيلة توجو إىل عملية اضتفر العميقة بينما الصغَتة واضتفيفة توجو إىل صيانة الآبار وحفر آبار اظتياه.
 - 2- 1نشاط صيانة اآلبار ادلسمى

4Work-Over

يتمثل ىذا النشاط يف اظتؤسسة بالصيانة الدائمة والدورية ألعماؿ اضتفر عن احملروقات ،باإلضافة إىل إىل إعادة
إستعماؿ الآبار القددية من أجل رفع إنتاجها بإستعماؿ طريقة حفر جديدة تسمى اضتفر ذي القطر الضيق واظتتمثل يف
القياـ حبفر أ فقي ظتصرؼ اظتياه يقارب طولو 500ـ .وحيتو نشاط الصيانة يف ا لشركة على  14ورشة مزودة بعتاد عصري
تتدخل لصيانة اضتقوؿ البًتولية حيث تقوـ باألعماؿ االتية:
 جتديد األجهزة وؼتيمات اضتفر؛ جتديد األجهزة الكهربائية اطتاصة بالتربيد؛ صيانة وتغيَت قطع الغيار وإعادة تكييفها؛ التدخالت على مستو اضتقوؿ البًتولية واليت تتضمن الوقاية وامن الآبار ،والقياس والتنظيم؛111
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 أشغاؿ التلحيم يف أجهزة اضتفر؛ صيانة عربات وعتاد اظتؤسسة. - 3- 1نشاط النقل وااليواء

et Hôtellerie

:Transport

يتكقل ىذا النشاط بنقل وترحيل أ الت اضتفر ولواحقها ومساكن وؼتيمات العماؿ اظتتنقلة من بئر إىل أخر ضمن
مناطق اإلنتاج اصتديدة .ىذا باإلضافة إىل إمداد الآبار قيد اضتف ر بالتجهيزات وقطع ا لغيار ووسائل الصيانة واظتواد
اإلستهالكية الالزمة.
فنظراً لضخامة آالت اضتفر ولوازمها ،باإلضافة إىل ثقلها الكبَت جدا فإف عملية نقلها تكوف صعبة للغاية ،لذا
يقوـ نشاط النقل يف اظتؤسسة بعملية تفكيك اضتفارات  Les Sondesإىل قطع وأجزاء صغَتة ومن مث نقلها إىل مكاف
اضت فر اظتعٍت ليقوـ فريق العمل بإعادة تركيبها من جديد لبدء عملية اضتفر.
ومن أجل تغطية كافة عمليات النقل بالنسبة لآ الت اضتفر وؼتتلف لواحقها والذي يتطلبها النشاط الرئيسي وىو
اضتفر دتتلك اظتؤسسسة حظَتة معتربة من وسائل النقل بإستخداماهتا اظتتنوعة ،ديكن وصفها كالتايل:
 وسائل نقل آالت احلفر ولوزمها 70 :مركبة ثقيلة من نوع MERCEDESذات زتولة  30طن إىل  40طن.

 KINWORTHو30

قاطرة وشاحنة من نوع

 وسائل الشحن والتفريغ 40 :رافعة  GRUEحتمل من  14إىل  40طن. -وسائل النقل األخرى اخلفيفة:

600

سيارة متنوعة اظتهاـ من نوع

TOYOTA

منها ماىو موجو للقواعد ومنها

اطتاص باإلطارات ومنها اظتتعلق خدمات التنقل إىل أماكن العمل والفندقة وؼتتلف األنشطة اإلجتماعية األخر .
ويف إطار نشاطها األ ساسي وىو اضتفر فهذا يتطلب التنقل اظتستمر وإرتياد طرؽ وعرة وشاقة ،عتذا عملت اظتؤسسة
على إمتالؾ بنية معتربة من وسائل النقل ووسائل للشحن الثقيلة واظتكلفة ،وىذا ما يتجلى يف مستويات اإلنفاؽ الضخمة
ظتيزانية اإلستثمار يف كل سنة.
ولدعم اظتؤسسة لنشاطها األساسي قامت جبملة من األنشطة اإلضافية اعتامة والضرورية اظتتصلة مباشرة برسالتها،
تتضمن اإلقامة الفندقية للعماؿ مهمتها ضماف وتوفَت رتيع خدمات اإليواء واإلطعاـ والتنقل ظتختلف اظتستخدمُت يف
ؼتتلف القواعد يف ؼتيمات اضتفر.
 - 2أهداف ادلؤسسة الوطنية لألشغال يف اآلبار 4ENTP
هتدؼ اظتؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف الآبار إىل حتقيق رتلة من األ ىداؼ ديكن عرضها يف مايلي:
 حفر وصيانة الآبار ومتابعة تطور تكنولوجيا الصناعة البًتولية بتوفَت التجهيز الكامل لآالت اضتفر واظتعدات ذاتالتكنولوجيا العالية وضماف إستمرارية التجديد وصيانة آالت اضتفر؛
 اضتفاظ على إستمرارية ومكانة اظتؤسسة يف السوؽ ،وإحتالؿ الصدارة يف اظتنافسة من خالؿ عرض أفضل األسعار معضماف اصتودة يف اطتدمات البًتويل؛
 تطوير اضتصة السوقية للحفر والتنقيب على مستو الوطن ،وكذا مع شركاء أجانب على اظتستو الدويل؛ تطبيق اظتقاييس العاظتية يف ؽتارسة نشاطها للحصوؿ على أىم الشهادات يف غتاؿ اصتودة واألمن والبيئة؛112
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 تشجيع العماؿ وذ لك بزيادة األجور والتحفيزات اظتعنوية من أجل حتقيق كفاءة وإنتاجية عالية؛ تكثيف الدوات التكوينية للعماؿ ،خاصة منهم عماؿ اضتفر والتنقيب وعماؿ الصيانة البًتولية بغية حتسُت مستوياتأدائهم لضماف اصتودة ؛
 البحث اظتتواصل عن الشركاء اصتدد للتعامل معهم بتوفَت أحسن اطتدمات بأقل األسعار على اظتستو الدويل؛ تعزيز حظَتة اظتركبات ومعدات الصيانة هبدؼ التقليص من أزمنة عملية اإلمداد؛ دعم القدرات اإلنتاجية ،وحتديث قطاع التسيَت من خالؿ عملية إعادة تأىيل أداة اإلنتاج وتعزيز أسطوؿ آالت اضتفراليت قفز عددىا من  34إىل  54آلة ،وذلك يف إطار السعي للحفاظ على الريادة يف غتاؿ اضتفر وصيانة الآبار البًتولية.
 - 3طبيعة احمليط التنافسي للمؤسسة:
حتتل اظتؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف الآبار الصدارة يف الصناع ة البًتولية على اظتستو الوطٍت بالنجاح الكبَت يف
تعاملها مع أعرؽ الشركات األجنبية يف غتاؿ النفط والغاز ومن بينهم شركة

ANADARCO

األمريكية .وكذلك من

خالؿ توسع نشاطها ليشمل بعض الدوؿ األجنبية يف أوربا وآسيا وإ فريقيا يف غتاؿ التنقيب واضتفر عن احملروقات.
حيث يتميز قطاع اطتدمات البًتولية مبنافسة شديدة  ،من طرؼ شركات وطنية وأجنبية متخ صصة يف غتاؿ اضتفر
وصيانة الآبار .فعلى الصعيد الوطٍت ؾتد من بُت أىم اظتؤسسات اظتنافسة للمؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف الآبار اظتؤسسة
الوطنية للتنقيب

،ENAFOR

أما على الصعيد الدويل ؾتد الشركات:

PRIDFORASOL, FOREX, SAIPEM

 2NABORSوتعد اظتؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف الآبار أوؿ متعامل ؼتتص يف حفر آبار البًتوؿ يف اصتزائر ،إذ تسيطر على
% 50

من السوؽ الوطنية يف ىذا اجملاؿ .حيث تعترب شركة سونطراؾ اظتتعامل الرئيسي عتا ،باإلضافة إىل اظتتعاملُت

األجانب ومنهم شركة  TOTAL, ANADARKO, ENI, SHELLوغَتىا من اظتؤسسسات األجنبية األخر .
ومن أجل دع م اظتؤسسة ضتصتها السوقية على الصعيدين الوطٍت والدويل ،قامت بإبراـ العديد من إتفاقيات الشراكة
يف غتاؿ اضتفر وصيانة الآبار البًتولية ،ولعل أمهها ذلك الذي عقد مع شركة ويذرفورد اظتتخصصة يف غتاؿ اضتفر وصيانة
الآبار يتم مبق تضى ىذه الشراكة إنشاء شركة ذات أسهم دتتلك فيها  ENTPنسبة  %49وختضع للقانوف اصتزائري رأشتاعتا
مليوف دج .حيث هتدؼ ىذه الشراكة إىل إقتناء والتحكم يف التقنيات والتكنولوجيات العاظتية اظتتطورة يف غتاؿ اضتفر عن
البًتوؿ والغار ما يؤىل اظتؤسسة لتدويل خدماهتا البًتولية.
وجتسدت ىذه الشراكة من خالؿ إنشاء الفرع الدويل
بدأ نشاطو يف سبتمر

2008

International Drilling and Integrate Services

الذي

وذلك رغبة من اظتؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف الآبار يف تصدير خدماهتا واإلنفتاح على

األسواؽ الدولية يف غتاؿ حفر وصيانة الآبار البًتولية.
كما تقوـ اظتؤسسة أيضا -كنشاط ثانوي عتا  -باإلستحواذ على السوؽ الوطنية يف غتاؿ حفر آبار اظتياه اصتوفية
العميق ة جدا يف منطقة اصتنوب اصتزائري ،وذلك من خالؿ التعاقد من السلطات العمومية والسلطات الوالئية.
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 - 4بعض مؤشرات األداء للمؤسسة الوطنية لألشغال يف اآلبار :ENTP
عرفت اظتؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف الآبار  ENTPتطورا ألىم مؤشرات األداء واظتعرب عنو بتطور رقم األعماؿ مع
تطور عدد العماؿ .واصتدوؿ اظتوايل يوضح أىم مؤشرات تطور أداء الشركة خالؿ
اجلدول رقم ( :)1تطور بعض مؤشرات أداء مؤسسة
ادلؤشرات

السنوات

الفًتة (2)2016- 2010

ENTP

خالل الفرتة

رقم األعمال (مليون دج)

.1115- 1111

عدد العمال

2010

34422

6876

2011

63609

6898

2012
2013
2014
2015

ادلصدر :من إعداد الطالب

6922
39359
6948
45534
7567
53429
7598
55 823
باإلعتماد على تقارير مراجعة االدارة ،وأ يضا النشرات السنوية للفًتة .2015- 2010

ثـ ـالثا  -اذليكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية لألشغال يف اآلبار :ENTP

قصد مواكبة اظتؤسسة للتطورات اضتادثة يف بيئتها الوطنية والعاظتية يف غتاؿ اطتدمات البًتولية ،ومن أجل اإلبقاء

واحملافظة على حصتها السوقية الوطنية كأوؿ مؤسسة يف غتاؿ حفر وصيانة آبار احملروقات ،باإلضافة إىل مسعاىا اعتادؼ
ال تنظيميا يتمشى مع تطالعاهتا ويسهل
إىل توسيع حصصها يف السوؽ الدولية .أعدت إدارة اظتؤسسة وصممت ىيك ً
عمل أنشطتها وحيسن من سَتورة عمل طاقمها البشري .ىذا اعتيكل الذي عدؿ يف العديد من اظت رات ليثبت تصميمو يف
السنوات األخَتة وفق الشكل اظتوايل رقم ( ،)30والذي حيتوي على الوظائف التالية:
 - 1الرئيس ادلدير العام:
اظتسؤوؿ األوؿ عن اظتؤسسة ويقع ضمن إدارتو قسم خاص باظتساعدين واظتستشارين وأخر خاص باألمانة الدائمة
اظتكلفة بالسكرتاريا ودراسة ومتابعة اظتنقصات.
كما تتبع الرئيس اظتدير العاـ مباشرة ضمن حيز اإل دارة العليا اظتديريات التالية:
 - 2مديرية اجلودة ،الصحة والسالمة ادلهنية والبيئة :QHSE
تأسست سنة

2000

حتت إسم قسم األمن الصناعي ليتم إضافة اصتودة بسنة  ،2003البيئة ،ا لصحة والسالمة

اظتهنية بسنة  .2005وتتكوف ىذه اظتديرية من:
 - 1- 2قسم  :HSEيضمن ىذا القسم سَت عمليات وأنشطة اظتؤسسة حسب ختطيط وقواعد نظاـ إدارة الصحة األمن
والبيئة

(2)SMHSE

 - 2- 2قسم االمن الصناعي :يضمن وقاية وزتاية العماؿ من حوادث العمل واظتتابعة اليومية لألخطاء اظتمكن حدوثها
مع اضترص على اإل ستعماؿ العقالين للطاقة واحملافظة على البيئة.
 - 3- 2قسم  :SMQHSEيضمن إدارة العناصر األساسية لتشغيل وحتسُت نظاـ إ دارة اصتودة الصحة األمن والبيئة.
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 - 3مديرية التخطيط ومراقبة التسيري:
وضع اطتطط اإلسًتاتيجية وؼتططات العمل يف رتيع األ نشطة مع متابعتها بإؾتاز التقارير السنوية لنشاط اظتؤسسة.
 - 4مديرية التدقيق:
ا لقياـ بعملية اظتراجعات الدورية يف رتيع أنشطة اظتؤسسة وخاصة ما تعلق بأ نظمة إدارة اصتودة والصحة والسالمة
اظتهنية واالدارة البيئية.
 - 5مديرية األمن الداخلي:
اضترص على سالمة وأمن الع نصر البشري العامل باظتؤسسة وكل أصوعتا وؽتتلكاهتا.
 - 6مديرية التسويق:
هتتم بداسة سوؽ اطتدمات الب ًتولية وكل ما يتعلق بالعمليات التسويقية اطتاصة بنشاط اظتؤسسة.كما حتتوي
اظتؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف الآبار وفق ىيكلها التنظيمي على ثالثة فروع أساسية لتنفيذ نشاطها ومن مث سريانو تقع
حتت إشراؼ وتنسيق الرئيس اظتدير العاـ مبساعدة نوابو اظتكلفُت باإلشراؼ على ىذه الفروع وتسيَتىا وفق اعتيكلة التالية:
 - 7هيكل العمليات ادليدانية:
وىي أساس نشاط اظتؤسسة وتتكوف من أربعة أقساـ أساسية ىي:
 -قسم إدارة نشاط اضتفر

Forage؛
تسمى Work-Over؛

 قسم إدارة األعماؿ اظتكملة والصيانة اليت قسم إ دارة وحدة اظتعدات والتجهيزات األنبوبية اليت حتتاجها عمليات اضتفر؛ قسم الدراسات اعتندسية. - 8اذليكل اإلمدادي اللوجسيت:
حيتوي ىذا اعتيكل على أربعة أقساـ اساسية :قسم النقل ،قسم الفندقة والوسائل اظتشًتكة ،قسم الصيانة البًتولية،
قسم التموين وإدارة اظتخزوف
 - 9هيكل اإلدارة وادلالية:
وحيتو على ستة أ قساـ أساسية ىي :قسم اظتالية واحملاسبة ،قسم إدارة اظتوارد البشرية ،قسم الشؤوف القانونية ،قسم
اإلدارة العامة ،قسم تكنولوجيا اظتعلومات واإلتصاؿ ،مركز اظتؤسسة للتكوين.
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الشكل رقم ( :)31اذليكل التنظمي للمؤسسة الوطنية لألشغال يف اآلبار

ENTP

الرئيس ادلدير العام
اظتساعدين واظتستشارين
مديرية اصتودة والبيئة والسالمة اظتهنية

مديرية التخطيط ومراقبة التسيَت
HSE

مديرية التدقيق

قسم التسويق

األمانة العامة للمناقصات

األمن الداخلي للمؤسسة
نائب ادلدير لإلدارة وادلالية

نائب ادلدير لإل مداد (اللوجستيك)

مديرية اظتوارد

مديرية اظتالية
واحملاسبة

والوسائل اظتشًتكة

مديرية الشؤوف

مديرية اإلدارة

مديرية الصيانة

مديرية التموين

العامة

البًتولية

وتسيَت

البشرية

مديرية الفندقة

مديرية النقل

نائب ادلدير للعمليات
مديرية صيانة الآبار
واألعماؿ اظتكملة

مديرية اضتفر
Forage

Work-Over

القانونية
مركز اظتؤسسة

دائرة تكنولوجيا

للتكوين

اظتعلومات واإلتصاؿ

مديرية الدراسات

األنبوبية

اظتخرزوف

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على اظتوقع االلكتورين للمؤسسة
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ادلبحث الثالث :شركة األمسدة الفوسفاتية واآلزوتية

FERTIAL

يتناوؿ ىذا اظتبحث التعريف باظتؤسسة الثالثة ػتل الدراسة ،وىي شركة فرتياؿ

FERTIAL

اظتتخصصة يف إنتاج وتسويق األشتدة الفوسفاتية والآزوتية ،باإلضافة إىل التطرؽ لتطورىا التارخيي.
أوال  -التعريف بشركة فرتيال

FERTIAL

 - 1التعريف بالشركة:

وتطورها التارخيي:

شركة فرتياؿ أو ما يسمى مبؤسسة أشتدة اصتزائر
مؤسسة ذات أسهم
اإلسباين

villar mir

SPA

نسبة

أنشات سنة

% 66

1

فرع (مركب) عنابة

2005

FERTIAL - Société les fertilisants d’Algérie

ىي

ؼتتصة يف إنتاج وتسويق األشتدة الآزوتية والفوسفاتية ديتلك فيها اجملمع

من رأس اظتاؿ والباقي ما نسبتة

% 34

ديتلكها غتمع أشتيداؿ .حيث تعترب من بُت أىم

اظتؤسسات الرائدة يف إنتاج األشتدة الزرا عية على مستو السوؽ الوطنية واإل قليمية حيث تصدر ما نسبتو

% 74

من

إنتاجها إىل دوؿ البحر األبيض اظتتوسط.
وحتتل شركة فرتياؿ موقع إسًتاتي جي ىاـ حيث يقع يف مشاؿ شرؽ والية عنابة وتبلغ مساحتو  103ىكتار حيده
مشاال البحر األبيض اظتتوسط وجنوبا الطريق الوطٍت رقم  44وشرقا حيده وادي سيبوس .ىذا اظتوقع الذي يعترب ذا أمهية
كرب كونو يقع ويتوجد بالقرب من اظتيناء األمر الذي سهل عليو عملية إستَتاد بعض اظتواد األولية وكذا تصدير
اظتنتوجات إىل السوؽ الدول ية .كما تستعمل مياه البحر يف تنقية الغازات والتربيد وعمليات اإلنتاج.
اجلدول رقم ( : )2بطاقة تعريفية لشركة فرتيال

FERTIAL

شركة فرتياؿ أو ما يسمى مبؤسسة أشتدة أو ؼتصبات اصتزائر

التسمية

FERTIAL - Société les fertilisants d’Algérie

الطبيعة القانونية

مؤسسة ذات أسهم  SPAبداية من  2005ديتلك اجملمع االسباين
والباقي ديتلكو غتمع اشتيداؿ

سنة التأسيس

Villar Mir

نسبة

% 66

.% 34

2005/08/04

17.697.000.000دج

رأس اظتاؿ اإلجتماعي
النشاط االساسي
عدد خطوط اإلنتاج
مواصفات  ISOاظتطبقة
اظتقر اإلجتماعي

( سنة )2016

إنتاج وتسويق األشتدة الفوسفاتية والآزوتية
ستة ( )6وحدات لإلنتاج (مركب عنابة ػتل الدراسة)
اضتصوؿ على شهادة اظتطابقة ألوؿ مرة ظتواصفات  ISO9000, ISO14000سنة  .2011مع
جتديد شهادة اظتطابقة سنة

 2014للفًتة (2)2017- 2014

اظتقر الرئيسي :طريق اظتالحة ص ب  3088والية عنابة

.23000

تضم مركبُت أساسُت :األوؿ يف والية عنابة (ػتل الدراسة) والثاين يف أرزيو بوالية وىراف

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على موقع الشركة على االنًتنتwww.fertial-dz.com :
1

-

إؾتاز اظتبحث اظتتعلق بشركة األشتدة الفوسفاتية والآزوتية

FERTIAL

باإلعتماد على الوثائق اظتقدمة من طرؼ اظتؤسسة واليت سيتم إرفاقها يف اظتالحق.

ىذا باإلضافة إىل اإلطالع على مواقعها عرب اإلنًتنت وفق الرابط  www.fertial-dz.comخالؿ شهر جانفي .2017
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 - 2التطور التارخيي دلؤسسة فرتيال
برزت شركة فرتياؿ

FERTIAL

FERTIAL

أو ما يسمى مبؤسسة أشتدة اصتزائر بعد ؼتاض طويل يف رحم إعادة اعتيكلة

واطتصخصة .فكانت اإلنطالقة بعد اإلستقالؿ مباشرة الفًتة اليت واجهت فيها اصتزائر عدة مشاكل منها التخلف يف
القطاع الزراعي واظتتزامن أيضا مع ػتدودية الصناعة وخاصة ما تعلق باألشتدة الزراعية اظتخصبة واليت كانت ػتدودة تسعمل
وسائل قددية وطرؽ بدائية تنتج تشكيلة من اظتنتوجات تفتقر إىل عناصر اطتصوبة ) (éléments fertilisantsوال تتماشى
مع متطلبات التنمية الزراعية اضتديثة واليت تستخدـ مواد متطورة لزياة اظتنتوج الزراعي.
عتذا ،وإستجابة ظتطلب إحداث ثورة زراعية يف اصتزائر -يف ذلك الوقت  -قامت الدولة وعن طريق شركة سونطراؾ
بإنشاء مصنعُت لصناعة األشتدة الفوسفاتية والآزوتية من أجل دعم وترقية القطاع الزراعي .اظتصنع األوؿ أنشئ سنة
1966

يف الغرب اصتزائري مبدينة أرزيو والية وىراف ؼتتص يف إنتاج األشتدة الآزوتية والفوسفاتية ،أما اظتصنع الثاين فأنشئ

لنفس الغرض يف شرؽ البالد يف والية عنابة سنة  .1972حيث يعترب ىذين اظتصنعُت قطبُت صناعيُت مهمُت للغاية أحدثا
قفزة نوعية يف إنتاج األشتدة اظتخصبة لألراضي الزراعية ،ؽتا أد إىل حتقيق إكتفاء ذايت وطٍت وإشباع وتلبية اظتتطلبات
ا لوطنية للقطاع الزراعي الذي عرؼ ثورة حقيقة يف ذلك الوقت.
ويف سنة  1984قامت الدولة بإعادة ىيكلة شركة سونطراؾ وإخراج اظتركبُت (اظتصنعُت) من ىذه الشركة ،وهبما
ومبوجب اظترسوـ  258- 84اظتؤرخ يف  1984/9/1إنشاء مؤسسة عمومية أخر قائمة بذاهتا بإدارة خاصة وبإستقاللية
مالية وقانونية مقرىا مدينة عنابة أطلق عليها أشتيداؿ

ASMIDAL

متخصصة يف إنتاج وتسويق األشتدة الآزوتية

والفوسفاتية اليت تستخدـ يف حتسُت الزراعة وتزويد مؤسسات صناعة االدوية باظتواد األولية والكيمياوية.
وإبتدا من سنة

1999

أصبحت مؤسسة أشتيداؿ عبارة عن غتمع ،وذلك بإضافة وإنشاءبعض الفروع األخر منها

على وجو التحديد :فرع صومياص
مث يف

2001/3/1

somias

حتويل مصنع األشتدة الفوسفاتية والآزوتية الواقع يف مدينة عنابة إىل شركة ذات أسهم

وكفرع يساىم فيو غتمع أشتيداؿ بنسبة
وىراف

وفرع كمياؿ .kimial

%100

أطلق عليو إسم فرتياؿ

،Fertial

SPA

ويف اظتقابل يف اصتهة الغربية يف مدينة

حتويل مصنع أرزيو كذلك إىل شركة ذات أسهم ديتلكها غتمع أشتيداؿ بالكامل أطلق عليها فرع

ألزوفارت  .Alzofertىذا وأنشئ اجملمع فرع أخر متخصص يف كل ما يتعلق بتسويق منتجات الفرعُت السابقُت يف السوؽ
الوطنية أطلق عليو إسم أسفَت ترايد  ،Asfertradeوباإلضافة إىل إنشاء فرع أخر متخصص يف التصدير واإلستَتاد وكل
ما يتعلق بالسوؽ الدولية أطلق عليو أسم الشمًتايد .Alchamtrade
ويف

2005/8/4

gropo villar mir

دتت خصخصة غتمع أشتيداؿ وذلك ببيع

مببلغ

160

مليوف دوالر حيث

%66

من رأشتالو إىل الشريك أو اجملمع اإلسباين

مبوجب ىذه الشراكة دمج فرع عنابة فرتياؿ  Fertialمع فرع أرزيو

 اجملمع اإلسباين  gropo villar mirىو غتمع لػ  21شركة مسا مهات متخصصة يف العديد من األنشطة اظترتبطة بإنتاج األشتدة واظتخصبات الزراعية يف أسبانيا
وخارجها يوظف حوايل  23000عامل منه م قرابة النصف يعمل خارج إسبانيا ويبلغ حجم مبيعاهتا السنوية قرابة  6مليارات يورو ومن بُت أىم الشركات التابعة
للمجمع شركة فَتتيربيا  ferteberiaوىي أوؿ شركة إسبانية والثانية أوربيا يف إنتاج األمونياؾ واألشتدة الزراعية.
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ألزوفارت ( ) Alzofertيف شركة واحدة ذات أسهم أحتفضت بإسم شركة فرتياؿ
ديتلك فيها غتمع أشتيداؿ  %34والشريك اإلسباين نسبة

Fertial

مقرىا الرئيسي مدنية عنابة

. % 66

ثانيا  -شركة فرتيال  ،Fertialطبيعة النشاط ،األهداف وبعض مؤشرات األداء:
تتخصص الشركة يف إنتاج وتسويق األشتدة الآزوتية والفوسفاتية ،منها النصف مصنعة وأخر تامة الصنع حيث
ينتج مصنع عنابة اظتنتجات التالية :األمونياؾ ،زتض النًتيك ،كالسيوـ نًتات األمونيوـ ،نًتات األمونيوـ اليوريا ، UAN
األشتدة الفوسفاتية البسيطة  ،TSPاألشتدة الفوسفاتية البسيطة ،SSPاألشتدة الثنائية والثالثية اظتعقدة  ،NPKزتض
الفوسفوريك .وإلنتاج ىذه اظتنتجات حتتوي شركة فرتياؿ على غتموعة من الفروع من أجل عمليات نشاطها تتمثل يف
الوحدات اليت يوضحها الشكل اظتوايل.
الشكل رقم ( 4)31الوحدات اإلنتاجية لشركة فرتيال
وحدة إنتاج النًتيك

وحدة إنتاج األمونياؾ

وحدة إنتاج نًتات األمونيوـ

Fertial

الوحدة اظتساعدة للتغليف

شركة فرتياؿ

الوحدة اظتساعدة لإلحتياجات

Fertial

فرع عنابة
الوحدة إنتاج األشتدة السائلة
اليوريا ،نيًتات األمونيوـ
الجهة الشمالية

وحدة الفوسفات البسيط SSP

وحدة إنتاج األشتدة الفوسفاتية
اظتعقدة NPK

الجهة الجنوبية

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على وثائق اظتؤسسة اطتاصة بالتنظيم الداخلي.
من خالؿ الشكل أعاله ،يتضح أف اظتؤسسة تتكوف من ستة ( )6وحدات رئيسية باإلضافة إىل وحدات مساعدة.
حيث ديكن وصف وحدات الشركة وفق مايلي:
 - 1وحدة إنتاج األمونياك:
بقدرة إنتاج
الكاليزور

1000

catalyseurs

طن يوميا ،ويتم التصنيع وفق طريقة  .Golloggوتستخدـ الوحدة يف العلملية اإلنتاجية

وزتض الكربيت واألزوت باإلضافة إىل الغاز الطبيعي والكهرباء واظتاء.

 - 2وح دة إنتاج نرتات األمونيوم:
بقدرة إنتاج  1000طن يف اليوـ ويتم التصنيع وفق طريقة

 .Stanicarbonوتستخدـ الوحدة يف اإلنتاج زتض

النيًتيك واألمونياؾ باإلضافة إىل اظتاء والبخار والكهرباء.
 - 3وحدة إنتاج محض النيرتيك:
بقدرة إنتاج

400

طن يف اليوـ ويتم التصنيع وفق طريقة

Stanicarbon

بضغط عايل يقدر بػ  7.95بار .وتستخدـ

الوحدة يف العملية اإلنتاجية األمونياؾ ،الكتاليزور باإلضافة إىل ماء البحر وماء منزوع األمالح والغاز الطبيعي والكهرباء.
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 - 4وحدة إنتاج األمسدة الفوسفاتية:
بقدرة إنتاج

طن يف اليوـ بالنسبة لألشتدة الفوسفاتية البسيطة

880

والثالثية اظتعقدة

NPK

ويتم التصنيع وفق

Rhone Poulenc

 TSPو1050طن

يف اليوـ بالنسبة لألشتدة الثنائية

يف إنتاج األشتدة .وتستخدـ ىذه الوحدة يف العملية

اإلنتاجة نيًتات األمونيوـ ،الفوسفات ،الفوسفات البسيط ،سلفات البوتاسيوـ ،زتض الفوسفوريك ،كلور البوتاسيوـ
باإلضافة إىل ماء البحر والبخار والغاز الطبيعي ،والكهرباء.
 - 5وحدة إنتاج الفوسفات البسيط :SSP
بقدرة إنتاج

800

طن يف اليوـ ويتم التصنيع وفق طريقة  .SAKATTوتستخدـ يف العلملية اإلنتاجية مادة

الفوسفات اليت توردىا من شركة  SOMIPHOSوزتض الكربيت اظتستورد باإلضافة إىل اظتاء والكهرباء.
 - 6وحدة إنتاج اليوريا نيرتات األمونيوم :UAN
بطاقة إنتاجية تقدر بػ  900طن يف اليوـ .وتستخدـ مادة اليوريا اظتستوردة ومنتوج نيًتات األمونيوـ السائل .كما
تنضوي حتت الشركة وحدات مساعدة لعمليات التصنيع واإلنتاج تتمثل يف وحدات قبل اإلنتاج وبعده وىي:
 - 7الوحدات ادلساعدة القبلية (قبل اإلنتاج):
وحدة ضخ ماء ا لبحر من اظتيناء ،ووحدة إنتاج اإلحتياجات اليت تتمثل يف (البخار ،ماء منزوع األمالح ،ماء
منزوع اظتلح ،والكهرباء اظتنتجة).
 - 8الوحدات ادلساعدة البعدية (بعد اإلنتاج) :وتضم وحدة تغليف األشتدة الفوسفاتية ووحدة تغليف النيًتات.
وجتدر اإلشارة إىل أف شركة فرتياؿ  Fertialتعترب الوحيدة ضمن حيز البحر األبيض اظتتوسط .حيث تصدر
معظم منتوجاهتا إىل األسواؽ العاظتية ومنها :الدوؿ األ وربية (فرنسا ،بريطانيا ،إسبانيا ،أظتانيا ،بلجيكيا ،اليوناف) ،الواليات
اظتتحدة األمريكية ،كوبا ،اعتند ،تونس واظتغرب .كما تستحوذ الشركة على كامل السوؽ الوطنية.
كما تصبو الشركة من خ الؿ نشاطها إىل حتقيق رتلة من األ ىداؼ اليت ديكن تلخيصها يف العناصر التالية:
 إنتاج وتسويق منتجات األشتدة الآزوتية والفوسفاتية داخل وخارج الوطن؛ دتوين البالد باألشتدة على اظتديُت القريب والبعيد مع توفَت ؼتزوف إحتياطي من أجل اإلحتياجات الطارئة؛ العمل على دعم وتقوية القطاع الزراعي والبًتوكيمائي وػتاولة التكمل معهما؛ تطوير الشراكة مع اظتتعاملُت األجانب من أجل اضتصوؿ على التكنولوجيا اظتتطورة يف غتاؿ النشاط وإخًتاؽ اظتزيد مناألسواؽ الدولية؛
 اظتسامهة يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعي ة للوطن من خالؿ دعم النمو اإلقتصادي وتوفَت مناصب الشغل يف أفضلالظروؼ وأحسن األجور؛
 تشجيع عمليات التدريب والتكوين اظتتواصل من أجل تنمية الكادر البشري للمؤسسة؛ ال ًتكيز على احملافظة على البيئة كأولوية قصو بالتقليل من التلوث واضتد منو من أجل اظتسامهة يف حتقيق ا لتنميةاظتستدامة يف شقها البيئي والتوافق مع السياسة البيئية للدولة.
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كما عرفت اظتؤسسة تطورا يف إنتاج أىم األشتدة خالؿ الفًتة  2015- 2010كما يوضحها اصتدوؿ اظتوايل:
اجلدول رقم ( :)3تطور إنتاج أهم منتجات مؤسسة فرتيال خالل الفرتة
ادلؤشرات

السنوات
2010
2011
2012
2013
2014
2015

األمونياك
265336
317051
312214
226107
227237
248535

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على على النشرات الشهرية

ثالثا  -اذليكل التنظيمي لشركة فرتيال :Fertial
حتتوي مؤسسة

Fertial

NPK

2115- 2111

نتريات األمونيوم

اجملموع (طن)

20783
25500
50921
42092
15130
15243

359819
444301
464585
372069
309117
339410

73700
101750
101450
103870
66750
75632
للفًتة  2015- 2010واظترفقة يف اظتالحق اطتاصة باظتؤسسة .

على ى يكل تنظمي يتماشى وشكلها القانوين واظتايل ومع طبيعة نشاطها وفقا لوحداهتا

اظتكونة باألساس من مركيب عنابة وأرزبو ،مع ىيكلة تنظيمية ختص كل مركب سيتم الًتكيز فيها على مركب عنابة.
الشكل رقم ( : )31اذليكل التنظمي لشركة فرتيال

Fertial

الرئيس ادلدير العام للمجمع
غتلس اإلدارة
رئيس غتلس اإلدارة
اظتدير العاـ لإلدارة
اظتستشارين

مدير التدقيق

مسؤوؿ التكوين
اظتديرية التجارية

اظتديرية اإلقتصادية واظتالية

مديرية اصتودة واألمن والبيئة

اظتديرية الصناعية

مدير مصنع عنابة
مديرية التموين

مديرية اظتوارد البشرية

مديرية اإلنتاج

مديرية الشؤوف القانونية
مصنع أرزيو

اظتديرية التقنية

مديرية الصيانة

مديرية األمن

رقابة الجودة والبيئة

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على اظتواقع اظتؤسسة االلكًتوين  www.fertial-dz.comوالنشرة السنوية
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من خالؿ الشكل السابق ،ديكن وصف أىم مديريات واقساـ الشركة كما يلي:
 - 1اإلدارة العليا:
بناء على أف شركة فرتياؿ ىي مؤسسة ذات أسهم (مسامهة) مبسامهاف أساسياف  -كما أسلفنا  -فإدارهتا العليا
مكونة من من غتلس إدارة يضم رئيس اجمللس ومدير عاـ يقف على متابعة سَت اظتؤسسة من خالؿ متابعة السياسة العامة
والقرارات ومناقشة النتائج ووضع اطتطط بالتنسيق مع اظتدير التنف يذي للشركة الذي حيمل اصتنسية اإلسبانية بصفتو اظتدير
العاـ لإلدارة يف اعتيكل التنظمي.
 - 2مدير التدقيق:
يشرؼ على عمليات التدقيق الداخلية يف حسابات الشركة وؼتتلف عملياهتا اظتالية وأنشطتها اإلدارية .وإعداد
التقارير الالزمة السنوية للتسَت وتدقيق أنظمة اإلدارة اظتوجودة ،باإلضافة إىل اإلشراؼ على السَت اضتسن للمدققُت
اطتارجيُت.
 - 3مسؤول التكوين:
يعمل على إعداد اطتطط السنوية لإلحتياجات التكوينية للمؤسسة وتنفيذىا داخليا إو بعقد إتفاقيات مع مراكز
تكوين خارجية مع متابعة العمليات التكوينية وإعداد تقارير سنوية تبُت مقارنة األ ىداؼ التكوينية اظتخططة مع تلك اليت
حتقيقها فعلياً.
 - 4ادلستشارين:
تقدمي اإل ستشار لإلدارة العليا وعادة ما يتكوف ىذا القسم من إطارات سابقة متقاعدة.
 - 5ادلديرية التجارية:
اإلشراؼ على العمليات ال تسويقية وخاصة ما يتعلق بالتصدير.
 - 6مديرية التصنيع:
تشرؼ على إدارة مصنعي الشركة (عنابة ،ارزيو) وذلك بالتنسيق مع اظتديرين اظتكلفُت بإدارة كل مصنع.
 - 7مديرية اجلودة والبيئة واألمن:
تشرؼ على متابعة تنفيذ متطلبات إقامة وتوطُت انظمة إدارة اصتودة واإل دارة البيئية وإدارة الصحة والسالمة اظتهنية
وذلك وفق ما تقتضيو شهادات اظتطابقة اظتتحصل عليها من طرؼ الشركة وىي .ISO 9000, 14000, 18000
 - 8ادلديرية اإلقتصادية وادلالية:
اإلشراؼ على كل العمليات اظتالية واحملاسبية باظتؤسسة وتوجيهها ،وإعداد اظتيزانية السنوية وتقدمي اظتعلومات الالزمة
إلعداد اظتيزانيات التقديرية ،وحتديد موارد الشركة واستخداماهتا وتقسيماهتا.
 - 9مديرية الشؤون القانونية:
إدارة وتسيَت كل ما يتعلق باألمور القانونية للشركة.
 - 11إدارة مركب (مصنع) عنابة:
تتكوف إدارة مصنع عنابة كما ىو موضح يف اعتيكل التنظيمي من مديريات أساسية ىي:
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 -1-11مديرية اإلنتاج:
تشرؼ على الوحدات اإلنتاجية األساسية للمصنع ،وىي وحدة إنتاج األمونياؾ ،وحدة إنتاج األشتدة الفوسفاتية
اظتعقدة ،وحدة إنتاج الفوسفات البسيط ،وحدة إنتاج نًتات األمونيوـ اليوريا

UAN

وحدة النًتيك ،وحدة إنتاج نًتات

األمونيوـ .ىذا باإلضافة إىل إشرافها على سَت الوحدة اظتساعدة إلحتياجات العملية اإلنتاجية.
 -2-11مديرية الصيانة:
هتتم بكل عمليات الصيانة يف الشركة وتضم كل من :قسم اعتندسة والصيانة ،قسم صيانة اظتعدات ،قسم صيانة
الكهرباء ،قسم خدمات الصيانة العادية.
 -3-11ادلديرية التقنية:
وتضم قسم مراقبة اصتودة والبيئة وقسم متابعة سَتروة العمل ،باإلضافة إىل قسم خاص مبتابعة وإعداد اظتشاريع
اإلستثمارية .ويف ما يتعلق بقسم مراقبة اصتودة والبيئة فهو الذي يسهر على متابعة ومراقبة جودة اظتنتجات ،بالغضافة إىل
مراقبة اظتلوثات الصادرة عن اظتؤسسة من خالؿ القياـ بعمليات القياس الدورية ظتعرؼ مستويات التلوث اليت حترص
الشركة على توافقها مع التشريعات والقوانُت البيئة احمللية السارية يف ىذا اجملاؿ.
 -4-11مديرية التموين:
تشرؼ على عمليات نقل منتجات الشركة وإدارة العمليات اظتينائية وإدارة الوحدة اظتساعدة للتغليف ،باإلضافة إىل
إشرافها على العمليات التموينية اليت تعمل على ضماف التوريدات الالزمة من اظتواد األولية سو من السوؽ الدولية (مادة
اليوريا) أو من االسواؽ احمللية (مادة الفوسفات)..
 -5-11مديرية ادلوارد البشربة:
تشرؼ على إدارة األ فراد العاملُت يف الشركة مبختلف وظائفهم ومواقعهم وحتتوي على أ قساـ ىي :عالقات العمل،
العالقات العامة ،طب العمل ،باإلضافة إىل قسم التدريب والتكوين.
 -6-11مديرية األمن والوقاية:
تسهر ىذه اظتديرية على زتاية اظتؤسسة من رتيع األخطار الداخلية واطتارجية والتدخل يف حالة وقوع إي طارئ.
ىذا باإلضافة إىل اف ىذه اظتديرية هبا قسم ؼتصص لألمن الصناعي الذي يتابع حوادث العمل وي ضع الربامج
اإلحتياطات الالزمة للعمل لتفادي األخظاء وذلك من أجل تنفيذ متطلبات نظاـ إدارة الصحة والسالمة اظتهنية.

153

الفصل الرابع :التعريف باملؤسسات حمل الدراسة )(SOMIPHOS, ENTP, FERTIAL, SCT

ادلبحث الرابع :شركة إمسنت

تبسة SCT- SOCIETE DES CIMENTS DE TEBESSA

التطرؽ يف ىذا اظتبحث إىل التعريف بشركة إشتنت تبسة
سيتم ّ
1
ومهامها ،إضافة إىل شرح وتفصيل ىيكلها التنظيمي.

SCT

وإعطاء حملة تارخيية عنها ،وتبياف أىدافها

أوال  -التعريف بشركة إمسنت تبسة  SCTونشأهتا:
تعرؼ صناعة اإلشتنت منواً متسارعاً يف الدوؿ النامية ،نظراً ألمهيتها البالغة يف البناء اإلقتصادي ،وضروريتها لقياـ

ىياكل اظتشاريع التنموية اليت تشكل القاعدة األساسية لباقي األنشطة اإل قتصادية والصناعية األخر  .ومن بُت ىذه

الدوؿ أولت اصتزائر إىتماما بالغا بصناعة اإلشتنت لدورىا اإلسًتاتيجي يف التنمية اإلقتصادية .حيث
اظتؤسسات لدعم ىذا القطاع ،وتعد شركة إشتنت تبسة

)(SCT

إنشاء العديد من

واحدة من ىذه اظتؤسسات الوطنية اظتشكلة للنسيج

الصناعي يف قطاع صناعة اإلشتنت.
تأسست شركة إشتنت تبسة

)(SCT

اضتايل  -ظتؤسسة اإلشتنت ومستقاتو للشرؽ

بصفة شركة مسامهة بتاريخ
ERCE

28

نوفمرب  ،1993وكفرع أساسي  -يف الوقت

بنشاط أساسي يتمثل يف إنتاج وتسويق مادة اإلشتنت ،وبرأس ماؿ

إجتماعي قدره  800مليوف دج الذي تطور لي صبح يف سنة  2016يقدر بػ 2700000000دج.
اجلدول رقم ( : )11بطاقة تعريفية بشركة أمسنت تبسة
شركة إشتنت تبسة

التسمية
الطبيعة القانونية

SCT- SOCIETE DES CIMENTS DE TEBESSA

شركة ذات أسهم (مسأمهة)  SPAتابعة للمجمع الصناعي إلشتنت اصتزائر

سنة التأسيس

 28نوفمرب

رأشتاعتا اإلجتماعي

1993

 2.700.000.000دج

النشاط األساسي

( سنة )2016

إنتاج وتسويق مادة اإلشتنت

عدد خطوط اإلنتاج

مصنع اإلشتنت اظتاء األبيض يبعد عن والية تبسة  26كلم
 اضتصوؿ على شهادة اظتطابقة ظتواصفات اإليزوجتديدىا مرة أخر سنة  2004للفًتة 2007- 2004

9000

شهادة مواصفات
 ISOاظتتحصل عليها

سنة

2001

للفًتة  2004- 2001مع

  2014- 2011اإل ستثمارات يف ما خيص البيئة من أجل حتقيق متطلبات اإل دارة البيئية-

2011

بداية تطبيق متطلبات النظاـ اظتدمج إلدارة اصتودة والبيئة والصحة والسالمة اظتهنة من

اجل اضتصوؿ على
اظتقر اإلجتماعي

SCT

OHSAS18000, ISO14000, ISO9000

طريق بلقاشتي يوسف ص ب رقم  83والية تبسة اصتزائر

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على موقع الشركة االلكًتوين  www.sct.dzووثائق مقدمة من طرؼ إدارة .HSE

1

 إؾتاز اظتبحث اظتتعلق بالتعريف بشركة إشتنت تبسة  SCTباإلعتماد على الوثائق اظتقدمة من طرؼ اظتؤسسة واليت سيتم إرفاقها يف اظتالحق اطتاصة باظتؤسسة .111
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شركة إشتنت تبسة مؤسسة عمومية إقتصادية ،وليدة أحد برامج اظتخطط الرباعي للتنمية

()1980- 1975

حجر أساسها سنة  ، 1985وذلك حتت إشراؼ اظتؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء ( .)EDIMCOويف سنة
حتويل اظتشروع ظتؤسسة اإلشتنت ومشتقاتو للشرؽ

ERCE

وضع
1988

الكائن مقرىا مبدينة قسنطينة.

أنشئ مصنع إنتاج اإلشتنت للشركة يف منظقة اظتاء االأ يض الذي يبعد عن مقر الشركة حبوايل  26كلم وذلك على
مد ستس سنوات وسبعة أشهر ،إ نطالقا من يوـ بداية البناء الذي كاف يوـ  25فيفري  1990إىل غاية  11فيفري
تاريخ هناية األشغاؿ ،وذلك وفقا للعقد اظتربـ بُت شركة إشتنت الشرؽ وشركة
الدمناركية ،بتاريخ  15أوت  1990بتكلفة إؾتاز قدرىا 115مليوف دوالر.

1995

FREDERIC LOURSON SMIDTH

أسندت مهمة اإلؾتاز لشركة  FLSالدمناركية اليت قام ت بتوريد اظتعدات والتجهيزات باإلضافة إىل نصبها وتركيبها
لوسائل اإلنتاج وإجرائها لإلختبارات األولية وتقدـ اظتساعدة التقنية ،كما كاف العديد من اظتؤسسات الوطنية نصيبها يف
إؾتاز اظتشروع ،ويظهر ذلك كما يوضحو اصتدوؿ الآيت:
اجلدول رقم ( :)11الشركات اجلزائرية واألجنبية ادلسامهة يف عملية اإلجناز دلصنع اإلمسنت
اجملـ ـ ـ ـ ــال

ادلؤسسـة ادلسـامهة

جنسية ادلؤسسة

اعتندسة اظتدنية واظتعمارية

شركة COSIDER

جزائرية

شركة BATIMETAL

جزائرية

تركيب اعتياكل اظتعدنية وورشات اظتيكانيك
تركيب األجهزة اظتيكانيكية

شركيت

ETERKIB, ENCC

جزائرية

تركيب األجهزة الكهربائية

شركة

MERLIN GERIN

فرنسية

شركة ETVART

التموين باظتياه
الغاز الطبيعي والكهرباء

مقاول ة اعتندسة اظتعمارية والتحويالت الربية

1

شركة SONALGAZ

جزائرية
جزائرية

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على مطبوعات سلمت من طرؼ إدارة اظتوارد البشرية بالشركة.

وبرزت شركة إشتنت تبسة كشركة مسامهة بتاريخ  28نوفمرب  ،1993برأس ماؿ إجتماعي قدره  800مليوف دج
مقسمة إىل  8000سهم ،قيمة كل منها 100000دج ،وكانت اظتسامهات عند التأسيس ،كما ىو موضح باصتدوؿ التايل:
اجلدول رقم ( 4)11ادلسامهات يف رأس مال شركة إمسنت  SCTتبسة عند التأسيس
ادلؤسسة ادلسأمهة

مؤسسة اإلشتنت ومشتقاتو

عدد األسهم

نسبة ادلسأمهة

للشرؽ ERCE

4800

%60

ERCO

1600

% 20

بالشلف ESDE

1600

%20

8000

%100

مؤسسة اإلشتنت ومشتقاتو للغرب
مؤسسة اإلشتنت ومشتقاتو

اجملمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على وثائق سلمت من طرؼ إدارة اظتوارد البشرية بالشركة.
 - 1الغاز الطبيعي عن طريق أنبوب غاز اصتزائر  -إيطاليا ،بينما الكهرباء بواسطة خط تبسة  -جبل العنق بضغط عاؿ  90كيلو فولط.
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يف سنة  ،1997أصبحت مؤسسة اإلشتنت ومشتقاتو للشرؽ

ERCE

اظتساىم الوحيد بش ارئها لباقي األسهم

(حصة كل من مؤسسة اإلشتنت ومشتقاتو للغرب ومؤسسة اإلشتنت ومشتقاتو بالشلف) لَتتفع رأس ماؿ شركة
إشتنت تبسة سنة  2002إىل  1200مليوف دج ليصبح يف سنة  2016برأشتاؿ  2700مليوف دج.
ثانيا - :شركة إمسنت تبسة  ،STCالنشاط ،ادلوقع واإلمكانيات:
تتخصص الشركة يف إنتاج اإلشتنت البورتالندي اظتركب ،حيث شرعت يف إنتاجو سنة  1995بطاقة إنتاجية تقدر
بػ 525الف طن سنويا من نوع

)(CPA55

واليت تعد التجربة األوىل عتا يف حُت لوحظ أف إنتاج ىذا النوع مل حيقق النتائج

اظتتوقعة نظرا إلرتفاع تكلفة إنتاجو ،األمر الذي دفع بالشركة إىل تعديل تركيبتو لتتخصص يف إنتاج اإلشتنت البورتالندي
اظتركب من نوع

)،(CPj55

مث تتحوؿ بعد ذلك من أخر إىل النوع ) (CPj EM II A 32.5اظتعروؼ جبودتو إلحتوائو

على نسبة عالية من الكلنكر ) .(CLINKERحيث يتكوف اإلشتنت اظتنتج من عموما من أكسيد الكالسيوـ ،أكسيد
األ ظتونيوـ ،أكسيد اضتديد وىذه العناصر ال توجد ضمن مادة أولية واحدة بالنسب اظتطلوبة .وأكثر اظتواد الغنية واظتستخدة
يف صناعة اإلشتنت الذي تنتجو اظتؤسسة ىي :اضتجر الكلسي
 MINERAI DE FERالطُت

CALCAIRE

والرمل

SABLE

اضتديد اطتاـ

2ARGILE

الشكل رقم ( 4)33مراحل عملية إنتاج اإلمسنت بالشركة SCT
مرحلة التكسَت

مرحلة الطحن

تكسَت الكلس

طحن اظتواد

والطُت اظتتايت
من اظتقالع
واحملاجر التابعة
للشركة

الخلط

مرحلة الطهي
طهي الفرينة يف

اظتكسرة باالضافة
إىل اضتديد اطتاـ
واصتبس

طحن الكلنكر

درجات تسخُت

الفرينة

طهي مادة

الكلنكر

الكلنكر

عالية تقارب
14000

االسمنت

درجة مئوية

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على معلومات مقدمة من طرؼ دائرة اإلنتاج للشركة

يقع مصنع إشتنت تبسة على بعد  26كلم جنوب مقر الوالية مبحاذاة الطريق الوطٍت رقم  ،16يًتبع على مساحة
قدرىا  32ىكتار ،تعود ملكيتها للدولة .وحتوز الشركة على ثالثة مقالع ؿتددىا فيما يلي:
 مقلع احلجر الكلسي :يقع شرؽ اظتصنع على بعد  2كلم ،ويًتبع على مساحة قدرىاطن من مادة اضتجر الكلسي كإحتياطي.
 -مقلع الطني :يقع مشاؿ اظتصنع على بعد 10كلم ،مساحتو

70

230

ىكتار ،حيوي  90مليوف

ىكتار ،حيتوي على  33.2مليوف طن من مادة الطُت

كإحتياطي.
 - 1اضتصوؿ على اظتعلومات من مطبوعات سلمت من طرؼ قسم اظتواد األولية بالشركة ػتل الدراسة.
111
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 -مقلع الرمل الكوارتزي :يقع مشاؿ شػػرؽ اظتصنع ،على بعد  6كلم ،مساحتو

21

ىكتار ،حيوي 9مليوف طن من مادة

الرمل الكوارتزي.
وتعترب ىذه اظتقالع مصادر اظتواد األولية األساسية لصناعة اإلشتنت ،باإلضافة ظتاديت اصتبس واضتديد اطتاـ ،فاألوىل
يتم اضتصوؿ عليها مبوجب إتفاقية التوريد اظتربمة مع مؤسسة الطرابلسي .أما اظتادة الثانية (اضتديد اطتاـ) فيتم اضتصوؿ
عليها من وحدة منجم بوخضرة الذي يقع على بعد  60كلم مشاؿ اظتصنع.
الشكل رقم ( :)31موقع مصنع شركة إمسنت تبسة وأهم ادلقالع التابع له.
دائرة الماء االبيض

مقلع الطُت

مقلع الرمل الكوارتزي

 8كلم

 01كلم

موقع اظتصنع

مقلع اضتجر الكلسي
 6كلم

الطريق الوطٍت رقم 16

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على وثائق الشركة

كما يتوفر اظتصنع على جتهيزات إنتاج نوع وحيد من اإلشتنت  1 CPJ CEM /42.5 Aيسمى باإلشتنت الرمادي
البورتالندي ،بطاقة إنتاجية تصميمية قدرىا

610

ألف طن سنويا ،تتوزع التجهيزات اليت حبوزة اظتصنع على مراكز ؼتتلفة

يف شكل سلسلة متكاملة دتاشيا وطبيعة العملية اإلنتاجية اظتؤداة من قبل كل مركز أو ضمن كل مرحلة إنتاجية تناسبا مع
نسق العملية اإلنتاجية اظتمارسة من قبل اظتصنع ،وذلك على النحو الآيت:
 مركز التفتيت والتكسَت :يتوفر اظتصنع على ثالث كسارات بطاقة إرتالية قدرىا  500طن/الساعة. اظتخلط الساحق :بطاقة سحق متاحة قدرىا  150طن/الساعة. الفرف :بطاقة طهي قدرىا  100طن /الساعة. مركز التوزيع :يتوفر على ثالث آالت للتعبئة والتغليف ،وخط ؼتصص لشحن اظتنتوج غَت اظتعبئ ،بطاقة إرتالية قدرىا 2000طن يف اليوـ ،حيث دتثل نسبة اإلنتاج اظتغلف سعة  50كلغ  %65من اإلنتاج اإلرتايل و %35إنتاج غَت مغلف.

 - 1تنتمي مادة اإلشتنت إىل عائلة ىايدروليك لينانت  UYDRAULIQUE LIANTEاليت تتميز بأهنا إذا تفاعلت مع اظتاء تعطينا مركب صلب يف اعتواء أو حتت اظتاء.
113

الفصل الرابع :التعريف باملؤسسات حمل الدراسة )(SOMIPHOS, ENTP, FERTIAL, SCT

ث ـالثا  -شركة إمسنت تبسة

، STC

األهداف ،ادلتعاملني وأهم مؤشرات األداء:

 - 1األهداف:
تعترب شركة إشتنت تبسة واحدة من بُت الشركات الوطنية اعتامة ،نظراً للدور اإل قتصادي الذي تتميز بو ،ويتضح
ذلك من خالؿ األىداؼ اليت أنشئت من أجلها ،فكاف الغرض من تأسيس ىذه الشركة مستمد من رسالتها وىي " :إف
شركة إشتنت تبسة هتدؼ إىل إنتاج نقل وتسويق وؽتارسة رتيع النشاطات اطتاصة مبادة اإلشتنت ومواد البناء يف الوطن
وخارجو وسائر العمليات اظتالية والعقارية وغَت العقارية اطتاصة واظترتبطة إرتباطا مباشرا وغَت مباشر مبادة اإلشتنت" .وعتذا
تتلخص أىداؼ الشركة يف رتلة العناصر التالية:
 تلب ية إحتياجات السوؽ الوطنية من اإلشتنت وإمكانية تسويق اظتنتوج يف السوؽ العاظتية؛ تدعيم اجملهود الوطٍت يف غتاؿ التشغيل من خالؿ ختفيض البطالة بتوظيف عدد كبَت من العماؿ؛ حتسُت اظتستو اظتعيشي من خالؿ توزيع جزء من األرباح على العماؿ؛ اإلىتماـ بتنمية قدات اإلطا ر البشري يف اظتؤسسة من خالؿ عمليات التكوين والتدريب؛ إدخاؿ التكنولوجيا اضتديثة واظتتطورة يف صناعة اإلشتنت؛ اإل لتزاـ بتحقيق اصتودة وفقا للمواصفات الدولية وطرح األسعار اظتعقولة واضتفاظ على إستقرارىا ظتادة اإلشتنت؛ التعهد باضتفاظ على البيئة من خالؿ اإلستثمار يف ىذا اجملاؿ؛ تدعيم ىيكل اإلقتصاد الوطٍت وال تكامل مع القطاعات اإلقتصادية األخر ؛ ختفيض مستويات إستَتاد اإلشتنت من السوؽ اطتارجية وكبح ىدر العملة الصعبة؛ تزويد الدوؿ اإلفريقية وخاصة دوؿ اظتغرب العريب بإحتياجاهتا من اإلشتنت. - 2عالقة الشركة باحمليط:

 - 4- 2احمليط اإلقتصادي:
تتعامل شركة إشتنت تبسة  SCTمع غتموعة من األطراؼ ديكن ذكرىا يف مايلي:
 - 1- 1- 2زبائن الشركة:
تتعامل شركة إشتنت

تبسة SCT

مع العديد من الزبائن احملليُت يف السوؽ الوطنية من بُت أمههم:

 مؤسسة األشغاؿ العمومية ؛ اظتقاولُت اطتواص؛ الشركات األ جنبية العاملة يف ميداف البناء مثل الشركة الصينية اليت تشيد برنامج السكن والقطب اصتامعي ببوضتاؼالدير بالوالية .بالغ ضافة إىل الشركات الًتكية اليت تعمل ضمن برنامج عدؿ للسكن؛
 التعامل مع عدد من الوسطاء الذين يقوموف بإعادة توزيع وتسويق مواد البناء. - 2- 1- 2ادلنافسون:
ديكن حصر أىم منافسي شركة إشتنت تبسة  SCTيف السوؽ اليت تنشط هبا وفق مايلي:
 الشركات اظتنضوية حتت ما يعرؼ مبجمع مؤسسات اإلشتنت ومشتقاتو للشرؽ111
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التوتة ،شركة إشتنت عُت الكبَتة ،شركة إشتنت زتة بوزياف وشركة إشتنت حجر السود؛
 الشركات التابعة جملمع اإلشتنت ومشتقاتو للغرب  ERCO؛ شركات القطاع اطتاص ومنها على وجو التحديد شركة اإلشتنت اظتتواجدة يف والية اظتسيلة التابعة إىل الفارج الفرنسية؛ شركات اإلشتنت التونيسية احملاذية للحدود مع اصتزائر ضمن شريط والية تبسة ومنها على وجو اطتصوص شركةإشتنت النفيظة وشركة إشتنت جبل الرصاص وشركة إشتنت الصنوبر.
 - 3- 1- 2ادلوردين:
1
تتعامل الشركة مع موردين ػتليُت وأجانب وفق غتاؿ التوريد التالية:
 -غتاؿ قطع الغيار :شركة

فرع فرنسا وإسبانيا والدامنارؾ ،باإلضافة إىل شركة

FLS

ATLAS COPCO؛

 غتاؿ اضتديد اطتاـ :شركة مناجم اضتديد  SOMIFERومنجم بوخضرة للحديد؛ -شراء الكسارات الفحمية :شركة

MAO TTEAUX؛

 -غتاؿ الزيوت واحملروقات :مؤسسة

نفطاؿ NAFTAL؛

 -غتاؿ اظتواد الكيميائية :شركة

OSI؛

 -غتاؿ التجهيزات اظتخربية :شركة

2FICHER LABO

 - 4- 1- 2البنوك :تتعامل الشركة مع بنك اصتزائر اطتارجي ،والبنك الوطٍت اصتزائري.
 - 2- 2احمليط اإلجتماعي:
تسعى شركة إشتنت تبسة إىل حتسُت مستو اظتهارات وتطوير القدرات لعامليها عن طريق تكوينهم ،كما تساىم
الشركة يف تقليص وإمتصاص البطالة عن طريق التجسيد اظتعترب لربامج التشغيل .ىذا باإلضافة إىل مسامهتها يف دتويل عدد
من اصتمعيات ذات الطابع اإلجتماعي والثقايف والبيئي.
 - 3بعض مؤشرات األداء لشركة إمسنت تبسة  SCTخالل الفرتة :2116- 2111
عرفت شركة إشتنت تبسة

SCT

تطورا ألىم مؤشرات األداء الكلي عتا واظتعرب عنو بتطور رقم األعماؿ ،اظتبيعات،

اإلنتاج وعدد العماؿ .واصتدوؿ اظتوايل يوضح أىم مؤشرات أداء الشركة خالؿ
اجلدول رقم ( :)13تطور أهم ادلؤشرات ادلعربة عن أداء شركة
ادلؤشرات اإلنتاج (طن)

السنوات
2010
2011
2012
2013
2014
2015

5602033
580 013
5 63 516
5 37 500
3 68 815
6 14 047

الفًتة (2)2016- 2010

SCT

رقم األعمال KDA
224832710
3 017 642
3 135 865
3 253 958
2 404 129
4 287 336

خالل الفرتة

2015- 2111

ادلبيعات (طن)

عدد العمال

558 800
584 381
561 820
528 745
356 560
642 747

320
313
301
288
300
333

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على تقارير التسيَت السنوية لسنوات الفًتة  2015- 2010واظترفقة يف مالحق الشركة ضمن

 - 1معلومات مقدمة من طرؼ دائرة التموين وكذلك دائرة اظتواد االولية للشركة
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رابعا -اذليكل التنظيمي لشركة إمسنت تبسة :SCT
يعطي اعتي كل التنظيمي صورة غتملة عن تنظيم الشركة ػتل الدراسة ،وأىم اظتصاحل واألقساـ اظتوجودة هبا ،واليت
تعمل كلها على حتقيق األىداؼ األساسية للشركة .ودراسة اعتيكلة اضتالية لشركة إشتنت تبسة وتوزيع الوظائف فيها
يكتسي أمهية بالغة إذ وضع بعُت اإلعتبار أف حسن تنظيم ىيكل الشركة يساعد على تأدية اظتهاـ على أكمل وجو ذلك
من خالؿ حسن سرياف اظتعلومات وتدفقها وإنسياهبا دوف عراقيل تذكر.
وعليو ،ومن أجل تأمُت حسن سَت الشركة صممت اإل دارة العليا للشركة ىيكالً تنظيمياً يتماشى مع تطالعات

أىداؼ الشركة ،ويتوافق مع متطلبات وػتددات بيئتها الداخلية واطتارجية ،من أجل حتقيق الفعالية يف غتاالت اإلتصاالت
وإختاذ القرارات وضماف إستمرارية النشاط وسرعة دوراف اظتعلومات وغَتىا.
الشكل رقم ( :)35اذليكل التنظيمي لشركة إمسنت

تبسة SCT

ادلدير العام
األمانة العامة

مديرية اصتودة والبيئة والسالمة اظتهنية

دائرة مراقبة التسيَت

HSE

مصلحة اإلعالـ األيل واظتعلوماتية

دائرة الشؤوف القانونية
إدارة العمليات التجارية والتمونية

إدارة اإلنتاج

إدارة اظتالية واحملاسبة

إدارة التطوير

إدارة اظتوارد البشرية

إدارة ادلصنع
اظتصلحة التجارية

دائرة اظتعلوماتية

دائرة اظتالية واحملاسبة

دائرة مراقبة اصتودة والبيئة

اظتديرية التقنية

دائرة الصيانة

دائرة الوقاية واألمن

دائرة التموين

دائرة اظتواد األولية

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد دليل اصتودة والبيئة والسالمة اظتهنية

111

دائرة اإلدارة واظتستخدمُت

QSE

دائرة اإلنتاج

الفصل الرابع :التعريف باملؤسسات حمل الدراسة )(SOMIPHOS, ENTP, FERTIAL, SCT

تدار شركة إشتنت تبسة

SCT

من خالؿ مديرية عامة مشكلة من مديريات فرعية تضم ؼتتلف الدوائر واظتصاحل

اظتشكلة للشركة واظتهاـ اظتوكلة إليها .ويف مايلي وصف ظتكونات اعتيكل التنظمي للشركة:
 - 1ادلدير العام:
اإلشراؼ على إدارة الشركة ومتابعة السياسات واظتربامج اظتخطط عتا بالتنسيق مع الدوائر اليت تتبعو مباشرة.
 - 2مديرية اجلودة والبيئة والصحة والسالمة ادلهنية:
تتبع مباشرة اظتدير العاـ ،مهمتها اإلشراؼ اظتباشر على تطبيق النظاـ اظتتكامل إلدارة اصتودة والبيئة والصحة
والسالمة اظتهنية ،من خالؿ جتسيد متطلبات النظاـ إ داريا ،وتصميم اطتطط للمشاريع اإلستثمارية الالزمة ،ووضع لوحات
القيادة ،وإعداد التقارير واظتراجعات اظترافقة ظتراقبة اصتودة والبيئية والسالمة اظتهنية .وذلك يف إطار سعي الشركة للحصوؿ
على شهادة اظتطابقة ظتواصفات اإليزو .18000 ،14000 ،9000
 - 3دائرة مراقبة التسيري:
تتبع مباشرة اظتدير العاـ ،مهمتها وضع اطتطط اإلسًتاتيجية وؼتططات العمل السنوية يف رتيع غتاالت أنشطة
اظتؤسسة مع متابعتها مع من خالؿ القياـ بعمليات التدقيق الالزمة وإؾتاز التقارير السنوية.
 - 4دائرة الشؤون القانونية:
يشرؼ عليها مساعد قضائي للمدير العاـ مهمتو تقدمي اإل ستشارة القانونية ومتابعة كل الشؤوف القضائية والقانونية
اطتاصة بالشركة ككل واظتصنع على وجو اطتصوص.
 - 5مديرية احملاسبة وادلالية:
تتبع مباشرة اظتدير العاـ ،مهمتها اإلشراؼ على دائرة اظتالية واحملاسبة باظتصنع ،وكذا القياـ مبراقبة األعماؿ احملاسبية
وحتليل النسب اظتالية وتصميم خطط العمل السنوية.
 - 6إدارة العمليات التموينية والتجارية:
تتبع مباشرة الدير العاـ ،وتقوـ باإلشراؼ على عمليات الشراء من اضتجم الكبَت وكذا توزيع عقود بيع اإلشتنت
 - 7مديرية ادلوارد البشرية:
مكلفة باألعماؿ اإلدارية اطتاصة باظتستخدمُت والعماؿ وتتبع مباشرة اظتدير العاـ.
 - 8إدارة ادلصنع:
تتبع مباشرة اظتدير العاـ ،وتشرؼ على ؼتتلف الدوائر واألقساـ واظتصاحل يف اظتصنع ،تنظيم ،تطوير ،تسيَت ومراقبة
سَت العمليات .وتتكوف من الدوائر واظتصاحل التالية:
 - 1- 8دائرة ادلالية واحملاسبة:
تشرؼ ىذه الدائرة على مصلحة اظتالية ،مصلحة احملاسبة العامة ومصلحة احملاسبة التحليلية .فاظتصلحة األوىل
تشرؼ على تسيَت السيولة اظتالية للمصنع من مقبوضات ومدفوعات تضمن السَت اضتسن للصندوؽ ،وجعلو يساير
احتياجات الشركة وكأداة لتنفيذ أىدافها اظتسطرة يف شكل خطط مالية ػتاسبية .أما مصلحيت احملاسبة بنوعيها العامة
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والتحليلية ،فتعمالف على التنفيذ العلمي للمحاسبتُت وإصدار اظتيزانيات احملاسبية وجدوؿ حسابات النتائج وحتديد
االؿترافات واىداؼ اظتصلحتُت إىل التطبيق الصارـ للتنظيم اظتتبٌت يف تسيَت اظتوارد وصحة اظتعلومات والنتائج احملاسبية.
 - 2- 8دائرة اإلدارة وادلستخدمني:
تشرؼ على اظتصاحل الآتية :األفراد ،الوسائل العامة والشؤوف اإلجتماعية .وتتمثل مهامها يف مايلي:
 تسيَت اظتلفات اإلدارية اطتاصة بالعماؿ منذ التوظيف إىل ما بعد التقاعد؛ حتضَت ودفع الرواتب واألجور الشهرية ،وتسيَت العطل السنوية واالستثنائية؛ حتفظ حقوؽ العامل وحترص على القياـ بواجباتو جتاه الشركة ،فهي تقوـ بػإعداد كشوفات األجور لعماؿ اظتصنع،وتشرؼ على نظافة اظتراكز اإلدارية واإلطعاـ ،وتوفَت وسائل النقل.
 تسيَت اظتلفات اإلجتماعية للعاملُت ،واطتاصة باالشًتاكات يف صندوؽ الضماف اإلجتماعي والتعويضات واطتدماتاإلجتماعية؛
 وضع الربامج اطتاصة بتكوين العماؿ اصتدد ،ورسكلتهم دتاشيا مع التقنيات اضتديثة يف صناعة اإلشتنت. استقباؿ طلبات التوظيف طبقا ظتخطط التشغيل اظتطبق يف الشركة. - 3- 8دائرة الوقاية واألمن:
تشرؼ ىذه الدائرة على الًتتيبات األمنية اطتاصة بالشركة واظتتعلقة بػ:
 تنسيق اظتراقبة واإلشراؼ ،وتنشيط فعاليات األمن الصناعي واضتفاظ على البيئة؛ التأكد من جاىزية الوسائل اطتاصة مبكافحة اضترائق وؼتتلف الطوارئ؛ معاينة وتفتيش وسائل اإلنتاج يف كل مرحلة من مراحل التشغيل لتفادي كل مسببات اضتوادث واألخطار؛ إعداد إحصائيات دورية عن حوادث العمل واألخطار وحتليلها للوقوؼ على أسباهبا وكيفية عالجها من خالؿ رسمسياسة وقاية لتفاديها هنائياً.
 - 4- 8دائرة العمليات التجارية:
تتوىل ىذه اظتصلحة مهمة:
استقباؿ ملفات الزبائن ومراقبة الشحن وتسهيل عملية البيع؛برغتة ملفات الزبائن وأوقات التسليم ومراقبة تنفيذ الصفقات؛إصدار صكوؾ الفوترة والتسليم ،وفحص الفواتَت ومطابقتها للصكوؾ اظتقدمة؛جرد العمليات اليومية اطتاصة بالبيع والتسليم. - 5- 8ادلديرية التقنية:
تشرؼ على على أقساـ التموين ،الصيانة ،اإلنتاج ،اظتواد األولية ،مصلحة اظتعلوماتية ومراقبة اصتودة والبيئة .ونستطيع
القوؿ أف ىذه اظتديرية ىي اليت تسهر على العملية اإلنتاجية وصيانة العتاد وكذا توفَت كل اظتواد اليت تدخل يف إنتاج
وصناعة اإلشتنت ،وىي تتبع مباشرة مدير اظتصنع.
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 - 1- 5- 8دائرة ادلواد األولية:
تتبع اظتديرية التقنية مباشرة وتشرؼ على مصلحيت إستغالؿ اظتقالع ،صيانة العتاد اظتتنقل ،قسم التكسَت .وديكن
القوؿ أف ىذه الدائرة ىي األساسية اليت يرتكز عليها اظتصنع من حيث توفر اظتواد اطتاـ اليت تدخل يف صناعة اإلشتنت
حيث تقوـ بػ:
 ضماف التموين الدائم واظتستمر باظتواد األولية واظتتمثلة يف اضتجر الكلسي ،الطُت ،الرمل واصتبس؛ ضماف مستو ؼتزوف دائم لتفادي أي انقطاعات يف العملية اإلنتاجية؛ اإلشراؼ على عمليات التفجَت؛ - 2- 5- 8دائرة التموين:
تقوـ بشراء اظتواد والتجهيزات واظتواد الالزمة وختزينها ،وهبا مصلحتُت :مصلحة تسيَت اظتخزوف واظتشًتيات ،وتتبع
مباشرة اظتديرية التقنية .ومن مهامها أيضا:
 توفَت كل اإلحتياجات اطتاصة بدوائر :اإلنتاج ،الصيانة ،اظتواد األولية ،من قطع تبديل ومستلزمات وأدوات الصيانةالضرورية ،واحًتاـ آجاؿ تسليمها؛
 ضماف ؼتتلف اإلحتياجات لتنفيذ تدخالت الصيانة والتصليحات يف فًتات اإلنتاج ويف فًتات الصيانة اظتربغتة ،وحُتالتوقف اصتزئي اظتربمج للعملية اإلنتاجية؛
 اضترص على تلبية ؼتتلف الطلبات من قطع التبديل واألدوات واظتستلزمات طبقا للمواصفات اظتطلوبة من طرؼاظتصاحل التقنية خاصة تلك اظترتبطة باظتتعاملُت األجانب؛
 تنظيم عمليات اصترد اظتتعلقة بقطع التبديل؛ مراقبة مستويات اظتخزوف وبرغتة مواعيد إعادة التموين. - 3- 5- 8دائرة اإلنتاج:
تشرؼ على مصلحة التصنيع والتوزيع وتتبع مباشرة اظتديرية التقنية .من مهامها:
 إعداد وحتضَت الربنامج الشهري لإلنتاج والسهر على تنفيذه من قبل ؼتتلف اظتصاحل؛ السهر على جتسيد اظتخطط السنوي لإلنتاج؛تنسيق نشاطات ؼتتلف اظتصاحل؛ اظتتابعة واظتراقبة اليومية لسَتورة العملية اإلنتاجية وتدفق اإلنتاج ،والتأكد من جودتو وتدارؾ اإلؿترافات يف حينها ،واليتقد حتدث يف أي مرحلة من مراحل اإلنتاج ،وىذا لتفادي اضتصوؿ على منتج غَت مطابق للمواصفات اظتطلوبة.
 توزيع اإلشتنت اظتنتج. - 4- 5- 8دائرة الصيانة:
تشرؼ على مصاحل اظتيكانيك ،الكهرباء ،القياس والتعديل ،الورشة التقنية اظتركزية ومكتب الدراسات واظتناىج.
وتقوـ بصيانة العتاد الثابت أي التجهيزات اليت تتوىل عمليات التكسَت ،الطهي والتوزيع.
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 - 5- 5- 8دائرة ادلعلوماتية:
هتتم باصتانب التقٍت لنظاـ اظتعلومات ،وتتمثل مهامها يف مراقبة كل اضتواسيب ،وتوطُت الربامج اظتعلوماتية الالزمة
للتسيَت مع تأىيل مستعملي اإلعالـ الآيل يف الشركة.
 - 6- 5- 8دائرة مراقبة اجلودة والبيئة:
تشرؼ على مراقبة جودة اإلشتنت يف كل مراحل التصنيع اليت دير هبا اظتنتوج ،إذ تكوف عملية اظترا قبة مستمرة
لكل مرحلة من مراحل العملية اإلنتاجية ،ويف كل مرحلة تقوـ مصلحة مراقبة النوعية بفحص الًتكيبة الفيزيائية
والكيميائية ،والقياـ بعملية التعديل عند الضرورة .كما تقوـ ىذه اظتلصلحة مبراقبة وضع وحالة البيئة احمليطة بتتبع اصتوانب
البيئية للمؤسسة وػتاولة قياس مؤشراهتا وإعداد التقارير اظترافقة لذلك.
ويتوفر لد دائرة مراقبة اصتودة والبيئة أربعة ؼتابر متخصصة ،يعٌت اظتخرب األوؿ برقابة اإلنتاج على مدار األربع
والعشرين ساعة يوميا ،أما اظتخرب الثاين فيختص بالتحاليل ،والثالث خيتص بالتحاليل الفيزيائية بطاقة اشتغاؿ ذتاف ساعات
يوميا ،وأخَتا ؼترب اظتواد األولية بطاقة إشتغاؿ ذتاف ساعات يوميا كذلك .ومن اظتعلوـ أف اظتصلحة تتوىل التأكد من أف
اظتواد اظتنتجة يف أقساـ اإلنتاج أو اظتشًتاة أو اظتستخرجة تقع ضمن ىوامش اطتطأ اظتسموح بو ،وىذا يقتضي أف تصاحب
إختبارات اصتودة عمليات اإلنتاج بدءا من إستالـ اظتواد األولية حىت اضتصوؿ على اظتنتوج النهائي .كما أضيفت عتذه
الدائرة مهاـ جديدة تتمثل يف مراقبة اصتوا نب البيئية للمؤسسة ومتابعة تنفيذ اإلستثمارات البيئية اظتخطط عتا يف إطار
تطبيق النظاـ اظتتكامل للجودة والبيئة والسالمة اظتهنية.

1

 - 1اضتصوؿ على ىذه اظتعلومات من اظتقابلة اليت أجريت مع رئيس مصلحة اصتودة والبيئة باظتؤسسة ػتل الدراسة.
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خالصة الفصل:
من خالؿ ىذا الفصل تبُت أف رتيع اظتؤسسات اظتختارة ػتل الدراسة ىي مؤسسات عمومية إقتصادية ذات أسهم
SPA

تنضوي حتت غتمعات إقتصادية كرب يف اصتزائر.

فاظتؤسسة األوىل  SOMIPHOSتابعة لقطاع اظتناجم حتت وصاية غتمع فرفوس  FERPHOSسابقا وغتمع مناجم
اصتزائر مناؿ  MANALحاليا بنشاط أساسي يتمثل يف البحث اظتنجمي واإلستغالؿ واظتعاصتة والتحويل وتسويق مادة
الفوسفات يف األسواؽ احمللية والدولية .أما اظتؤسسة الثانية

ENTP

فهي تابعة لقطاع احملروقات ضمن غتموعة سونطراؾ

 SONATRACHبنشاط أساسي يتمثل يف اضتفر من أجل اس تخراج البًتوؿ والغاز مع تطوير آبار احملروقات وصيانتها.
أما اظتؤسسة الثالثة

FERTIAL

فهي تابعة لقطاع صناعة األشتدة حتت وصاية غتمع أشتيداؿ

ASMIDAL

بنشاط

أساسي يتمثل يف إنتاج األشتدة الفوسفاتية والآزوتية وتسويقها يف األسواؽ احملل ية والدولية .أما اظتؤسسة الرابعة شركة
إشتنت تبسة

SCT

تابعة لقطاع صناعة اإلشتنت حتت وصاية اجملمع الصناعي إلشتنت اصتزائر

GICA

بنشاط أساسي

يتمثل يف إنتاج وتسويق اإلشتنت يف السوؽ الوطنية .وبالتايل ،تنتمي نشاطات اظتؤسسات ػتل الدراسة إىل القطاعات
اإلقتصادية والصناعية اليت عتا تأ ير معترب على البيئة يف اصتزائر.
وأيضا تبُت من خالؿ ىذا الفصل أف رتيع اظتؤسسات ػتل الدراسة تعترب من بُت أىم اظتؤسسات اصتزائرية السباقة
يف اضتصوؿ على مواصفات اإليزو  ISOوعلى وجو اطتصوص اظتتعلقة باصتودة واإل دارة البيئية والسالمة اظتهنية .ىذا
باإلضافة إىل أف اعتياكل التنظيمية للمؤسسات اظتدروسة تظهر إحتوائها على مديرية مساعدة خاصة مبجاالت اصتودة
والبيئة والسالمة اظتهنية خالؿ فًتة حصوعتا على شهادات اظتطابقة لإليزو .18000 ،14000 ،9000
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متـ ــهيد:
بعد التطرؽ يف الف صل السابق إذل التعريف بادلؤسسات

)(SOMIPHOS, ENTP, FERTIAL, SCT

ادلعنية

بالدراسة ،واليت مت إختيارىا ،وتسليط الضوء عليها ،على أساس أهنا من بُت أىم ادلؤسسات اجلزائرية اليت تتبٍت متطلبات
اإلدارة البيئة وفقا لإليزو .14000لذا وجب يف ىذا الفصل ،تبياف معادل اإلدارة البيئية ،وربديد اجلوانب البيئية لكل
مؤسسة ،وفقا دلتطابات اإليزو ،14000وذلك قبل الولوج يف الفصل السادس من ىذه الداراسة.
وعليو ،طلصص ىذا الفصل إذل تسليط الضوء على معادل اإلدارة البيئية وفق

لإليزو14000

يف ادلؤسسات زلل

الدراسة من خالؿ إستعراض أىم مظاىر ومراحل إعتماد كل مؤسسة دلواصفات اإليزو 14000مع إرفاقها بتواريخ
احلصوؿ على /وذبديد شهادات ادلطابقة ،وأيضا التعرض إذل عمليات نظاـ اإلدارة البيئية اإليزو 14001يف كل واحدة من
ادلؤسسات ادلدروسة .ىذا باإلضافة إذل ربديد اجلوانب البيئية اخلاصة بكل مؤسسة ،وتبياف أىم اآلليات واإلجراءات
ادلطبقة لقياس ومتابعة أىم ادلؤشرات ادلعربة عن اجلوانب البيئية ادلتعلقة بكل مؤسسة.
وعليو ،مت تقسيم ىذا الفصل إذل أربعة مباحث ،يتضمن كل مبحث معادل اإلدارة البيئية يف كل مؤسسة مع ربديد
اجلوانب البيئية ادلتعلقة بكل واحدة منها وفقا دلتطلبات اإليزو .14000وبالتارل ،ػلتوي ىذا الفصل على ادلباحث التالية:
 ادلبحث األول :معامل اإلدارة البيئية وحتديد اجلوانب البيئية وفقا لإليزو 32111يف شركة
 ادلبحث الثاين :معامل اإلدارة البيئية وحتديد اجلوانب البيئية وفقا لإليزو 32111يف

SOMIPHOS

ادلؤسسة ENTP

 ادلبحث الثالث :معامل اإلدارة البيئية وحتديد اجلوانب البيئية وفقا لإليزو 32111يف

مؤسسة FERTIAL

 ادلبحث الرابع :معامل اإلدارة البيئية وحتديد اجلوانب البيئية وفقا لإليزو 32111يف شركة .SCT
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ادلبحث األول :معامل اإلدارة ال بيئية وحتديد اجلوانب البيئية وفقا لإليزو 32111يف

شركة SOMIPHOS

يتنأوؿ ىذا ادلبحث معادل اإلدارة البيئية وفقا لإليزو 14000يف شركة  SOMIPHOSخالؿ فًتة حصوذلا وذبديدىا

لشهادة ادلطابقة

()2010- 2004

من خالؿ تسليط الضوء على أىم مظاىر ومراحل إعتمادىا

لإليزو14000

والتواريخ

ادلرافقة لذلك ،مع زلأولة تلخيص متطلبات النظاـ ادلدمج إل دارة اجلودة والبيئة الذي مت توطينو يف الشركة خالؿ الفًتة
(،)2010- 2004

وذلك بالًتكيز على ما يتعلق بنظاـ اإلدارة البيئية اإليزو .14001لنختم ىذا ادلبحث بتحديد اجلوانب

البيئية للشركة ،مع إظهار الكيفية اليت يتم دبواجبها متابعة ادلؤشرات ادلعربة عن اجلوانب البيئية ادلتعلقة بالشركة ومدى
تأثَتىا على البيئة.
أوال  -أهم مظاهر ومراحل إعتماد شركة  SOMIPHOSدلواصفات اإليزو:32111
 - 1شهادات ادلطابقة لإليزو  ISOادلتحصل عليها:
مت إختيار شركة

SOMIPHOS

على أساس أهنا من بُت ادلؤسسات اجلزائرية السباقة يف احلصوؿ على شهادة

اإليزو ،وذلك ألهنا ربصلت على شهادة

ISO9000

وشهادة  ،ISO14000سنة

2004

صاحلة للفًتة

2007- 2004

بإعتبارىا كوحدة أساسية ضمن رلمع ادلؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات  .FERPHOSىذا باالضافة إذل ذبديدىا
لشهادة ادلطابقة  ISO9000و ،ISO14000سنة

2007

صاحلة للفًتة

2010- 2007

وؽلكن التطرؽ ألىم مظاىر إعتماد

الشركة دلواصفات اإليزو يف ما يلي:
 - 1- 1حصول الشركة على شهادة اإليزو  7111إصدار :0111
نظراً ألف معظم إنتاج الشركة من مادة الفوسفات موجو لزبائنها يف السوؽ العادلية ،إضاف ًة إذل زيادة حدة التنافس
من خالؿ وجود عدد كبَت من ادلنافسُت يف ىذا اجملاؿ على ادلستوى الدورل ،ما ساىم يف تسريع وتَتة تطور جودة ادلنتوج
واخلدمات ادلرفقة من نقل وإحًتاـ ألجاؿ التسليم وغَتىا من األمور ادلرتبطة باجلودة.
ورغبة منها يف إرساء مبادئ إدارة اجلودة ،يف إطار سعيها من أجل ربسُت صورهتا وتفعيل أدائها ،وإرضاء زبائنها
السيما وأف البعض منهم يشًتط حصوؿ ىذه الشركة على شهادة اإليزو إلبقاء وتطوير أشكاؿ التعامل معها ،باإلضافة
إذل أف احل صوؿ على شهادة اإليزو يف سلتلف اجملاالت يعترب اليوـ من أسس التنافس يف السوؽ العادلي ،ومن األولويات
اليت سبليها الشراكة األجنبية.
لذلك ،أدركت شركة

SOMIPHOS

إلزامية وضرورة إعتمادىا دلواصفات اإليزو ،9000والذي توج بالفعل

بتطبيق متطلبات نظاـ إدارة اجلودة  ،ISO9001لتتحصل الشركة بعد ادلراجعة النهائية من طرؼ مكتب التسجيل
()Service Général de Surveillance

التابع للهيئة الفرنسية ادلاضلة للشهادة

اإليزو ( 9000إصدار  )2000يف ماي .2007

Cofrac

SGS

على شهادة ادلطابقة دلواصفات

1

 - 2- 1حصول الشركة على شهادة اإليزو  32111إصدار :2004
إدراكاً من شركة مناجم الفوسفاط  SOMIPHOSمن أف طبيعة أنشطها ذلا تأثَتات على البيئة وأف ضرورة احملافظة

على ىذه األخَتة يعترب أحد ادلتطلبات األ ساسية الداخلة يف ادلعادلة التنافسية يف العصر الراىن ،ذلذا صممت رسالة ذباه

 - 1نسخة من شهادة اإليزو 0000مرفقة يف ادلالحق اخلاصة

دبؤسسة  SOM IPHOSضمن رقم (.)1.9
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التنمية ادلستدامة ،إعتمدت من خالذلا متطلبات نظاـ اإلدارة البيئية
تطبيق نظاـ إدارة اجلودة .ISO9001
وبعد ادلراجعة النهائية من طرؼ نفس مكتب التسجيل
دلواصفات اإليزو  14000يف ماي .2007

ISO14001

SGS

1

خالؿ الفًتة ( )2010- 2004تزمناً مع

ربصلت كذلك الشركة على شهادة ادلطابقة

 - 2تبين وتطبيق مشروع النظام ادلتكامل واحلصول على شهادة ادلطابقة:
قبل احلديث عن مراحل مشروع توطُت النظاـ ادلتكامل إلدارة اجلودة والبيئة

 ISO9001وISO14000

يف شركة

مناجم الفوسفات  SOMIPHOSذبدر اإلشارة أف ىذه األخَت إعتمدت النظاـ ادلدمج خالؿ فًتتُت علا:
-

الفًتة اليت كانت وحدة تابعة دلؤسسة فرفوس

FERPHOS

 الفًتة اليت أصبحت فيها شركة مناجم الفوسفاتذبديد الشهادة للفًتة (.)2010- 2007

وكانت شهادة ادلطابقة بإسم ىذه األخَتة
مستقلة ذاتيا بداية من

SOMIPHOS

2005

()2007- 2004؛

فعملت فقط على

وبالتارل ،سيتم تلخيص ادلراحل األساسية لتبٍت وتنفيذ النظاـ ادلتكامل إلدارة اجلودة والبيئة يف الشركة فقط خالؿ
الفًتة الثانية بعد خروج الشركة سنة

2005

من رلمع فرفوس

FERPHOS

واليت تزامنت مع ذبديد شهادة ادلطابقة

لإليزو:14000
 - 1- 2إنطالق ادلشروع:
بدأت ىذه ادلرحلة خالؿ األشهر األوذل من سنة  ،2006حيث قامت شركة مناجم

SOMIPHOS

الفوسفات يف

ىذه ادلرحلة باخلطوات التالية :
 إنشاء مديرية فرعية تعٌت بشؤوف اجلودة والبيئة؛ ربديث ووضع سياسة للجودة والبيئة للمؤسسة حسب القواعد ادلنصوص عليها؛ بناء ميثاؽ أو دليل للجودة والبيئة MQES؛ تعهد ادلديرية العامة بتوفَت كل الوسائل ادلادية وادلالية والبشرية لتطبيق النظاـ؛ وضع ىيكل تنظيمي يتماشى ومعايَت نظاـ إدارة اجلودة ونظاـ اإلدارة البيئية؛ إنشاء وتفعيل نظاـ اإلتصاالت الداخلية واخلارجية؛ إنشاء نظاـ معلومايت داخلي يضمن توفَت ادلعلومات الالزمة ،من خالؿ ربط كل وحدات ادلؤسسة ببعضها البعض؛ اإلتفاؽ مع اذليئة ادلاضلة بالقياـ بتكوين اإلطارات العليا للمؤسسة ،وخاصة مسؤورل اجلودة والبيئة يف الشركة؛ ربديد ادلهاـ وادلسؤوليات؛ وضع إجراءات وبرنامج دلراقبة تطبيق قواعد اجلودة والبيئة كل ثالثي. - 2- 2حتسيس ادلوارد البشرية مبشروع النظام ادلتكامل إلدارة اجلودة والبيئة:
يف ىذه ادلرحلة قامت ادلؤسسة بتنظيم ورشات عمل إلعالـ عماؿ الشركة بالقواعد وادلقاييس والتنظيمات ادلتخذة
من أجل تطبيق نظاـ إدارة اجلودة والبيئة يف كل الوحدات وادلديريات وادلصاحل ،إذل جانب اإلعالـ التدرغلي للعماؿ بطرؽ

 - 1نسخة من شهادة اإليزو 14000مرفقة يف ادلالحق اخلاصة دبؤسسة  SOM IPHOSضمن
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تطبيق ىذا النظاـ .كذلك القياـ بأياـ دراسية وتكوينية حوؿ أساسيات تنفيذ نظاـ إدارة اجلودة والبيئة وفقاً دلواصفات

 9000و14000

لفريق العمل ادلسؤوؿ من طرؼ خرباء يف ىذا اجملاؿ تابعُت دلكتب .SGS

 - 3- 2تطبيق النظام والتدقيق األويل من :SGS

مت يف ىذه ادلرحلة تطبيق نظاـ إدارة اجلودة والبيئة ،وإستخالص مدى فعاليتو من خالؿ التطبيق الصحيح للقواعد
اخلاصة بكل عملية ،وا لفحص ادلنهجي دلدى قدرة ادلؤسسة على بلوغ األىداؼ واألنشطة ادلخططة ،من خالؿ مراجعة
اإلدارة  ،األنشطة الوقائية والتصحيحية ،شكأوى الزبائن ،الالمطابقات (ادلعيب)  ،إصلاز ادلخطط مثل اإلنتاج ومدى ربقيق
ادلبيعات التقديرية .مث اإلتصاؿ باجلهة ادلاضلة

SGS

دلباشرة عملية التدقيق األولية للكشف عن نقاط الضعف وعدـ

التطابق يف النظاـ .وتلخصت نتائج ادلراجعة األولية يف تقدمي تقرير من طرؼ الفريق ادلكلف يتضمن ربديد أىم
اإلضلرافات والعمليات التصحيحية اليت غلب أخذىا بعُت اإلعتبار يف ادلرحلة ادلقبلة.
 - 4- 2مرحلة ادلراجعة النهائية ومنح الشهادة:
يف ىذه ادلرحلة قاـ فريق التدقيق التابع لػ:

SGS

خالؿ شهر أفريل من سنة

2007

بادلراجعة النهائية ،ليكوف تقريره

النهائي متضمناً للجوانب السلبية واإلغلابية مع إستخراج بعض حاالت عدـ ادلطابقة البسيطة ،وإزباذ بعض اإلجراءات
التصحيحية ،وإبراز بعض ادلالحظات ا لواجب أخذ بعُت اإلعتبار.
وهبذا ،جاءت توصية رئيس فريق ادلراجعة للهيئة ادلاضلة
الفوسفات

SOMIPHOS

على شهاديت

SGS

اإليزو 9000و14000

دبنح الشهادة ،لتتحصل بعد ذلك شركة مناجم

يف ماي

2007

صاحلة لثالثة سنوات بدأً من تاريخ

منحها  ،وخالؿ ىذه الفًتة ستخضع ادلؤسسة دلراجعة دورية دبعدؿ واحدة يف السنة يتوقف على نتائجها إحتفاظ الشركة
1
بالشهادة من عدمو.
ثانيا  -وصف عمل النظام ادلدمج إلدارة اجلودة والبيئة وفق  ISO9001و ISO14001يف

شركة SOMIPHOS

يف إطار حصوؿ شركة  SOMIPHOSعلى شهاديت ادلطابقة لإليزو 9000و 14000صممت إدارهتا العليا نظاماً
ال إلدارة اجلودة والبيئة وفق  ISO9001و ISO14001ادلعتمد خالؿ الفًتة  ،2010- 2004والذي جاء وفق
مدرلاً متكام ً
دليل إدارة اجلودة والبيئة لشركة مناجم الفوسفات ادلسمى .2 MQES :مع العلم أف الشركة إعتمدت إصدار
ISO9001:2000

وإصدار

ISO14001: 1996

للفًتة ( 3 .)2007- 2004أما بعد ىيكلة رلمع

FERPHOS

وخروج

SOMIPHOSكمؤسسة مستقلة ،فعملت فقط على ذبديد الشهادة ولكن بتحديث النظاـ ادلدمج إلدارة اجلودة والبيئة
وفق االصدار اجلديد  ISO14001 : 2004ما تطلب منها تعديل وربسُت متطلبات النظاـ ادلدمج يف شقو اخلاص
باإليزو .14001كما مت يف إطار ذلك بناء آلية عمل النظاـ ادلدمج إلدارة اجلودة والبيئة للشركة ،ووضع ادلتطلبات الالزمة
لذلك يف دليل

MQES

باإلعتماد على تصميم اخلريطة العامة لعمليات النظاـ 4 .ىذا مع وضع متطلبات التوثيق الالزمة

من خالؿ إعداد إجراءات للتوثيق يف كل ما غلري يف أي من ادلتطلبات بسجالت خاصة ربفظ من أجل الرجوع إليها
عند عمليات ادلراجعة.
1

 -أحد تقارير التدقيق دلكتب  SGSمرفق يف ادلالحق اخلاصة

دبؤسسة  SOM IPHOSضمن رقم (.)3.9

- M ANUEL QUALITE ET ENVIRONNEM ENT DE SOM IPHOS
دبؤسسة  SOM IPHOSضمن رقم (.)4.9

 - 3أنظر ملخص دليل اجلودة والبيئة  M QESادلرفق يف ادلالحق اخلاصة
4
 اخلريطة العامة للنظاـ مرفقة يف ادلالحق اخلاصة دبؤسسة  SOM IPHOSضمن رقم (.)5.9354

2
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الشكل رقم ( 8)14تصميم النظام ادلدمج إلدارة اجلودة والبيئة يف شركة

SOMIPHOS

تعهد

إدارة ادلوارد

إدارة
الشركة

وإلتزاـ

ادلراقبة

ربقيق

مراجعة

والتحليل

ادلنتج

إدارة العمليات

اإلدارة

Check

(التنفيذ)

التجارية

Do

إدارة العمليات

ذات

ادلالية

العالقة

األطراؼ
ذات
العالقة

التخطيط
PLan

إدارة
الشركة
األطراؼ

واحملاسبية

التحسُت Action

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على دليل إدارة اجلودة والبيئة  MQESوادلرفق يف ادلالحق اخلاصة بادلؤسسة ضمن رقم

(.)6.9

بناء على الشكل أعاله ،سيتم التطرؽ إذل العمليات األ ساسية ذليكل النظاـ ادلدمج إلدارة اجلودة والبيئة لشركة
مناجم الفوسفات  SOMIPHOSمع الًتكيز يف ادلتطلبات على اجلوانب اليت ذبسد نظاـ اإلدارة البيئية  ISO14001يف
الشركة ،والذي صمم وفق آلية عمل حلقة التحسُت ادلستمر ( PDCAخطط ،Plan :التنفيذ ،Do :القياس والتحليل:
 ،checkتطوير

)Action :

وادلعرب عنها بادلتطلبات اليت جاءت يف دليل إدارة اجلودة والبيئة .MQES

 - 1وضع السياسة البيئية للشركة:

Politique environnementale

سبت صياغة السياسة البيئية للشركة وفق الصياغة األتية:

1

"ضلن شركة  SOMIPHOSمؤسسة مواطنة تؤمن بأف التنمية ادلستدامة تتحقق عرب البحث ادلتواصل عن التوازف بُت
احلاجة الطبيعية لإلنتاج والتواجد وواجب احملافظة على البيئة".
وبناءا على أف مؤسسة  SOMIPHOSعازمة على التأثَت وسط زليطها يف ادلناطق اليت تنشط هبا ،وتثبت وجودىا
كمؤسسة حريصة على احلفاظ على البيئة وعلى الصحة العمومية ،وضماف ادلوارد الكافية والقابلة لإلستغالؿ لألجياؿ
القادمة .فإف شعار السياسة البيئية لشركة مناجم الفوسفات
حق اإلحًتاـ واحملافظة" .وعليو فإف شركة

SOMIPHOS

SOMIPHOS

ىو":من الطبيعة نستخرج مواردنا وذلا علينا

واعية بأف نشاطها ينتج ال زلالة آثا ار على البيئة ،ولكن ىاتو

اآلثار زلددة وؽلكن التحكم فيها والسيطرة عليها ،وذلذا تعمل جاىدة عرب التسيَت الصارـ للجوانب البيئية ،لبلوغ أفضل
أداء بيئي واحملافظة عليو ،مع تبٍت ادلسؤولية االجتماعية .ذلذا تلتزـ شركة

SOMIPHOS

دبا يلي:

 توفَت كل ادلوارد ادلالية وادلادية والبشرية الالزمة إلنشاء نظاـ التسيَت البيئي وفقاً للمواصفة  ISO14001وصيانتو ،معاحلرص على متابعتو داخل وحداهتا وىياكلها بإستمرار؛

 - 1انظر إعالف السياسة البيئة لشركة  SOM IPHOSادلرفق يف ادلالحق اخلاصة هبا
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-

احملافظة من خالؿ ادلراقبة والقياس والسيطرة ،وادلعلومات واإلتصاؿ ،وإذباذ إجراءات دائمة من أجل بناء ثقافة ىدفها

األساسي – أو على األقل  -التقليص إذل ادلستوى ادلقبوؿ من إنتاج النفايات ادلؤثرة على البيئة أثناء مزأولة النشاط على
األرض واذلواء وادلاء وكذا ترشيد إستغالؿ ادلوارد البيئية يف أي مكاف تعمل فيو؛
-

القياـ جبميع نشاطاهتا طبقاً للقوانُت واالنظمة السارية من أجل الوقاية من االتاثَتات البيئية؛

تدعيم وتشجيع البحث العلمي من أجل إغلاد احللوؿ ادلناسبة على ادلدى ادلتوسط والبعيد للمشاكل البيئية ادلطروحة

وادلتعلقة بأنشطة الشركة؛
-

اإللتزاـ بإجراء دراسة األثر البيئي احملتمل دلشاريعها وعملياهتا على البيئة كخطوة أولية وضرورية قبل إصلازىا؛

-

ضماف دورات تكوينية دائمة على وسائل احملافظة على البيئة ومحايتها؛

-

اإلعالف عن السياسة البيئية ،ونشر بإنتظاـ حوصلة األنشطة والنتائج البي ئية جلميع العماؿ ومجيع األطراؼ ادلعنية.

 - 2التخطيط:

Planification

 - 1- 2حتديد اجلوانب البيئية:
ربقيقا لذلك قامت الشركة بإنشاء إجراءات هتدؼ إذل ربديد اجلوانب البيئية اذلامة والرئيسية يف أنشطة ومنتجات

وخدمات شركة  SOMIPHOSمرفقة بتوضيح أثارىا على البيئة من أجل وضع الغايات واألىداؼ البيئية .سيتم التطرؽ ذلذا
العنصر بالتفصيل يف أخر ىذا ادلبحث.
 - 2- 2حتديد القوانني والتشريعات البيئية:
مت يف ىذه العملية مسح ورصد كافة القوانُت والتشريعيات ادلتعلقة بأنشطة وخدمات الشركة زلليا ودوليا من أجل
ادلرور للعملية ادلوالية وىي رسم األىداؼ والغايات واإلجراءات الالزمة دلتابعة التوافق مع ىذه القوانُت ،مع رصد أي
تغَتات قد تطرأ عليها .ويتم نشر ذلك يف سلطط برنامج اإلدارة البيئية

للشركة..

 - 3- 2وضع خمطط لربنامج اإلدارة البيئية يتضمن رسم األهداف والغايات البيئية:
وفق سلطط برنامج اإلدارة البيئية للش ركة لكل سنة يتم رسم أىداؼ وغايات للجوانب البيئية مع وضع االليات
والتدابَت الالزمة لتحقيقها.
ادلنتج) (8Réalisation du produit )DO

 - 3التنفيذ (حتقيق
العمل على ذبسيد برنامج اإلدارة البيئية ادلتضمن لألىداؼ والغايات البيئية ادلرفقة باجلوانب البيئية احملددة على
سلتلف مواقع ووحدات شركة

SOMIPHOS

مع فحص ومتابعة األثر البيئي للمنتج يف سلتلف العمليات (إستخراج

الفوسفات ،معاجلة الفوسفات ،نقل وتصدير الفوسفات)  .وتتم عملية التنفيذ من خالؿ القياـ دبا يلي:
 -تسخَت ادلوارد الالزمة (مالية،

بشرية)...؛

 بناء ىيكل مالئم لالتصاالت وتوزيع ادلسؤوليات؛ إستثمارات بيئية :إقتناء تقنيات وذبهيزات وآ الت ومستلزمات صديقة للبيئة مثل إقتناء الشركة دلصايف من أجلزبفيض نسبة الغبار يف اجلو؛
 ترشيد إستهالؾ موارد الطاقة وادلياه مع زلأولة التخلص من النفايات من خالؿ بيعها أو رسكلتها؛ زيادة عمليات التكوين يف اجملاؿ البيئي وربسيس األفراد.356
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 - 4ادلراقبة والتحليل:
يتم يف ىذه العملية مراقبة وقياس أىم ادلؤشرات ادلعربة عن اجلوانب البيئية للمؤسسة وفق معايَت معينة .وذلك من
Mesures, analyse et amélioration

أجل معرفة ادلستويات احملققة ومقارنتها مع ادلستويات اليت ربددىا القوانُت والتشريعات البيئية .لتنتهي ىذه العملية
بتشخيص األسباب إف دل ربقق األىداؼ والغايات البيئية ،ووضع التصحيحات والتحسينات الالزمة .ويتم ىذه العملية
بإستخداـ لوحات القيادة البيئية ،وكذلك لوحات مؤشرات األداء البيئي اليت ذبمع كلها يف تقرير برنامج اإلدارة
البيئية .كما يتم يف ىذه ادلرحلة القياـ بعمليات التدقيق الداخلية مرتُت على األقل يف سنة من طرؼ مدقيقن داخليُت أو
خارجيُت ،وذلك من أجل معرفة ما إذا كاف الًتتيبات ادلخطط ذلا وادلنفذة اخلاصة باألىداؼ والغايات البيئية تتوافق مع
تلك احملققة.
 - 5مراجعة اإلدارة:
تتبع الشركة إجراءات معينة مشروحة يف الدليل  MQESربدد فيها كيفية أداء وأوقات إجتماعات مراجعة اإلدارة،
Revue de direction



وىذه اإلجراءات تليب مجيع متطلبات ادلواصفة .حيث يقوـ مدير اجلودة والبيئة دبساعدة أعضاء فريق اجلودة والبيئة بإعداد
تقرير ادلراجعة ونشره للجميع ،مرفقا باإلقًتاحات والقرارات الالزمة لتحقيق التحسينات وربديد تدابَت تصحيحية لتحسُت
النظاـ ادلتكامل إدارة اجلودة والبيئة .ويتضمن تقرير مراجعة اإلدارة يف ما ؼلص نظاـ اإلدارة البيئية مايلي:
 مراجعة وتقييم حالة نظاـ اإلدارة البيئية ومستوى مطابقتو دلتطلبات ISO14001؛ مناقشة تناسق وسباثل النظاـ مع السياسة البيئية للشركة؛ عرض مدى تلبية النظاـ لألىداؼ والغايات البيئية؛ عرض حاالت عدـ ادلطابقة؛ تقدمي مقًتحات التحسُت؛ عرض آثار اإلجراءات التصحيحية والوقائية اليت أجريت سابقا؛ عرض مؤشرات األىداؼ والغايات ادلتوصل ذلا ومناقشتها ووضح احللوؿ الالزمة ذلا.إف تقارير مراجعة اإلدارة ىي دبثابة التقرير السنوي للتسيَت ولكن ؼلص نظاـ اإلدارة يف جانبها ادلتعلقة باجلودة
واإلدارة البيئية .حيث تعت رب تقاير ادلراجعة ىي القاعدة األساسية إلنطالؽ العمل يف الدورة ادلستقبلية ،وذلك بناءا على
ادلخططات ادلوضوعة ،باإلضافة إذل التدابَت الالزمة لعملية التحسُت وتصحيح اإل ضلرافات ادلوجودة يف الدورات السابقة.
 - 6التحسني:
ويتم يف ىذه ادلرحلة مايلي:
Amélioration

 القياـ باإلجراءات التصحيحة الالزمة إف دل ربقق األىداؼ والغايات ادلخطط ذلا وادلتعلق ة باجلوانب البيئة للشركةوتطبيقها يف الدورة ادلستقبلية (السنة القادمة)؛
 وضع أىداؼ وغايات للجوانب البيئية تكوف أحسن من احملققة ،وذلك يف حالة ربقيق األىداؼ والغايات ادلخططة؛ إمكانية وضع أىداؼ وغايات بيئية جلوانب بيئية دل يتم متابعتها من قبل (مثل متابعة الغازات الدفيئة مثال)؛ أنظر بعض تقارير ادلراجعة ادلرفقة يف ادلالحق اخلاصة بشركة  SOM IPHOSضمن رقم
357
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 وضع اإلجراءات الوقائية الالزمة ،فمثال مت تأسيس إجراء خاص خبطط الطورئ يتضمن ربديد مصادر األخطار البيئيةاحملتملة وتقييمها وتوثيقها وخاصة يف ادلواقع والوحدات األكثر تأثَت على البيئة .وعلى أساس خطط الطوارئ احملددة تتخذ
التدابَت الالزمة دلنع ومعاجلة مجيع حاالت ادلخاطر والطوارئ البيئية ادلستقبلية.
ثالثا  -حتديد اجلوانب البيئية لشركة مناجم الفوسفات  SOMIPHOSومتابعة مؤشراهتا وفقًا لإليزو:32111

 - 1حتديد اجلوانب البيئية للمؤسسة:

كوف نشاط الشركة إستخراجي يعتمد على التنقيب وما يتبعو من عمليات حفر وتفجَت وإستخراج وربويل
ومعاجلة ونقل  ،فإف احمليط البيئي الذي تعمل بو ادلؤسسة يتأثر سلبياً وبشكل مباشر وكبَت بادلخلفات ادلفرزة من عمليات

أنشطتها واليت من بُت أعلها :الغبار والغازات ،النفايات الصلبة والسائلة إستهالؾ ادلوارد الطاقوية (كهرباء ،غاز ،وقود)،
وإستهالؾ ادلوارد الطبيعية (ادلياه).
ذلذا ،ويف إطار سعى الشركة ل توطُت النظاـ ادلدمج إلدارة اجلودة والبيئة اإليزو  14001و 9001من أجل احلصوؿ
على شهادة ادلطابقة ،تطلب منها وفق ما سبليو متطلبات نظاـ اإلدارة البيئية

اإليزو14001

ربديد جوانبها البيئية وادلتأتية

من بياف طبيعة تأثَتات أنشطتها على البيئة ،مع ضرورة ترتيب ىذه اجلوانب على أساس خطورهتا ،وكذلك ضرورة قياسها
ومتابعتها وفق مؤشرات تعرب عن األداء البيئي للشركة ،ومدى مطابقتو للمستويات احملددة يف القوانُت والتشريعات البيئية.
وبالتارل ،مت ربديد اجلوانب البيئة لشركة

SOMIPHOS

وترتيبها على أساس أعلية كل جانب مع قياسها ومتابعتها من

خالؿ برنامج اإلدارة البيئية للشركة والذي ػلدد اجلوانب البيئية وفق اجلدوؿ ادلوارل:
اجلوانب البيئية

الغبار

1

اجلدول رقم ( : )14اجلوانب البيئية لشركة مناجم الفوسفات

Poussière

.SOMIPHOS

النشاط وادلكونات
الغبار ادلتطا ير الناتج عن عمليات التفجيز واإلستخراج وادلعاجلة والنفل والتخزين واحململ بعوالق ملوثة للهواء.

النفايات الصلبة:

تتمثل يف طُت الفوسفات الناتج عن ادلعاجلة واحململ بادلواد الكيمائية ،البطاريات العجالت واحملركات،
األفراف احلديدة ،الورؽ ،اخلراطيش وغَتىا.

النفايات السائلة:

تصريف ادلياه الصناعية ،الزيوت ،ادلواد الكميائية ومنها األمحاض ،تسرب الوقود ،مياه الصرؼ الصحي.

إستهالك موارد الطاقة:

يتطلب نشاط ادلؤسسة إستهالؾ كميات كبَتة من الكهرباء الغاز والوقود.

إستهالك ادلياه:

إستهالؾ ادلياه بشكل مكثف يف عملية معاجلة الفوسفات.

الغازات واألدخنة:
الضوضاء:

الناذبة عن عمليات ادلعاجلة لتحويل الفوسفات اخلاـ .وربتوي على نسبة معتربة من غاز CO2

الضجيج الصادر من تفجَتات اإلستغالؿ وآ الت احلفر والنقل والتحويل وادلعاجلة والتخزين.

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على الربنامج السنوي لإلدارة البيئية لشركة  SOMIPHOSوادلرفق يف ادلالحق ضمن رقم (.)8.9

 - 2متابعة اجلوانب البيئية ادلتعلقة بشركة مناجم الفوسفات :SOMIPHOS
وفق برنامج اإلدارة البيئية

P.M.E

الذي يتم وضعو والتخطيط لو كل سنة خالؿ فًتة تطبيق نظاـ

اإليزو14001

( )2010- 2004يتم ربديد اجلوانب البيئية للشركة وفق كل عملية ونشاط ،مع بياف التأثَت على البيئة (تلويث اذلواء والًتبة
وادلياه) .واجلدوؿ ادلوارل يوضح ظلوذج  P.M.Eلتحديد اجلوانب البيئية كل سنة للشركة مع أخذ مثاؿ عن الغبار ادلتطاير.
 - 1أنظر برنامج اإلدارة البيئية

لشركة SOM IPHOS

وادلرفق يف ادلالحق اخلاصة هبا ضمن رقم
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اجلدول رقم( :)15تصميم منوذج برنامج اإلدارة البيئية احملدد للجوانب البيئية لشركة
الوحدة

SOMIPHOS

موقع ادلديرية العامة DG

العملية أو النشاط

حتديد اجلوانب البيئية

التاثري ادلمكن على البيئة

/

/

/

مركب جبل العنق C.D.O

اإلستغالؿ
ادلعاجلة

رائحة الغازات والغبار

تلويث اذلواء والتأثَت على األفراد العاملُت

/

/

الغبار

تلويث اذلواء والتأثَت على األفراد العاملُت

/

/

ادلنشأت ادلينائية I.P.A

الصيانة
الشحن والتحميل
التخزين

مركز الدراسات والبحوث
التطبيقية CERAD

ادلخابر

زبزين ادلواد الكميائية

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على الربنامج السنوي لإلدارة

البيئية لشركة SOMIPHOS

وادلرفق يف ادلالحق ضمن رقم (.)8.9

وبعد ربديد اجلوانب البيئية لشركة مناجم الفوسفات يف سلتلف وحداهتا ،وتوضيح أىم التأثَتات على البيئة يتم

وفق سلطط برنامج اإلدارة البيئية التخطيط لألىداؼ والغايات السنوية اخلاصة باجلوانب البيئية يف كل وحدات الشركة
ومتابعة ذلك يف كل ثالثي ،مع عرض ما ربقق فعليا يف التقرير السنوي لربنامج اإلدارة البيئية .واجلدوؿ ادلوارل يوضح
كيف يتم وضع األىداؼ والغايات السنوية للجوانب البيئية وأخذ مثاؿ عن الغبار ادلتطاير خالؿ

سنة (.)2005

اجلدول رقم ( :)16يوضح التخطيط لألهداف اخلاصة باجلوانب البيئية وعرض ما حتقق منها فعليا
الوحدة ( ادلوقع)
اإلدارة العامة DG
مركب (مصنع)

اجلوانب
البيئية
/

جبل العنق CDO

الغبار

وحدة ادلنشات
ادلينائية IPA

الغبار

مركز البحوث
والدراسة التطبيقية

/

األهداف

الغايات

/

/

القوانني والتشريعات
ادلوافقة
/

النتائج احملققة

النسبة

/

/

التقليل من أقل من /تساوي
القرار 165/93ادلؤرخ  86.01ملي غراـ يف
تركيز الغبار  80ملي غراـ يف
يف 93/07/10ادلنظم ادلًت ادلكعب الواحد
ادلًت ادلكعب
يف بيئة
يف اجلو يف اجلو
لالنبعاثات يف اجلو
الواحد يف اجلو
العمل

دل يتم
ربقيق
ادلخطط

 9.81ملي غراـ يف
ادلًت ادلكعب الواحد
يف اجلو

ربقيق
ادلخطط
بنسبة

أقل من/تساوي
 10ملي غراـ
يف ادلًت ادلكعب
الواحد يف اجلو
/

/

نفس القرار

/

/

%100

/

CERAD

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على برنامج اإلدارة

البيئية لشركة SOMIPHOS
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كما يتم قياس ومتابعة ادلؤشرات ادلعربة عن اجلوانب البيئية للشركة سنويا وفق ظلوذج لوحة القيادة البيئية وظلوذج

لوحة متابعة ادلؤشرات االجتماعية والبيئية واإل قتصادية السنوية 1 ،مع ذبميع كافة ادلؤشرات يف التقرير السنوي لربنامج
اإلدارة البيئية للشركة ،والذي يعرض عادة يف تقارير اإلفصاح عن األداء اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي للشركة.
اجلدول رقم ( :)17منوذج لوحة متابعة ادلؤشرات البيئية السنوية لشركة

SOMIPHOS

ادلؤشرات البيئية

مؤشرات اجلوانب اليت مت
متابعتها وقياسها خالل السنة

وحدة
القياس

السنة
احلالية

ادلستهدف خالل
السنة ادلقبلة

مؤشرات اجلوانب البيئية ادلعربة عن اإل نبعاثات
يف اجلو

--

--

--

--

مؤشرات اجلوانب البيئية ادلعربة إستهالؾ الطاقة

--

--

--

--

مؤشرات اجلوانب البيئية ادلعربة النفايات الصلبة
والسائلة

--

--

--

--

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على ظلوذج لوحة متابعة ادلؤشرات السوسيو إقتصادية وادلرفق يف ادلالحق ضمن رقم

وكمثاؿ على ذلك ،يتم خالؿ فًتة تطبيق متطلبات نظاـ اإلدارة البيئية

اإليزو14001

(.)10.9

قياس ومتابعة مستويات

إستهالؾ الطاقة (كهرباء وغاز) وإستهالؾ ادلوارد الطبيعية (ادلياه) ووضع األىداؼ الشهرية والسنوية لتخفيض اإلستهالؾ
من خالؿ لوحات القيادة البيئية الشهرية أو السنوية للشركة .وىذا ما توضحو أحد لوحات القيادة البيئية للشركة.
اجلدول رقم ( :)18يوضح منوذج لوحة القيادة البيئية ادلصمم لقياس ومتابعة إستهالك الطاقة وادلياه
إستهالك الطاقة
لشهر ()....

الكهرباء
الغاز الطبيعي
الوقود
ادلياه

الوحدات

الوحدة

اإلستهالك
اإلستهالك احملقق
ادلستهدف خالل
خالل السنة
السابقة لنفس
الشهر

CDO
IPA
DG
CERAD
CDO
IPA
DG
CERAD
CDO
IPA
DG
CERAD
CDO
IPA
DG
CERAD

السنة احلالية لنفس
الشهر

اإلستهالك احملقق
خالل السنة
احلالية لنفس
الشهر

نسبة

التغري

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على لوحات القيادة البيئية لشركة  SOMIPHOSوادلرفقة يف ادلالحق ضمن رقم (.)11.9

 1أنظر ظلوذج لوحة القيادة البيئية وظلوذج لوحة متابعة ادلؤشرات السوسيو إقتصادية لشركة  SOM IPHOSوعلا مرفقاف يف ادلالحق
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ادلالحظ من خالؿ لوحات القيادة البيئية للشركة ،أف اإلدارة تضع دائما أىداؼ بيئية خاصة بإستهالؾ طاقة
وادلوارد (كهرباء ،غاز ،مياه) ،بناءا على ما ربقق يف السنة السابقة ،كمرجع أساسي لتحدد التقليل والتقليص من
اإل ستهالؾ الالزـ خالؿ السنة اجلارية .ويتم ذبميع لوحات القيادة البيئية الشهرية يف تقرير برنامج اإلدارة البيئية السنوي
للشركة ،وفق النموذج الذي يوضحو اجلدوؿ ادلوارل وادلستمد من أحد التقارير السنوية.
اجلدول رقم ( : )19جتميع لوحات القيادة البيئية الشهرية يف تقرير برنامج اإلدارة البيئية السنوي للشركة
قيمة
اإلستهالك احملقق
إستهالك الكهرباء اإلستهالك ادلستهدف
نسبة التغري
الشهر
التخفيض أو الزيادة
خالل السنة احلالة
خالل السنة احلالية
للسنة السابقة
-----جانفي
-----فيفري
-----مارس
-----أفريل
-----ماي
-----جواف
-----جويلية
-----أوت
-----سبتمرب
-----أكتوبر
-----نوفمرب
-----ديسمرب
-----السنة
ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على ظلوذج برنامج اإلدارة البيئية لشركة  SOMIPHOSوادلرفق يف ادلالحق ضمن رقم (.)12.9
ويتم ت صميم اجلدوؿ أعاله ،كذلك بالنسبة إلستهالؾ الغاز وإستهالؾ ادلياه بنفس الطريقة .وادلالحظ أيضا من

خالؿ تقرير برنامج اإلدارة البيئية أنو يظهر بأ ف الشركة حريصة يف كل سنة جديدة خالؿ الفًتة ( )2010- 2004على رسم
أىداؼ بيئية خاصة بإستهالؾ الطاقة وادلياه تسعى من خالذلا إذل التقليل ادلستمر من اإلستهالؾ بناءا على ادلعدالت
احملققة يف السنوات السابقة.
وذبد اإلشارة  -مالحظة مهمة  -إذل أف شركة مناجم الفوسفات  SOMPHOSدل ذبدد شهادة ادلطابقة دلواصفات
اإليزو

14000

بعد سنة

2010

إذل غاية  .2017وذلذا فإنو من خالؿ مقابلة أجريت مع مدي ر ادلؤسسة وادلدير ادلساعد

للجودة والبيئة -سابقا  -يف ديسمرب  ،2016تأكد بأف إدارة الشركة أوقفت العمل بنظاـ اإلدارة البيئية وفقا
بداية من

2011

لإليزو14001

درية لعمل النظاـ ومنها تقارير مراجعة اإلدارة،
إذل وقتنا ىذا ( .)2017لذلك توقف العمل باآلليات اإل ا

لوحات ا لقيادة البيئية ،لوحات متابعة ادلؤشرات البيئية ،التقرير البيئية السنوية للمؤسسة...إخل.
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ادلبحث الثاين :معامل اإلدارة البيئية وحتديد اجلوانب البيئية وفقا لإليزو 32111يف
طلصص ىذا ادلبحث لدراسة معادل اإلدارة البيئية وفقا

ENTP

لإليزو14000

مؤسسة ENTP

يف ادلؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار

خالؿ فًتة حصوذلا وذبديدىا لشهادة ادلطابقة ( )2017- 2005وذلك من خالؿ تسليط الضوء على أىم مظاىر

ومراحل إعتمادىا

لإليزو14000

والتواريخ ادلرافقة لذلك ،مع زلاولة تلخيص متطلبات النظاـ ادلدمج إل دارة اجلودة والبيئة

والسالمة ادلهنية الذي مت توطينو يف ادلؤسسة مع الًتكيز على الشق ادلتعلق باإليزو .14001لنختم ىذا ادلبحث بتحديد
اجلوانب البيئية للمؤسسة وكيف يتم قياس ومتابعة مستويات تأثَتىا على البيئة.
أوال  -أهم مظاهر ومراحل إعتماد مؤسسة

ENTP

دلواصفات اإليزو 7111132111و:OHSAS18000

مت إختيار مؤسسة  ENTPعلى أساس أهنا من بُت ادلؤسسات اجلزائرية األوذل والسباقة ضمن قطاع النفط والغاز
يف تطبيق النظاـ ادلدمج إلدارة اجلودة والبيئة والصحة والسالمة ادلهنية   SMIQHSEواحلصوؿ على شهادات ادلطابقة
 ISO14000 ،ISO9000وOHSAS18001

وتواصل ذبديدىا منذ احلصوؿ عليها وفق مايلي:

 منح شهادات ادلطابقة سنة  2005صاحلة للفًتة ()2008- 2005؛ -ذبديد شهادات ادلطابقة سنة  2008صاحلة للفًتة ()2011- 2008؛

 -ذبديد شهادات ادلطابقة سنة  2011صاحلة للفًتة

()2014- 2011؛

 -ذبديد شهادات ادلطابقة سنة  2014صاحلة للفًتة

(.)2017- 2014

وبعد منح ادلؤسسة سنة

2003

شهادة

ISO9001 -2000

نظاـ مدمج ومتكامل إلدارة اجلودة والبيئة والصحة والسالمة ادلهنية

صاحلة للفًتة

()2006- 2003

SMIQHSE

إنطلقت مباشرة يف بناء

دبرافقة ادلكتب الكندي

1

PENTACL

ادلختص يف ذلك .ويف مايلي نلخص أىم ادلراحل اليت مر هبا توطُت متطلبات النظاـ ادلدمج  ،SMQHSEالذي من أىم
2
مكوناتو ادلتطلبات اخلاصة بنظاـ اإلدارة البيئية .ISO14001
 - 1إنطالق مشروع توطني النظام ادلدمج ادلتكامل إلدارة اجلودة والبيئة والصحة والسالمة ادلهنية
إنطالقاً من نشاط ادلؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار (النفط

والغاز) ENTP

.SMIQHSE

ادلتمثل يف إصلاز طلبيات احلفر

إلستخراج النفط والغاز والذي يتطلب منها اجلودة يف األداء والتسليم يف الوقت احملدد لزبائنها احملليُت (على رأسهم
مؤسسة سونطراؾ) واألجانب ( متعاملي سونطراؾ ومتعاملُت بصورة مباشرة ؽلثلوف شركات عريقة يف رلاؿ النفط مثل
الشركات األمريكية والربيطانية واألوروبية)  .كما أف معظم رلموع زبائنها يضعوف شروط للتعامل معها من بُت أعلها
اإلشهاد بأهنا تطبق مواصفات اجلودة يف أ داء عمليات أنشطتها .ىذا باإل ضافة إذل تطلعها إذل دخوؿ السوؽ الدولية اليت
تتسم حبدة التنافس من خالؿ وجود عدد معترب من ادلنافسُت يف ىذا اجملاؿ على ادلستوى الدورل.
كذلك ،ونظراً ألف نشاط ادلؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار  ENTPيتنمي إذل قطاع الصناعة النفطية الذي يعترب

من بُت أىم أخطر الصناعات أ ذا وضررا بالبيئة ،وادلساىم يف ظهور آثار بيئية سلتلفة سللة باألنظمة الطبيعية .ىذا
باإلضافة إذل أف طبيعة نشاط ادلؤسسة يتسم بكثرة حوادث العمل لأل فراد العاملُت نتيجة لبيئة العمل الصعبة واجلهد
System de Management Intégré de Qualité, Sécurité et Environ nement.
1
مكتب كندي لدية مكاتب عرب سلتلف دوؿ العادل ؼلتص دبرافقة ادلؤسسات خالؿ مرحلة التحضَت للحصوؿ على شهادات ISO
2

 أنظر يف ذلك اجمللة السنوية للمؤسسة خالؿ الفًتة (. )2014- 2004362
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الكبَت الذي يبذؿ يف مراحل النشاط ادلختلفة وادلعقدة ما يتطلب عناية خاصة وهتيئة الظروؼ الالزمة لبيئة العمل لضماف
ربقيق السالمة والصحة ادلهنية ادلطلوبة ،وتفادي زيادة التكاليف الناذبة عن ساعات العمل الضائعة وتدىور ظروؼ
العمل وزيادة الضغوط من طرؼ العماؿ ...وغَتىا.
بناءا على ماسبق ،سعت ادلؤسسة خالؿ مسَتهتا العملية  -بالضبط بداية سنة  - 2005إذل تطبيق أنظمة إدارة
اجلودة واإلدارة البيئية وإدارة الصحة والسالمة ادلهنية ،من أجل ربقيق التميز والريادة وإرضاء زبائنها ضمن السوؽ احمللية
(الوطنية) وحىت اإلنتقاؿ إذل األسواؽ الدولية .لذلك ،ولتحقيق ىذا ادلسعى عملت إدارة ادلؤسسة على تكييف نشاطها
مع متطلبات ادلواصفات العادلية لإليزو يف رلاالت اجلودة واإلدارة البيئية وإدارة الصحة والسالمة ادلهنية.
وبعد ما قامت ادلؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار بعقد إتفاقية مع اجلهة ادلاضلة للشهادة وىي مكتب التسجيل
1

ومنح االشهاد  ،SGSباشرت مباشرة يف بناء نظاـ إدارة اجلودة والبيئة والصحة والسالمة ادلهنية وفق الدليل
الذي يعترب القاعدة والركيزة األساسية اليت ذبسد ادلتطلبات واإلجراءات والربامج وكل ما يتعلق بتبٍت وتطبيق وتوطُت النظاـ
MQHSE

يف ادلؤسسة وفقا دلتطلبات .OHSAS18001 ،ISO14001 ،ISO19001
ومن أىم اخلطوات ادلرافقة لبناء ىذا الدليل مايلي:
 وضع بياف لسياسة ادلؤسسة ذباه اجلودة والبيئة والصحة والسالمة ادلهنية؛ ربديد جوانب اجلودة واجلوانب البيئية واجلوانب اخلاصة بالصحة والسالمة ادلهنية؛ تعهد وإلتزاـ ادلديرية العامة بتوفَت كل الوسائل ادلادية وادلالية والبشرية لتطبيق النظاـ ادلدمج إل دارة اجلودة والبيئةوالصحة والسالمة ادلهنية SMIQHSE؛
 إنشاء مديرية تابعة مباشرة إذل ادلدير العاـ تعٌت بشؤوف اجلودة والبيئة والصحة والسالمة ادلهنية حبيث مت زبصيص إدارةخاصة باإلدارة البيئية ضمن ىذه ادلديرية؛
 وضع ىيكل تنظيمي يتماشى ونظاـ إدارة اجلودة والبيئة والصحة والسالمة ادلهنية ربدد من خاللو ادلسؤولياتوالسلطات الالزمة لتنفيذ النظاـ؛
 إ نشاء وتفعيل نظاـ اإلتصاالت الداخلية واخلارجية؛ العمل على إنشاء نظاـ معلومايت داخلي يضمن توفَت ادلعلومات الالزمة وإنتقاذلا بالسالسة الالزمة وبالسرعة ادلطلوبة؛ تصميم إجراءات وعمليات سَت النظاـ ادلدمج إلدارة اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية. تعيُت مهندسُت يف البيئة ،األمن والصحة على مستوى آالت احلفر العاملة؛ -توفَت رلموعة من ادلراجع ادلتعلقة بالنظاـ ادلدمج وفق

 ISO14001،ISO19001وOHSAS18001

على مستوى

ادلؤسسة وربت تصرؼ مجيع العماؿ وادلسَتين؛
 توفَت دليل متعلق باجلوانب البيئية للعماؿ من أجل الرجوع إ ليو وقت احلاجة؛ -القياـ دبجموعة من احلمالت التحسيسية للعماؿ وتكوينهم يف رلاؿ البيئة واألمن الصناعي.

 - 1دليل اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية

.M QHSE
M ANUEL QUALITE ET SANTE SECURITE ET ENVIRONNEM ENT
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ويف إطار سعى ادلؤسسة للحصوؿ على شهادة ادلطابقة لإليزو

 14001،9001وOHSAS18001

إلتزمت دبا يلي:

 إحًتاـ سلتلف القوانُت والتشريعات ذات العالقة دبجاؿ نشاطها ،إضافة إذل ادلتطلبات األخرى اليت تلتزـ هبا؛
 من ناحية الزبائن :اإلستماع الدائم دلتطلبات زبائنها واألطراؼ ادلهتمة مع زلاولة تلبيتها؛
 من ناحية محاية البيئة :إدارة النفايات واحلفاظ على ادلوارد والثروات والتحكم يف تلوث ادلاء ،الًتبة واذلواء؛
 من ناحية الصحة والسالمة ادلهنية :اإللتزاـ بضماف السالمة ادلهنية وتوفَت وسائل احلماية والوقاية لألفراد.وعلى مجيع ادلستويات هتتم ادلؤسسة بػتحسُت مستوى األفراد العاملُت هبا من خالؿ تكوينهم وربفيزىم مع العمل
على التحسُت ادلستمر لنظاـ اإلدارة ادلتكامل.
 - 2مرحلة التدقيق ومنح الشهادة:
بعد إصلاز ادلؤسسة للمراحل واخلطوات الالزمة لتأسيس وتنفيذ متطلبات النظاـ ادلدمج إل دارة اجلودة والبيئة
والصحة والسالمة ادلهنية

SMIQHSE

وادلوضحة يف الدليل

،MQHSE

جاء دور مكتب التسجيل

SGS

ادلختص يف

التدقيق ومنح اإلشهاد الذي قاـ بزيارات مربرلة للمؤسسة والتأكد من مدى بلوغها وربقيقها للمتطلبات احملددة لألنظمة
 ISO14001،ISO19001وOHSAS18001

من خالؿ عملية التدقيق اليت غلريها.

وبعد اإللتزاـ بالتصحيحات الالزمة اليت أوصى هبا ىذا ادلكتب ،مت منح مؤسسة
 ISO14001،ISO19001وOHSAS18001

الشهادات من طرؼ نفس ادلكتب سنة
للفًتة (.)2017- 2014

1

ENTP

يف شهر ماي من سنة  2005صاحلة للفًتة ( )2008- 2005ومت ذبدد ىذه

2008

للفًتة ( )2011- 2008وسنة

2011

للفًتة ( ،)2014- 2011وسنة

ثانيا  -وصف هيكل النظام ادلدمج إلدارة اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية  SMIQHSEدلؤسسة
يف إطار حصوؿ ادلؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار
OHSAS18001 ،14001

ENTP

سنة

2005

إلدارة اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية ،غلسد متطلبات نظاـ إدارة اجلودة
.OHSAS18001

2014

ENTP

على شهادات ادلطابقة اإليزو،9001

صممت إدارة ادلؤسسة وفق ادلتطلبات ادلوجودة يف الدليل

ونظاـ إدارة الصحة والسالمة ادلهنية

شهادات ادلطابقة

اإليزو9001

MQHSE2

نظاما مدرلا متكالما

ونظاـ اإلدارة البيئية

ىذا مع ربديث النظاـ خالؿ الفًتة

اإليزو14001

()2016- 2005

دبا يتوافق

واإلصدرات احلديثة لػ ISO14001،ISO19001 :و.OHSAS18001

ووفق دليل  MQHSEمت توضيح طريقة عمل النظاـ من خالؿ تصميم اخلريطة العامة لعمليات النظاـ ادلدمج.
3
ىذا مع وضع إجراءات ومتطلبات التوثيق الالزمة.

 - 1نسخة من شهادات ادلطابقة مرفقة يف ادلالحق اخلاصة دبؤسسة  ENTPضمن
2

رقم (.)1.10

 -أنظر ادللحق رقم (.)2.10

 - 3أنظر خريطة النظاـ ادلدمج

SM IQHSE

وادلرفقة يف ادلالحق اخلاصة

دب ؤسسة  ENTPضمن رقم (.)3.10
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الشكل رقم ( : )15هيكل النظام ادلدمج إلدارة اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية  SMIQHSEيف

ENTP

مسؤولية اإلدارة

إدارة ادلوارد

ادلتطلبات العامة
العمليات

القياس والتحليل

سجالت التوثيق

والتحسُت

خدمات ادلورد أو الزبوف
التحكم يف االخطار HSE
نظام إدارة اجلودة والبيئ ة والسالمة ادلهنية

QHSE

مراجعة اإلدارة

الرؤية ،الرسالة

المهة والقيمة

اإلستراتيجية
سياسة
QHSE

السوق
واالتفاقيات

تقييم ادلطابقة
التدقيق الداخلي
االجراءات التصحيحية
والوقائية
معاجلة عدـ ادلطابقة
االستماع للزبوف

األىداؼ والغايات

التحسُت

العمليات
نتائج القياس والرقابة

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على دليل  MQHSEللمؤسسة ،ص 22:وىي مرفقة يف ادلالحق اخلاصة هبا ضمن رقم (.)4.10
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بناءا على الشكل السابق ،سيتم التطرؽ إذل ادلراحل اجملسدة لعمليات نظاـ اإلدارة البيئية  ISO14001يف ادلؤسسة
الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار  ENTPوالذي صمم وفق آلية عمل حلقة التحسُت ادلستمر ( PDCAخطط ،Plan :التنفيذ:
 ،Doالقياس والتحليل ،check :التحسُت والتطوير )Action :وادلعرب وفق مايلي:
 - 1وضع السياسة البيئية للمؤسسة:

Politique environnementale

جاءت السياسة البيئية للمؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار
اجلودة والصحة والسالمة والبيئة  .QSEوصياغة ىذه السياسة كمايلي:

ENTP
1

مدرلة ومتداخلة مع بياف سياستها ذباه

"طموحنا ىو أف نظل الرائد على ادلستوى اإل قليمي يف رلاؿ احلفر والصيانة البًتولية ،وذلذا سنوفر مجيع الوسائل
اليت سبكننا من تلبيية إحتياجات عمالئنا وادلضي قدما يف سبيل تطلعاهتم".
" تسهر مؤسستنا على تزويد زبائنها بأداة إ نتاج ناجعة وعماؿ أكفاء يدركوف مدى أعلية إحًتاـ متطلبات الزبوف
بضماف سالمتو على غرار زليطو وبيئتو ".وىذا من خالؿ الًتكيز على:
 رفع ادلسنوى التكنولوجي آلالت احلفر وصيانة اآلبار؛ تنمية ادلهارات الضرورية عن طريق التكوين يف نظاـ اجلودة ،الصحة ،السالمة ،البيئة وتشبيب عماذلا؛ مشاركة وإستشارة العماؿ يف مجيع م سائل الصحة والسالمة يف عملهم.ومن أجل فعالية أنشطة ادلؤسسة فضال عن احلفر والص يانة البًتولية والدعم اللوجسيت تضمن ادلؤسسة الوطنية
لألشغاؿ يف اآلبار

ENTP

وفرة يف ادلوارد ادلالية وادلادية والتنظيمية لتحقيق أىدافها وإكتساب أ دوات حديثة للتسيَت

والسهر بإنتظاـ لتحسُت نتائج عماليتها ،من بينها:
 عالقات ادلنفعة ادلتبادلة مع ادلوردين وادلناولُت؛ التكفل بإحتياجات العماؿ اإلجتماعية وادلهنية؛ تواصل داخلي ،مرف ودائم.وباإلنسجاـ مع رلمع سونطراؾ تسَت ادلؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار أنشطتها وفق للمقاييس العادلية:
 -للجودة:

ISO 9000؛

 -للصحة والسالمة يف

العملOHSAS18001؛

 للبيئة .ISO14001وبناء على ماسبق ،تلتزـ ادلؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار

ENTP

دبا يلي:

 اإلمتثاؿ للقوانُت احلالية وادلستقبلية ادلتعلقة بادلخاطر على الصحة والسالمة يف العمل واجلوانب البيئية وإذل أيةمتطلبات تنظيمة قابلة للتطبيق؛
 وقاية العماؿ من األخطار ادلضرة بصحتهم؛ الوقاية من التلوث؛ التحسُت ادلستمر لنظاـ اجلودة الصحة والسالمة والبيئة؛ التطبيق واحلفاظ الصارـ على نظاـ اجلودة الصحة والسالمة والبيئة؛ - 1أنظر إعالف السياية البيئية دلؤسسة

ENTP

وادلرفق يف ادلالحق اخلاصة هبا

ضمن رقم (.)5.10
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 ضماف التواصل الفعاؿ مع األطراؼ ادلعنية؛ فرض اإلحًتاـ والتطبيق الصارـ لسياسة ادلؤسسة يف نظاـ اجلودة والبيئة والسالمة من قبل ادلؤسسات ادلناولة؛ اإلستماع إل نشغاالت السكاف احملليوف وتقدمي الدعم ذلم؛ ربسُت تنظيمها ومدارجها التشغيلية عن طريق ا لوقاية وحل اإلختالالت الوظيفية.وربدد ادلؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار

ENTP

أىدافها اليت تعكس سياستها ،من أجل إرضاء زبائنها،

واحلفاظ على صحة وأمن األ شخاص يف العمل واحملافظة على البيئة .ىذه األىداؼ تتابع وتراجع بصفة دورية ،وكلما
دعت الضرورة إذل ذلك .والعمل مهما كاف ترتيبهم يف التسلسل اذلرمي إذل إحًتاـ سياسة ادلؤسسة وتطبيق نظاـ اجلودة
الصحة والسالمة البيئة وادلساعلة الفعالة يف ربقيق أىدافها.
 - 2التخطيط:

Planification

 - 1- 2حتديد اجلوانب البيئية وترتيبها وتقييم تأثرياهتا:

Aspects environnementaux

قامت ادلؤسسة خال ؿ ىذه ادلرحلة بإجراء ربليل جلوانبها البيئية ذات التأثَت على اجملاالت البيئية من ماء ىواء وتربة
من أجل إغلاد مواطن القوة والضعف ،ومن بُت اجلوانب البيئية ذات التأثَت السليب على البيئة النفايات ادلتنوعة لنشاط
احلفر اليت تأثر على الًتبة وادلياه ،واإلستهالؾ الكبَت للطاقة ،ومن مواطن نقاط ا لقوة اليت تربر حسن نية ادلؤسسة إذباه
البيئة ،زلاوالهتا إلغلاد طرؽ مثلى من أجل النفايات سواء من ناحية زبزينها تصريفها أو اإلستفادة منها ،كذلك زلاولتها
التخفيض من إستهالؾ الطاقة.
تقييم اجلوانب البيئية ،وذلك من أجل ربديد تأثَتات اجلوانب البيئية اإلغلابية أو السلبية لنشاط ادلؤسسة على البيئة
ومن بُت التأثَتات السلبية لنشاط احلفر على البيئة اليت قامت ادلؤسسة بالًتكيز عليها ،نفايات احلفر واحملركات اليت ربتوي
على مواد خطَتة ( ،)Transformateur ASKARELأما التأثَت اإلغلايب ينجم من زلاولة ادلؤسسة التخلص أو التخفيف
من ىذه األضرار.
وبعد قياـ ادلؤسسة بتحديد جوانبها البيئية ،قامت بًتتيبها حسب درجة النفع أو الضرر ،وذلك من خالؿ العمل
على تصنيف نفاياهتا حسب خطورهتا ( نفايات منزلية مسَتة ،نفايات خطَتة ،نفايات خطَتة خاصة) وفق مصفوفة درجة
األثر اليت تطبقها.
 - 2- 2تشخيص القوانني وادلراسيم:
وذلك من أجل إثبات إحًتامها للمراسيم والقوانُت البيئية ذات العالقة بنشاطها.

1

 - 3- 2حتديد الغايات واألهداف البيئية:

حيث يتم ربديدىا على مستوى مديريات ادلؤسسة ويراعى يف ربديدىا السياسة البيئية للمؤسسة ،ادلتطلبات
القانونية وادلتط لبات األخرى اجلوانب واإللتزامات البيئية ،وركزت ادلؤسسة من خالؿ أىدافها بالبداية على تكوين وتوعية
األفراد بيئيا ،وتنظيم اجلوانب ادلتعلقة بالنفايات.

 1أىم القوانُت البيئية اليت تلتزـ ادلؤسسة بإحًتامها مرفقة يف ادلالحق اخلاصة دبؤسسة
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 - 4- 2وضع خمطط لربامج اإلدارة البيئية:
قامت ادلؤسسة بناءا على األىداؼ ادلسطرة بوضع برامج للعمليات البيئية وفق رلاؿ زمٍت معُت وعادة يكوف
سنوي مثل وضعها لربنامج من أجل إدارة ومتابعة النفايات ،وبرنامج من أجل تكوين عماذلا يف رلاؿ البيئة.
 - 3التنفيذ (جتسيد برنامج اإلدارة البيئية

Réalisation :)PME

العمل على ذبسيد برنامج اإلدارة البيئية ادلتضمن لألىداؼ والغايات البيئية ادل رفقة باجلوانب البيئية احملددة على
سلتلف عمليات أنشطة ادلؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار

ENTP

مع فحص ومتابعة األثر البيئي .وتتم عملية التنفيذ

من خالؿ القياـ دبا يلي:
 توفَت ادلوارد الالزمة (مالية ،بشرية)...؛ بناء ىيكل مالئم توزع فيو ادلسؤوليات مرفق بنظاـ لإلتصاالت الداخلية؛ القياـ باإلستثمارات البيئيية الالزمة ومنها :إقتناء تقنيات وذبهيزات وآ الت ومستلزمات صديقة للبيئة؛ زلاولة التخلص من النفايات من خالؿ بيعها أو رسكلتها؛ وضع اإلجراءات واآل ليات الالزمة من أجل ترشيد إستهالؾ ادلوارد والطاقة؛ زيادة عمليات التكوين يف اجملاؿ البيئي وربسيس األفراد باجلوانب البيئية ادلتعلقة بادلؤسسة. - 2ادلراقبة ،القياس والتحليل:

Mesures, analyse et amélioration

يتم يف ىذه العملية مراقبة وقياس أىم ادلؤشرات ادلعربة عن اجلوانب البيئية للمؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار.
وذلك من أجل معرفة ادلستويات احملققة ومقارنتها ب ادلستويات اليت ربددىا القوانُت والتشريعات البيئية .لتنتهي ىذه
العملية بتشخيص األسباب إف دل ربقق األىداؼ ادلرفقة بالغايات البيئية ووضع التصحيحات والتحسينات الالزمة.
ويتم ىذه العملية كذلك ،متابعة وتقييم التاثَتات البيئية اليت حدثت أو قد ربدث يف سلتلف مواقع أنشطة
ادلؤسسة .وتتم عملية ادلراقبة والقياس والتحليل من إستخداـ اآل ليات التالية:
 لوحات القيادة البيئية ؛ لوحات مؤشرات اجلوانب البيئية؛ تقرير ربليل اجلوانب البيئية؛ التقرير البيئي السنوي للمؤسسة؛ ادلصفوفة البيئية اليت يتم من خالذلا تقييم التأثَتات البيئية.ويتم أيضا ،ذبميع ادلعلومات ادلقدمة من اآلليات السابقة يف تقرير برنامج إدارة العمليات البيئية للمؤسسة من أجل
عملية التحليل اليت ترمي إذل معرفة الوضعية السنوية للمؤسسة ذباه مرعاة اجلوانب البيئية ادلتعلقة هبا.
 - 5مراجعة اإلدارة:

Revue de direction

يف مرحلة عملية مراجعة اإلدارة وفق متطلبات النظاـ ادلدمج إل دارة اجلودة والبيئة والصحة والسالمة ادلهنية ادلطبق
يف ادلؤسسة ؼلصص جزء معترب يف التقرير السنوي دلراجعة اإلدارة ،يتم فيو عرض ما ربقق من برنامج اإلدارة البيئية الذي
مت التخطيط لو .حيث تتم يف ىذه ادلرحلة مراجعة مدى تطبيق برنامج اإلدارة البيئية ،من أجل إكتشاؼ مدى التمكن
من ربقيق األىداؼ ادلرفقة بالغايات البيئية ادلعربة عن اجلوانب البيئية للمؤسسة.
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 - 6التحسني:
مرحلة التحسُت وىي ادلرحلة األخَت من عمليات النظاـ ادلدمج للجودة وا لبيئة والصحة والسالمة ادلهنية ادلطبق يف
Amélioration

ادلؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار  . ENTPحيث تتم يف ىذه ادلرحلة القياـ جبملة من التصحيحات والتحسينات
اخلاصة بربنامج اإلدارة البيئية وفق مايلي:
 القياـ باإلجراءات التصحيحة الالزمة إف دل ربقق األىداؼ ادلرفقة بالغايات البيئية ادلخطط ذلا؛ القياـ بوضع أىداؼ وغايات للجوانب البيئية تكوف أحسن من احملققة وذلك يف حالة ربقيق ادلخطط لو؛ إمكانية وضع أىداؼ وغايات بيئية جلوانب بيئية دل يتم متابعتها من قبل (مثل متابعة الغازات الدفيئة مثال)؛ تقييم التأ ثَتات البيئية للجوانب البيئية ووضح التحسينات الالزمة لتقليل اآلثار ادلصنفة يف خانة اخلطورة؛ ربسُت مستويات ذبسيد متطلبات تطبيق النظاـ ادلدمج يف شقو اخلاص االارة البيئية اإليزو14001؛ مواكبة التحديثات الالزمة واخلاصة باالصدارات اجلديدة دلتطلبات نظاـ اإلدارة البيئية اإليزو.14001ثالثا  -حتديد اجلوانب البيئية دلؤسسة  ENTPومتابعة مؤشراهتا وفق متطلبات اإلدارة البيئية اإليزو:32111
يعد نشاط ادلؤسسة الرئيسي احلفر من أىم مراحل مرحلة ادلنبع  ،حيث سبكننا ىذه ادلرحلة من التأكد من نتائج
عملية البحث واإلستكشاؼ اجليولوجي واجليوفيزيائي ،وتكوف نقطة عبور دلرحلة اإلنتاج وما يليها .ىذا وتعترب عملية
احلفر عملية متداخلة ومعقدة يتطلب إ صلازىا توفر العديد من ادلعدات والوسائل ،وتوفر مواد كيميائية سلتلفة وعديدة تأثر
بشكل مباشر وغَت مباشر على الوسط الطبيعي من ماء وىواء وتربة وسلتلف الكائنات احلية.
يف ىذا اإلطار ،ومن أجل الوصوؿ للجوانب البيئية لنشاط ادلؤسسة (احلفر ،خدمات اآلبار وإعادة إستغالؿ
اآلبار احملفورة سابقا) وأثارىا على البيئة ،غلدر بنا أو ًال التعرؼ على سلتلف ادلكونات األساسية حلقل احلفر وادلتمثلة يف:
 -آلة احلفر(ذبهيزات ،وقود ،اعمدة)؛

 مائع احلفر(التجهيزات وادلواد الكيمائية)؛ قواعد احلياة ولواحقها. - 1اجلوانب البيئية احملددة يف ادلؤسسة خالل فةرة حصوذلا شهادة ادلطابقة (.)0135- 0113

ينتج عن سلتلف ذبهيزات حقل احلفر واألنشطة ادلكملة العديد من ادلخلفات واإلنبعاثات واليت تعكس اجلوانب
البيئية للمؤسسة .وبالتارل ،ؽلكن تلخيص اجلوانب البيئية للمؤسسة وفق مايلي:

1

 - 1- 1النفايات السائلة والصلبة:
 - 1- 1- 1ادلياه ادللوثة:

تنقسم ادلياه ادللوثة إذل نوعُت ،مياه ناذبة عن قواعد احلياة ،ومياه نامجة عن النشاط الصناعي وتعترب األخَتة أكثر
ضررا للبيئة كوهنا ربتوي على العديد من ادلواد الكيماوية مثل :الرصاص والزيوت واألمحاض.

 - 1مت حصر اجلوانب البيئية اخلاصة بادلؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار  ENTPمن خالؿ مقابلة مع مهندس الصحة واألمن والبيئة للشركة يف ديسمرب .2012
ىذا باالضافة إذل اإلستعانة بربنامج اإلدارة  QHSEولوحات القيادة البيئية للمؤسسة وادلرفقة يف مالحقها ضمن رقم (.)10
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 - 1- 1نفايات منزلية مسرية (:)DMA
تعترب ىذه النفايات أقل ضررا  ،من بينها نفايات ادلطابخ ونفايات تنظيف ادلكاتب ،وحبقوؿ احلفر صلد خشب
التغليف واألغلفة البالستيكية وبعض النفايات ادلعدنية .يتم ذبميع ىذه النفايات حباويات خاصة وتأخذ من طرؼ
مؤسسة خاصة بإعادة الرسكلة.
 - 2- 1نفايات خاصة (:)DS
تتمثل ىذه النفايات يف:
- 1- 3- 1العجالت والبطاريات:
يتم ذبميعها وزبزينها دبكاف سلصص ليتم بيعها ألطراؼ تسعى إلعادة تدويرىا.
- 2- 3- 1نفايات معدنية:
تتمثل يف البقايا ادلعدنية وقطع الغيار .حيث يتم ذبميعها حباويات خاصة بالنفايات ادلعدنية من أجل بيعها لشركة
تقوـ بإعادة تدوير ىذا النوع من النفايات.
 - 4- 1نفايات خاصة خطرية (:)DSD
تعترب ىذه النفايات األ كثر خطورة مقارنة مع النفايات سابقة الذكر ،وتتمثل يف خراطيش حرب آالت الطباعة،

الزيوت ادلستعملة ،مصفيات الزيوت ،خرقات أو أقمشة التنظيف ،زلوالت  ،ASKARELنفايات عيادات العالج،
الًتبة الطينية ادللوثة .معظم ىذه النفايات يتم ذبميعها وزبزينها دبكاف خاص ،يف إنتظار إ غلاد متعاقد يقوـ بإعادة
ال الزيوت ادلستعملة تأخذ من طرؼ "نفطاؿ" ،نفايات العالج يتم
رسكلتها أو يتبع طريقة سليمة للتخلص منها .صلد مث ً
التخلص منها عن طريق احلرؽ ،وزلوالت"  "ASKARELسلزنة بأماكن خاصة نظرا لعدـ وجود متعاقد يقوـ بالتخلص
منها بطريقة سليمة.
 - 2- 1ضوضاء احملركات:
الضوضاء الناذبة عن تشغيل احملركات حبقل احلفر .حيث تسبب ضوضاء احملركات حبقل احلفر تأثَتات كبَتة على
أذف األفراد العاملُت ،كما تتسبب بإزعاج للسكاف خاصة بادلناطق القريبة من التجمعات السكنية.

 - 3- 1احلوادث البيئية:

احلوادث الناذبة تسربات الزيوت أو موائع احلفر أو عن مشاكل بآالت احلفر أو عن نقل آلة احلفر أو أحد ادلواد
الكيميائية ادلستخدمة .قد تؤدي ىذه التسربات إذل حوادث بيئية خطَتة كاإلنفجارات واإلحًتاؽ.
 - 4- 1اإلنبعاثات الغازية:
من أبرز اإلنبعاثات الغازية للمؤسسة غاز ثاين أكسيد الكربوف

CO2

الناتج عن عملية اإلحًتاؽ (الغاز

والنفط)

ىذا باإلضافة إذل بعض اإلنبعاثات البسيطة أثناء تنضيف آالت احلفر العمالقة.
إ سم وصفي دلادة صناعية عازلة كهربائيا وتستعمل كوسيط عازؿ يف احملوالت الكهربائية تنتمي جملموعة الفنيالت الثنائية ادلتعددة ادلكلورة .زلوالت
ربتوي على مادة  )PCB( polychlorobiphényleاليت تتسبب بالدرجة األوذل يف مرض السرطاف خاصة عند اإلحًتاؽ .أما خرؽ التنظيف ادلستعملة
ASKAREL

حبقوؿ احلفر ربتوي على نسبة من مائع احلفر وشحوـ وزيوت متعددة ينتج عن رميها ربللها يف الطبيعة .وبالتارل ،إنتشار ادلواد السامة ادلؤثرة يف حياة الكائنات
احلية ،كما صلد أنواع أخرى عديدة من نفايات ا حلفر كلها يؤدي عدـ تدارؾ خطرىا إ ذل أثر طبيعي ؽلس حياة الكائنات احلية ويضر بباطن األرض وقد ؽلس بادلياه
اجلوفية الصاحلة ،كما قد ينجم عنها بعض الغازات اليت يؤدي تراكمها إ ذل ادلساس باجلانب اجلوي.
370

الفصل اخلامص :معامل اإلدارة البيئية وحتديد اجلوانب البيئية ألنشطة املؤسشات حمل الدراسة وفقاً لإليزو 14000

 - 5- 1إستهالك ادلوارد والطاقة:
يتطلب نشاط ادلؤسسة إستهالؾ كميات كبَتة من الكهرباء وادلاء والوقود.
 - 0آليات قياس ومتابعة اجلوانب البيئية دلؤسسة

ENTP

خالل الفةرة (:)2016- 0113

بعد ربديد اجلوانب البيئية للمؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار  ENTPعلى مستوى أنشطتها وتشخيص سلتلف
القوانُت والتشريعات البيئية ادلتعلق هبا ،تأيت عملية التخطيط لألىداؼ والغايات للجوانب البيئية وفق سلطط برنامج
اإلدارة

QHSE

الذي يتم وضعو والتخطيط لو كل سنة خالؿ فًتة تطبيق متطلبات النظاـ ادلدمج إلدارة اجلودة والبيئة

والسالمة ادلهنية ( .)2016- 2005واجلدوؿ ادلوارل يوضح ظلوذج . P.M.O.QHSE
اجلدول رقم ( :)01النموذج السنوي لربنامج اإلدارة
األهداف

اجملال

األهداف

اإلسةراتيجية

العملياتية

الغايات ادلسؤولية

يف

QHSE

مؤسسة ENTP

النشاط أو

ادلؤشر

العملية

الوسائل الفةرة الزمنية

اجلودة

--

--

--

--

--

--

--

--

البيئة

--

--

--

--

--

--

--

--

السالمة ادلهنية

--

--

--

--

--

--

--

--

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على برنامج اإلدارة  QHSEدلؤسسة  ENTPوادلرفق يف ادلالحق اخلاصة هبا ضمن رقم (.)7.10

ويتم أيضا متابعة األىداؼ والغايات ادلعربة عن اجلوانب البيئية للمؤسسة بإستعماؿ ظلوذج لوحة القيادة للعمليات
 (Tableau de Bord Opérationnel) TBOوادلعرب عنها يف اجلدوؿ ادلوارل.
اجلدول رقم ( 8)03لوحة القياد العملياتية  TBOدلؤسسة



ENTP

اجلوانب البيئية

األهداف
العملياتية

الغايات

ادلسؤولية

الفةرة

ادلؤشر

الوسائل

ادلراقبة وادلالحظة

إستهالؾ الطاقة وادلوارد

--

--

--

--

--

--

--

التلوث

--

--

--

--

--

--

--

الضوضاء

--

--

--

--

--

--

--

النفايات

--

--

--

--

--

--

--

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على لوحة القيادة العملياتية  TBOدلؤسسة  ENTPوادلرفقة يف ادلالحق ضمن رقم (.)8.10

كما يتم بإستخداـ ظلوذج لوحة متابعة اجلوانب البيئية للمؤسسة

Canevas de Base

للقياس الشهري للمؤشرات

ادلعربة عن اجلوانب البيئية ،ومنها متابعة مستويات إستهالؾ الطاقة وادلياه ومستوى النفايات اليت تطرح من سلتلف أنشطة
ادلؤسسة واإلنبعاثات الصادرة عنها وذبميع ذلك سنويا .واجلدوؿ ادلوارل رقم
للجوانب البيئية .Canevas de Base

()22

يوضح أحد اللوحات السنوية ادلتابعة

Programme de Management Operational Qualité, Sécurité et Environnement.
 TBOمرفق يف ادلالحق اخلاصة دبؤسسة  ENTPضمن رقم (.)8.10

 ظلوذج لوحة القيادة العملياتية
 ظلوذج لوحة متابعة مؤشرات اجلوانب البيئية للمؤسسة  Canevas de Baseمرفق يف ادلالحق اخلاصة دبؤسسة
371

 ENTPضمن رقم (.)9.10



الفصل اخلامص :معامل اإلدارة البيئية وحتديد اجلوانب البيئية ألنشطة املؤسشات حمل الدراسة وفقاً لإليزو 14000

اجلدول رقم ( :)00منوذج لوحة متابعة مؤشرات اجلوانب البيئية
اجلوانب
البيئية

 Canevas de Baseدلؤسسة ENTP

األشهـ ـ ــر

مؤشر
القياس

جانفي

فيفري

مارس

أفريل

ماي

جواف

جويلية

أوت

سبتنرب

أكتوبر

نوفمرب

ديسمرب

إستهالؾ
الطاقة وادلوارد

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

التلوث

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

الضرر
(الضوضاء)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

النفايات

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ادلصدر :لوحة متابعة اجلوانب البيئية  Canevas de Baseدلؤسسة  ENTPوادلرفقة يف ادلالحق اخلاصة هبا ضمن رقم (.)9.10

ومن خالؿ ظلودج مصفوفة تقييم األخطار

Matrices d’évaluation des risques QHSE

يتم تقييم آثار

اجلوانب البيئية ألنشطة ادلؤسسة سنويا وذلك بوضع وربديد رلاالت للتاثَت ( اليوجد تاثَت ،تأثَت ضعيف ،تأثَت متوسط،
تاثَت قوي) بناء على متابعة مؤشرات قياس مستويات اجلوانب البيئية .وىذا ما يعرب عنو اجلدوؿ ادلوارل رقم ( )23الذي
يوضح أحد مصفوفات تقييم األخطار والتأثَتات ألحد السنوات.
اجلدول رقم ( :)01منودج مصفوفة تقييم األخطار

الوحدات

Matrices d’évaluation des risques QHSE

اجلوانب البيئية
الضرر

التأثري

إستهالؾ
ادلوارد
والطاقة

الضوضاء

ادلاء

الًتبة

اذلواء

Déchets
(DMA, DS,
)DSD

D1

---

---

---

---

---

---

D3

---

---

---

---

---

---

D2

D4

التلوث

Nuisance

النفايات

تأ ثَت ال معٌت
ضعيف متوسط قوي
لو
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على ظلودج مصفوفة تقييم االخطار  Matrices d’évaluation des risques QHSEدلؤسسة
وادلرفق يف ادلالحق اخلاصة هبا ضمن رقم (.)10.10

ENTP

ومن خالؿ ظلوذج مصفوفة تقييم تأثَتات اجلوانب البيئية اليت يظهرىا اجلدوؿ أعاله ،يتم ربديد منطقة التأثَتات

البليغة (تاثَت كبَت على البيئة) من

E1

إذل

E2

أما التأثَتات غَت البليغة (عادية( فيتم ربديدىا ضمن منطقة

E3

إذل .E4

وبعد ربديد التا ثَتات البيئية للجوانب البيئية يف سلتلف أنشطة ادلؤسسة ومتابعة سلتلف ادلؤشرات ادلعربة عن ذلك
سنويا وذبميع سلتلف لوحات القيادة العملياتية للسنة ،تأيت عملية إعداد وعرض تقرير ربليل اجلوانب البيئية للمؤسسة
)Rapport Analyse des Aspects Environnementaux( RAAE

والذي يتم فيو ربديد التأثَتات البيئية يف سلتلف

األنشطة مع ووضع األىداؼ العالجية الالزمة للدورة االتية (السنة اجلديدة(.
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اجلوانب البيئية/

اجلدول رقم ( :)02منوذج تقرير حتليل اجلوانب

التأثريات

األ نشطة الرئيسية للمؤسسة

البيئية RAAE

دلؤسسة

ENTP

وسائل التحكم

احلفر

الصيانة البةرولية

الفندقة

النقل

( األهداف والتحكم العمليايت)

إستهالؾ الطاقة وادلياه
التلوث

---

---

---

---

---

الضوضاء

--

--

--

--

--

ادلصدر :من إعداد الطالب باإل عتماد على تقرير ربليل اجلوانب البيئية دلؤسسة ENTPوادلرفق يف ادلالحق اخلاصة هبا ضمن رقم (.)11.10

دلرجعة اإلدارة ،يتم وضح اإلجراءات التصحيحة
ومن خالؿ تقرير ربليل اجلوانب البيئية للمؤسسة والتقرير السنوي ا
لألىداؼ غَت احملققة والتحسنيات لتلك احملققة ،مع إمكانية وضع أىداؼ وغايات جديدة للجوانب البيئية ادلتعلقة
بادلؤسسة .وخالؿ حصوؿ ادلؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار

ENTP

وذبديدىا لشهادة ادلطابقة

لإليزو14000

للفًتة

( )2017- 2005مت متابعة مؤشرات قياس اجلوانب البيئية وفق ما يوضحو اجلدوؿ ادلوارل.
اجلدول ( :)03اجلوانب البيئية للمؤسسة الوطنية ألشغال اآلبار  ENTPخالل
األهداف العملياتية
السنوات
تتبع تطور استهالؾ الوقود
0113

0114
0115

ال تكوين العماؿ يف رلاؿ
البيئة
ادارة وتصنيف النفايات

الفةرة ()0135- 0113

مالحظات

ادلؤشرات
تطور نسبة الوقود ادلستهلك

عدد االشخاص الذين مت تكوينهم دبجاؿ مت إدراج أوذل األىداؼ العملياتية للمؤسسة بعد
احلصوؿ على شهادة ISO14001
البيئة مقارنة بإمجارل االشخاص بادلؤسسة
تطور كمية النفايات ادلخزنة وادلزالة
نفس أىداؼ ومؤشرات سنة

-

-

تتبع إستهالؾ الكهرباء

تطور نسبة استهالؾ الكهرباء

تتبع استهالؾ ادلياه

تطور نسبة استهالؾ ادلياه

2005

مت إدراج ىدفُت جديدين مع اإلحتفاظ بتتبع
األىداؼ العملياتية ادلدرجة سابقا

0116

-

-

نفس أىداؼ ومؤشرات سنة

2007

0117

-

-

نفس أىداؼ ومؤشرات سنة

2008

تتبع تطور مستوى ادلياه
ادللوثة
-

-

0130

التلوث الضوضائي

نسبة الضوضاء مقارنة بالقانوف

0131

-

-

0131
0133

0132
0133
0134

مت إدراج ىدؼ عمليايت ومؤشر جديد مع
اإلحتفاظ بأىداؼ السنوات السابقة
نفس أىداؼ ومؤشرات سنة 2011

نسبة ادلواد ادللوثة مقارنة بالقانوف

مت إدراج ىدؼ جديد مع اإلحتفاض بأىداؼ
السنوات السابقة
اإلحتفاض باألىداؼ السنوات السابقة

ربسُت مؤشرات اجلوانب البيئية للسنوات السابقة مع وضع أىداؼ جديدة تتمثل يف مايلي:
 تسعى ادلؤسسة إذل قياس التلوث اجلوي مثل انبعاث CO2؛ إستعماؿ حاويات للوقود والزيت أكرب حجما من أجل تقليل التكلفة ومن عدد احلاويات ادللوثة؛ -تزويد مركبات ادلؤسسة جبهاز حساس يقيس سرعة التحرؾ من أجل إقتصاد غستهالؾ الطاقة.

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على برنامج اإلدارة السنوي ل ػػ:
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ادلبحث الثالث :معامل اإلدارة البيئية وحتديد اجلوانب البيئية وفقا لإليزو 32111يف
يتناوؿ ىذا ادلبحث معادل اإلدارة البيئية وفقا

FERTIAL

لإليزو14000

مؤسسة FERTIAL

بادلؤسسة الثالثة ادلعنية بالدراسة ،وىي مؤسسة فرتياؿ

فرع (مركب) عنابة ادلتخصصة يف إنتاج وتسويق األمسدة الفوسفاتية واآلزوتية ،وذلك من خالؿ التطرؽ إذل

أىم مظاىر ومراحل إعتمادىا
اإليزو14001

لإليزو14000

والتواريخ ادلرافقة لذلك ،مع زلاولة تلخيص متطلبات نظاـ اإلدارة البيئية

الذي مت توطينو يف ادلؤسسة .لنختم ىذا ادلبحث بتحديد اجلوانب البيئية للمؤسسة وأىم اآلليات االدارية

اليت يتم من خالذلا قياس ومتابعة ادلؤشرات ادلعربة عنها.
أوال  -إعتماد مؤسسة

 FERTIALدلواصفاتISO14000

:

إنطالقا من طبيعة نشاط مؤسسة فرتياؿ  FERTIALاليت تتخصص يف إنتاج وتسويق األمسدة اآلزوتية
والفوسفاتية ،والذي يدخل ضمن القطاعات اإلقتصادية األكثر تلويثا للبيئة ،وبالتحديد التلوث اذلائل الذي تتسبب فيو
عمليات التحويل وإنتاج األمسدة من ضرر للغالؼ اجلوي (الوسط اذلوائي) ،وذلك بإصدارىا جملموعة كبيَتة من الغازات
الدفيئة ادللوثة على رأسها غاز ثاين أكسيد الكربوف .باإلضافة إذل طرحها جملموعة من النفايات تلوث الًتبة وادلياه وعلى
وجو اخلصوص تلويث شواطئ البحر احملاذية ووادي سيبوس ادلار جبانب ادلصنع.
ىذا ما جعل من مؤسسة فرتياؿ

FERTIAL

فرع عنابة مستهدفة من طرؼ اجملتمع ادلدين ادلمثل جبمعيات محاية

البيئة من خالؿ العديد من القضايا ادلرفوعة عليها يف ىذا اجملاؿ .وأيضا من خالؿ التحذيرات ادلتتالية وادلتكررة من طرؼ
مديرية البيئة لوالية عنابة .مع األخذ بعُت الغعتبار اخلسائر ادلالية اليت تدفعها ادلؤسسة يف شكل ضرائب بيئية نتيجة عدـ
ربكمها يف مستويات التلويث ادلنصوص عليها قانونا.
تأسيسا على ماسبق ،سعت مؤسسة فرتياؿ  FERTIALفرع عنابة إدراؾ من إدارهتا بأف سللفات نشاطها يلحق
أضرارا كبَتة بالبيئة ،واف ادلواصلة بالنسق اإلنتاجي الذي رافق بداية نشاطها كمؤسسة مستقلة منذ  2005إذل غاية 2010
وادلتزامن مع عدـ ا لتحكم يف مستويات التلوث الصادر عنها قد يهدد مباشرة بقائها وإستمراريتها.
ذلذا جلأت ادلؤسسة سنة

2010

إذل توطُت وبناء إدارة بيئية ذبسد فيها متطلبات اإليزو 14000يف سلتلف عملياهتا

ومستوياهتا اإلدارية هبدؼ التحكم يف مستويات التلوث والتقليل منو إذل احلدود ادلعقولة.
وتتوغلا لذلك ادلسعى ،ربصلت مؤسسة فرتياؿ

FERTIAL

فرغ عنابة على شهادة ادلطابقة اإليزو 14000إلصدار

 2004ألوؿ مرة يف  21مارس  2011من طرؼ مكتب فَتيتاس  VERITASادلعتمد يف اجلزائر ،والذي قاـ بعملية التدقيق
اخلارجي .وىذه الشهادة صاحلة دلدة ثالثة سنوات خالؿ الفًتة ( ،)2014- 2011ليتم ذبديدىا مرة أخرى من طرؼ نفس
ادلكتب يف  21مارس  2014صاحلة للفًتة (.)2017- 2014

1

كانت بداية وضع ادلؤسسة دلتطلبات اإليزو 14001يف جويلية  2009بالتزامن مع تطبيق متطلبات إدارة اجلودة
اإليزو ،9001يف إطار مشروع بناء وتوطُت نظاـ مدمج متكامل إلدارة اجلودة والبيئة يف ادلؤسسة وفقا دلواصفات
اإليزو 9001واإليزو 14001من أجل احلصوؿ على اإلشهاد يف ادلواصفتُت.
مت اإلنتهاء من بناء النظاـ ادلدمج إلدارة اجلودة والبيئة مع بداية تطبيق عملياتو وإجراءاتو الغدارية فعليا يف مؤسسة
فرتياؿ  FERTIALفرع عنابة يف ديسمرب  ،2010لتأيت بعد ذلك ادلرحلة النهائية للمشروع ،وىي التدقيق ومنح اإلشهاد.
 - 1نسخة من شهادة ادلطابقة لإليزو 14001مرفقة يف ادلالحق اخلاصة دبؤسسة

FERTIAL
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حيث قامت ادلؤسسة بالتعاقد مع مكتب التسجيل فَتيتاس

VERITAS

وبعد ادلراجعة والتدقيق لسَتورة عمل

النظاـ ادلدمج وإ عطاء التوصيات الالزمة اليت غل ب تصحيحها وربسينها منح مكتب فَتيتاس
شهادة ادلطابقة دلواصفات اإليزو ،9000واإليزو  .14000يف  21مارس .2011

VERITAS

ادلؤسسة

بعد حصوؿ ادلؤسسة على شهادة ادلطابقة وإلتزامها بالتطبيق العملي دلتطلبات النظاـ ادلدمج إلدارة اجلودة والبيئة
اإليزو 9001و14001

وبالضبط يف ديسمرب  ،2011بدأت يف مشروع أخر يعترب مكمل للنظاـ وىو توطُت نظاـ إدارة

الصحة والسالمة ادلهنية وفقا لإليزو  18001يدمج ىو اآلخر يف النظاـ الساري العمل بو (نظاـ إدارة اجلودة والبيئة).
لتتوج ىذه العملية حبصوؿ مؤسسة فرتياؿ

FERTIAL

وىذا ماجعل ادلؤسسة بعد حصوذلا على إشهادة

على شهادة ادلطابقة  OHSAS18001يف  5أفريل .2012

اإليزو18001

1

تعمل وفق نظاـ مدمج متكامل واحد وىو نظاـ إدارة

اجلودة والبيئة وإدارة الصحة والسالمة ادلهنية  SMQHSEوفق  OHSAS18001،ISO14001،ISO19001خالؿ الفًتة
( ،)2017- 2012وذلك بتجديد الشهادات كلما إنتهت فًتة صالحية أحدىا.
دل تتوقف ادلؤسسة عند ىذا احلد  -حصوذلا على  - OHSAS18001،ISO14001،ISO19001بل إنتقلت إذل
نوع جديد من ادلوصفات القياسية  ،ISOوذلك حب صوذلا على شهادة ادلطابقة دلواصفات إدارة الطاقة ISO50001يف
جانفي  2015من طرؼ نفس مكتب التسجيل بعد اإلنتهاء من عملية توطُت ادلتطلبات الالزمة يف ديسمرب  .2014وىي
ادلواصفة اليت ذبسد محاية البيئ ة من خالؿ العمل وفق نظاـ إداري يعمل على ترشيد إستهالؾ الطاقة وادلوارد.
كما ذبدر االشارة ،إذل اف مؤسسة فرتياؿ
2013

FERTIAL

كذلك متحصلة على شهادة اإليزو

وادلتخصصة يف رلاؿ ادلختربات .وبالتارل ،يتبُت لنا أف مؤسسة فرتياؿ

اجلزائرية الرائدة والوحيدة ادلتحصلة على رلموعة معتربة من شهادات مواصفات
اإليزو 17025 ،50001 ،14000 ،9000و. OHSAS18001

ويف إطار حصوؿ مؤسسة فرتياؿ

FERTIAL

تعترب من بُت أىم ادلؤسسات

FERTIAL

ISO

17025

منذ سنة

يف العديد من اجملاالت ومنها

2

على مواصفات اإلدارة البيئية

اإليزو14000

قامت إدارهتا بتبٍت

متطلبات نظاـ اإليزو ،14001وذلك من خالؿ دمج ىذه ادلتطلبات ضمن النظاـ ادلدمج ذلا إلدارة اجلودة والبيئة
والسالمة ادلهنية .حيث عملت ادلؤسسة يف إطار سعيها للحصوؿ على إشهاد اإليزو 14001على وضع سياسة بيئية
مالئمة متأتية من ربديد جلوانبها البيئية وتقدير لتأثَتات ذلك على البيئة مع تشخيص أىم القوانُت والتشريعات البيئية من
أجل التخطيط السنوي لألىداؼ والغايات البيئية ادلرافقة جلوانبها البيئية.
ثانيا  -وصف هيكل النظام ادلدمج إلدارة اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية  SMIQHSEدلؤسسة

FERTIAL

صممت إدارة مؤسسة فرتياؿ  FERTIALيف بداية تبنيها دلفهوـ إدارة اجلودة واإلدارة البيئية (هناية سنة  2009وبداية

 )2010نظاما مدرلا متكالما إلدارة اجلودة والبيئة وفق الدليل  MQHSEFغلسد متطلبات النظامُت
واإليزو 14001والذي توج حب صوذلا على شهادات ادلطابقة اإليزو  14001 ،9001سنة  ،2011لكن وبعد احلصوؿ على

اإليزو9001

شهادة ادلطابقة يف مارس

2011

عملت إدارة ادلؤسسة على إضافة متطلبات نظاـ إدارة الصحة والسالمة ادلهنية

 OHSAS18001والذي توج كذلك باحلصوؿ على شهادة ادلطابقة يف افريل .2012
 - 1نسخة من شهادة ادلطابقة  OHSAS18001مرفقة يف ادلالحق اخلاصة دبؤسسة
 - 2أنظر ادلالحق اخلاصة دبؤسسة

FERTIAL

FERTIAL

فرع عنابة وادلدرجة ضمن

رقم (.)2.11

وادلدرجة ضمن رقم (.)3.11
MANUEL QUALITE ET SANTE SECURITE ET ENVIRONNEMENT DE FERTIAL
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ىذا ما جعل ادلؤسسة منذ

2012

وخالؿ فًتة الدارسة

()2016- 2011

تعمل وفق النظاـ ادلدمج ادلتكامل إلدارة

اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية يف إطار التصميم الذي يظهره الدليل .MQHSEF

الشكل رقم ( : )16هيكل النظام ادلدمج دلؤسسة فرتيال

رضا
الزبائن
واألطراؼ
ذات العالقة

FERTIAL

سياسة QSE

التخطيط

متطلبات
الزبائن
واألطراؼ

ادلراقبة والقياس

وضع األهداف وتخصيص الموارد

ذات العالقة

تحقيق المنتج (التنفيذ)

ادلصدر :من إعداد الباحث باإل عتماد دليل اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية لشركة فرتياؿ

MQHSEF

بناء على الشكل السابق ،سيتم التطرؽ إذل ادلراحل اجملسدة للعمليات األساسية اليت يعمل وفقها نظاـ اإلدارة
البيئية  ISO14001يف مؤسسة فرتياؿ (فرع عنابة) ،والذي صمم وفق ادلتطلبات احملددة يف دليل نظاـ إدارة اجلودة والبيئة
والسالمة ادلهنية للمؤسسة :MQHSEF
 - 1وضع السياسة البيئية للمؤسسة:

Politique environnementale

جاءت السياسة البيئية دلؤسسة فرتياؿ

FERTIAL

مدرلة ومتكاملة مع بياف سياستها ذباه اجلودة والصحة

والسالمة والبيئة  .QSEوصياغة السياسة البيئية للمؤسسة كما يلي:

1

" تدرؾ مؤسسة فرتياؿ مسؤوليتها يف صلاح التنمية ادلستدامة يف اجملتمع والبيئة اليت تنشط فيها وذلذا ،قررت إنشاء واعتماد
مصانعها نظاـ اإلدارة البيئية وفقا للمواصفات ". ISO14001
لذلك حددت اإلدارة العامة دلؤسسة فَتتياؿ  FERTIALمبادئ سياستها البيئية ،والتأكيد على اإل لتزامات ادلعرفة
وادلوجودة يف ميثاؽ السالمة ،اجلودة والبيئة وادلوضحة يف مايلي:
 ضماف إصلاز متطلبات التشريعات والقوانُت ادلطبقة وغَتىا من ادلتطلبات األخرى؛ تعزيز التحسُت ادلستمر لألداء البيئي ومنع التلوث؛ ترشيد إ ستهالؾ ادلوارد والطاقة وادلواد اخلاـ وادلواد ادلساعدة الالزمة يف العمليات واحلد ادلمكن من إنتاج النفايات. ادلراجعة والتحسُت ادلستمر ألداء نظاـ اإلدارة البيئية اإليزو.14001 - 1إعالف السياية البيئية

دلؤسسة FERTIAL

مرفق يف ادلالحق اخلاصة هبا

ضمن رقم (.)4.11
376

الفصل اخلامص :معامل اإلدارة البيئية وحتديد اجلوانب البيئية ألنشطة املؤسشات حمل الدراسة وفقاً لإليزو 14000

 تكوين وتوعية مجيع العاملُت حوؿ أعلية مشاركتهم ومسؤوليتهم يف احملافظة على البيئة يف رلاؿ عملهم. وضع مبادئ السياسة البيئية بشكل يتناسب واآلثار البيئية دلؤسسة فرتياؿ.وباإلضافة إذل إلتزاماهتا ادلنصوص عليها يف ميثاؽ السالمة ،اجلودة والبيئة ،تعلن مؤسسة فرتياؿ

FERTIAL

عن

سياستها اخلاصة باجلودة ،واليت تؤكد فيها إ لتزامها بإنشاء واحلفاظ على نظاـ إدارة اجلودة على أساس متطلبات مواصفات
اإليزو9001

وذلك بتنفيذ األنشطة الالزمة للتحقق ومراقبة ادلتطلبات وتلبية احتياجات وتوقعات العمالء ،وتوفَت خدمة

مضمونة اجلودة ػلكمها هنج التحسُت ادلستمر ذبعل من فرتياؿ اآلف ويف ادلستقبل من بُت أفضل ادلؤسسات اليت تقدـ
األمسدة .وبالتارل مؤسسة ف رتياؿ تدرؾ أف ربقيق نواياىا يف ما ؼلص اجلودة يتم من خالؿ اآلليات التالية:
 إنشاء قنوات معلومات لضماف أف تفهم السياسة وتنفذ يف مجيع مستويات ادلؤسسة. احلرص على التدريب الالزـ للموظفُت العاملُت يف تنفيذ وإستدامة النظاـ. إقامة عالقة شراكة مع العمالء على أساس الثقة والوالء ،وتقدمي منتجات ذات جودة يف الوقت احملدد ودبا يتماشىمع ادلتطل بات القانونية والتنظيمية ادلعموؿ هبا.
وتأمن إدارة مؤسسة فرتياؿ  FERTIALب أف الوقاية من سلاطر العمل وادلخاطر الصناعية ادلرتبطة بنشاطها ىو عنصر
أساسي يف تسيَت ادلؤسسة ،ذلذا وجب على كافة األعضاء زيادة اجلهود من أجل احلصوؿ على بيئة عمل آمنة وصحية
ذبنب اآلثار السلبية احملتملة على اجملتمع واحمليط.
ولتوجيو أنشطة مجيع أولئك الذين لديهم مسؤوليات التسيَت يف ادلؤسسة ،سواء أعضاء إدارة أو مدراء مباشرين،
تضع مؤسسة فرتياؿ وتتبٌت سياسة الوقاية وفق ادلبادئ التالية:
 ضرورة إدارة السالمة والصحة ادلهنية للعاملُت بصرامة ومعنية عالية حبيث تقوـ إدارة ادلؤسسة بالنظر يف مجيع األنشطةاليت تؤدي إذل ذلك وازباذ كل القرارات ادلناسبة؛
 إجراءات التقييم وترقية العاملُت تشمل جوان ب إدارة السالمة والصحة يف العمل؛ العمل بأماف من خالؿ إ عتماد التدابَت الوقائية ادلناسبة؛ احلفاظ على آليات لإلت صاؿ مع العاملُت يف رلاؿ الوقاية وتشجيع ادلشاركة الفعالة دلمثليهم يف عملية تقييم ادلخاطر،تصميم وتنفيذ الربامج الوقائية؛
 جعل أنظمة للتحديد ادلستمر للمخاطر يف مجيع ادلراكز ،وتقييم سلاطر العمل وادلخاطر الصناعية ،دبا يف ذلك تلكادلرتبطة بالوقاية من احلوادث اخلطَتة كأساس لوضع ضوابط وبرامج عمل مناسبة؛
 وضع اخلطط الوقائية الالزمة يف مجيع مراكز ادلديرية ،وتنفيذىا على أحسن وجو؛ اإلمتثاؿ للتشريعات والقوانُت واللوائح وادلتطلبات األخرى ادلعمل هبا؛ التحسُت ادلستمر لإلجراءات ضلو ربقيق ىدؼ "صفر حادث". - 2التخطيط:

Planification

 - 3- 0حتديد اجلوانب البيئية:

Aspects environnementaux

يف إطار تثبيت مؤسسة فرتياؿ

FERTIAL

لنظاـ اإلدارة البيئية وفقا

العمليات واإلجراءات الالزمة يف كافة الوحدات وادلستويات.
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ويستدعي ذبسيد مرحلة التخطيط ربديد اجلوانب البيئية للمؤسسة دبا يتوافق وطبيعة التأثَتات البيئية الناذبة عن
أنشطتها .ذلذا قامت ادلؤسسة بتحديد جوانبها البيئية وتقييم تأثَتاهتا على البيئة.
بعد قياـ ادلؤسسة بتحديد جوانبها البيئية وتقييم مستويات تأثَتاهتا على البيئة ،قامت بًتتيبها حسب درجة
خطورهتا ،ومن بُت اجلوانب البيئية اليت مت الًتكيز عليها وترتيبها ضمن األولويات القصوى لألداء البيئي للمؤسسة ىي
اإل نبعاثات الغازية الصادرة عن أنشطة وحداهتا ( )CO2, NO, NO2, NOX , CO,وادلصنفة ضمن الغازات الدفئية ادلسببة
للتلوث اذلوائي ،وادلساعلة يف مشكلة اإلحتباس احلراري .ىذا باالضافة إذل اإلستهالؾ اذلائل وادلفرط للموارد الطبيعية
(إستهالؾ ادلياه) ومصادر الطاقة

(

الكهرباء والغاز) .وبدرجة أقل اجلوانب البيئية ادلتعلقة بالنفايات السائلة والصلبة

الصادرة عن وحدات ادلؤسسة واليت تستطيع ادلؤسسة التحكم فيها.
 - 2- 2تشخيص القوانني وادلراسيم:
معرفة كافة القوانُت والتشريعات البيئية ذات العالقة بنشاط ادلؤسسة ،مثل تلك القوانُت ادلتعلقة بتنظم مستويات
التلويث يف الغالؼ اجلوي (اذلوائي) والبحري ،وذلك من أجل وضع أىداؼ وغايات بيئية ضمن ادلستويات اليت ربددىا
تلك القوانُت لتفادي ادلسائلة وادلتابعة القانونية وزبفيض الضرائب البيئية عند ذباوز ادلستويات احملددة.
 - 3- 2وضع خمطط لألهداف البيئية:
يتم وضع سلطط لألىداؼ ادلتعلفة باجلوانب البيئية على مستوى كافة وحدات مؤسسة فرتياؿ

FERTIAL

دبصنع

عنابة يف إطار السياسة البيئية ادلعلنة للمؤسسة .حيث قامت ادلؤسسة بناءا على األىداؼ ادلسطرة بوضع برامج للعمليات
البيئية وفق رلاؿ زمٍت يعرب عن األىداؼ البيئية السنوية لكل فًتة من فًتات صاحلية شهادة اإليزو.14001
 - 1التنفيذ (جتسيد برنامج اإلدارة البيئية

Réalisation :)PME

العمل على ذبسيد أىداؼ اجلوانب البيئية ادلخطط ذلا يف السنة خالؿ فًتة تطبيقها لالدراة البيئية

اإليزو14000

ويكوف ذلك يف سلتلف عمليات وأنشطة مؤسسة فرتياؿ فرع عنابة  .وتتم عملية التنفيذ من خالؿ القياـ دبا يلي:
 توفَت ادلوارد الالزمة (مالية ،بشرية)...؛ بناء ىيكل مالئم توزع فيو ادلسؤوليات مرفق بنظاـ لإلتصاالت الداخلية؛ القياـ باإلستثمارات البيئيية وعلى وجو اخلصوص إقتناء تلك األجهزة اليت تعمل على كبح اإلنبعاثات الغازية وإعادةىندسة األنشطة األكثر ضررا للبيئة ومنها إنتاج األمونياؾ ومحض الفوسفوريك.
 إتباع العمليات واآل ليات الالزمة لًتشيد إستهالؾ ادلوارد والطاقة؛ البحث عن مصادر الطاقة ادلتجددة مثل مشروع احلصوؿ على الطاقة الكهرباء عن طريق تثبيت األ لواح الشمسية؛ زيادة عمليات التكوين يف اجملاؿ البيئي ،وربسيس األفراد العاملُت يف ادلواقع ادلتسببة يف الضرر بالبيئة. - 2ادلراقبة ،القياس والتحليل:

Mesures, analyse et amélioration

يتم يف ىذه العملية تصميم أىم اآلليات اليت يتم من خالذلا متابعة أىم ادلؤشرات ادلعربة عن اجلوانب البيئية
دلؤسسة فرتياؿ  ، FERTIALوذلك هبدؼ معرفة ادلستويات احملققة ومقارنتها مع ادلستويات اليت مت التخطيط ذلا يف بداية
كل سنة ،واليت تستهدؼ الوصوؿ إذل ادلطابقة مع ادلستويات احملددة بالقوانُت والتشريعات البيئية أو إمكانية الوصوؿ إذل
مستويات أقل بالتحسُت ادلستمر  .لتنتهي ىذه العملية بتشخيص األسباب إف دل ربقق األىداؼ البيئية ادلخطط ذلا .ىذا
011
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مع متابعة وتقييم التأثَتات البيئية اليت حدثت أو قد ربدث يف سلتلف مواقع مصنع فرتياؿ بعنابة .وتتم عملية ادلراقبة
والقياس والتحليل بإستخداـ اآل ليات التالية:
 لوحات متابعة أىداؼ اجلوانب البيئية؛ لوحات ادلراقبة البيئية؛ اإلعالف أو ما يسمى بالنشرة السنوية حوؿ األداء ،ودبا يف ذلك اإلعالف عن األداء البيئي السنوي للمؤسسة؛ - 3مراجعة اإلدارة:

Revue de direction

يف مرحلة عملية مراجعة اإلدارة يتم عرض النتائج السنوية اليت تعرب عن مستويات ربقيق برنامج اإلدارة البيئية الذي
مت التخطيط لو .حيث تتم يف ىذه ادلرحلة مراجعة مدى تطبيق أىداؼ اجلوانب البيئية احملددة يف بداية كل سنة.
كما تتم يف ىذه ادلرحلة مراجعة مدى تنفيذ متطلبات النظاـ ادلدمج يف شقو اخلاص بنظاـ اإلدارة البيئية
اإليزو ،14001من أجل مطابقة ادلتطلبات ادلنفذة مقارنة بادلخطط ذلا وفق دليل نظاـ اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية .ىذا
باإلضافة إذل وضع التحديثات الالزمة وفق اإلصدرات اجلديدة لألنظمة.
 - 4التحسني:

Amélioration

يت م يف ىذه ادلرحلة القياـ جبملة من التصحيحات والتحسينات اخلاصة دبخطط األىداؼ والغايات ادلتعلقة
باجلوانب البيئية دلؤسسة فرتياؿ فرع عنابة ،وذلك وفق مايلي:
 القياـ باإلجراءات التصحيحة الالزمة إف دل ربقق األىداؼ البيئية ادلخطط ذلا؛ القياـ بوضع أىداؼ للجوانب البيئية تكوف أحسن من احملققة ،وذلك يف حالة ربقيق األىداؼ ادلخطط ذلا؛ إمكانية وضع أىداؼ بيئية جلوانب بيئية دل يتم متابعتها من قبل (مثال الضوضاء)؛ ربسُت مستويات ذبسيد متطلبات تطبيق النظاـ ادلدمج يف شقو اخلاص اإلدارة البيئية اإليزو14001؛ مواكبة التحديثات الالزمة واخلاصة باإلصدارات اجلديدة دلتطلبات نظاـ اإلدارة البيئية اإليزو.14001ث ـالثا  -حتديد اجلوانب البيئية دلؤسسة  FERTIALومتابعة مؤشراهتا وفق متطلبات اإليزو:32111
 - 1حتديد اجلوانب البيئية:
إنطالقا من أف تصنيع سلتلف منتجات مؤسسة فرتياؿ النصف مصنعة وتامة الصنع يتم بإستخداـ مادة األمونياؾ
اليت يتم تصنيعها يف وحدة خاصة مرورا دبجموعة من ادلراحل ادلتمثلة يف:
 -مرحلة إزالة الكربيت من الغاز الطبيعي

Désulfuration؛

 مرحلة التعديل البخاري وتتم وفق مرحلتُت (أولية وثانوية) باستخداـ كميات معتربة من الطاقة الكهربائية وادلياهوخاصة مياه البحر اليت يتم ربليلها يف زلطة التحلية التابعة للمؤسسة؛
 مرحلة تفاعل اإلزاحة ،حيث تتم عملية التحوؿ-

مرحلة إمتصاص ثاين أكسيد الكربوف

de CO

 Convertisseurأي إزالة أكسيد الكربوف؛

Absorbeur de CO؛

 -مرحلة ربويل بقايا أكسيد الكربوف إذل ادليثاف

Méthanisation؛

 مرحلة ربويل األمونياؾ على مستوى مفاعل إنتاج األمونياؾ؛ مرحلة التربيد اليت تستخدـ فيها كميات كبَتة من ادلياه وخاصة اليت مت ربليتها؛013
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 -مرحلة زبزين األمونياؾ

Stockage d’ammoniac

يف درجة حرارة قدرىا  33درجة مئوية.

بعد تصنيع األمونياؾ ،يتم إضافتو إذل سلتلف وحدات اإل نتاج أي إضافتو إذل كل من زللوؿ النيًتات ومحض
الفوسفوريك وكربيتات البوتاس والفوسفات ،لتأيت بعد ذلك مرحلة أو عملية التفاعل  Réactionاليت تليها مباشرة عملية
التحبيب  Granulationوالتجفيف

Séchage

مث الفحص

Criblage

لتنتهي ادلراحل بعملية التربيد اليت ضلصل من خالذلا

على سلتل ف منتجات األمسدة الفوسفاتية واآلزوتية .
إف ادلتتبع للعملية التصنعية دل صنع فرتياؿ عنابة عرب وحداتو اإلنتاجية ،غلد بأف ىذه األخَتة تطرح نفايات وتنبعث
منها غازات ملوثة ،ىذا باإلضافة إذل اإلستهالؾ اذلائل وادلعترب للموراد الطبيعية (ادلياه) والطاقة.
وبالتارل ،فإف دلصنع فرتياؿ عنابة تأثَتات كبَتة على البيئة ما جعل ادلؤسسة من أكثر ادلؤسسات على ادلستوى
احمللي تلويثا للبيئة ادلائية واذلوائية واألرضية ،إذ تعترب مجيع وحدات اإلنتاج يف ادلؤسسة خاصة وحدة إنتاج األمونياؾ
مصدر للملوثات البيئية ،واليت ؽلكن ح صرىا يف ما يلي:
 - 1التلوث اذلوائي:
والناتج عن الغنبعاثات الغازية الصادرة عن مصنع فرتياؿ عنابة وادلتمثلة يف :غاز األمونيا ،حامض الفوسفوريك،
مركبات النيًتات ،اليوريا ،ادليثانوؿ ،محض الكبَتت ،اجلسيمات الدقيقة ،أكسيد الكربيت ،أكسيد النيًتوجُت ،ثاين
أكسيد الكربوف ،أوؿ أكسيد الكربوف ،فولوريد اذليدروجُت .وقد تسببت ىذه اإلنبعاثات يف إحداث أضرار صحية كبية
ومعتربة لسكاف والية عنابة.
 - 2التلوث ادلائي:
التلوث اذلوائي الناتج عن التخلص من اجلبس الفوسفوري وطرحو يف البحر ووادي سيبوس ،حبيث يعترب اجلبس
الفسفوري من أىم ادلخلفات ال صلبة الناذبة عن صناعة محض الفوسفوريك ،دلا ػلتويو من عناصر سامة مثل الراديوـ
والنيكل والرصاص واألدلنيوـ والفلوريد وحامض الفوسفوريك.
 - 3اإلستهالك الكثيف للموارد الطبيعية ومصادر الطاقة:
ربتاج عمليات إنتاج األمسدة وادلخصبات الزراعية عرب وحدات مصنع فرتياؿ عنابة إذل كميات كبَتة ومعتربة من
ادلياه ومصادر الطاقة ادلتمثلة يف الغاز الطبيعي والكهرباء ،لذلك  -حسب رأي الكثَتين من اإلطارات اجلزائرية العاملة يف
ادلؤسسة – قاـ اجملمع اإل سباين بشراء حصة معتربة يف مؤسسة فرتياؿ من أجل اإلستفادة من األسعار ادلنخفضة وادلدعمة
دلصادر الطقة ادلستعملة (كهرباء ،غاز) وادلياه إضافة على جوانب السياسات البيئية ادلتساىلة اليت تفرضها الدولة اجلزائرية
مقارنة بنظرائها من دوؿ اإلرباد األوريب.
تأسيسا على ما تقدـ ،ووفقا للتأثَتات البيئية ادلتأتية من وحدات مؤسسة فرتياؿ مصنع عنابة ،وادلعربة عن
اإلنبعاثات وادللوثات البيئية الناذبة عن أنشطتها ،وسبشيا مع متطلبات نظاـ اإلدارة البيئية ادلطبقة يف ادلؤسسة منذ حصوذلا
على شهادة ادلطابقة لإليزو ،14001حددت مؤسسة فرتياؿ فرع عنابة اجلوانب البيئية ادلتعلقة هبا وفق اجلدوؿ ادلوارل:
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الوحدة

اجلدول رقم ( :)04اجلوانب البيئية ادلتعلقة مبؤسسة فرتيال  FERTIALفرع عنابة
اجملال البيئي

التاثري البيئي

اذلواء

 تلويث اذلواء -األمراض التنفسية ( السكاف القاطنُت جبوار ادلصنع)

إستخداـ ادلياه والغاز الطبيعي

ادلوارد الطبيعية

اإلستهالؾ غَت العقالين للموارد الطبيعية

الضجيج الصادر عن إنتاج االمونياؾ

الضوضاء

إصابة العماؿ بعدة أمراض مرتبطة بالضجيج

 نفايات صلبة وسائلة (زيوت ،شحوـ،بطاريات ،كربيت ،ادلنشطات الكيميائية،
مولدات الكهرباء ادلستعملة) باالضافة إذل
اجلبس الفوسفوري

 ادلياه -الًتبة

-

وحدة

إنتاج
األمونياك

اجلوانب البيئية
إنبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربوف CO2
إنبعاثات أكسيد الكربوف CO
إنبعاثات أكسيد النيًتوجُتNO
إنبعاثات ثاين أكسيد النيًتوجُتNO2

إ نبعاثات الغبار إ نبعاثات غاز األمونياؾ (النشادر) NH3وحدة
 إ نبعاثات ثاين أكسيد النًتوجُت NO2إنتاج
 نيًتيت األمونيوـنةرات
 النفايات الصلبة والسائلة (زيوت ،شحوـ،األمونيوم
بطاريات ،كربيت ،ادلنشطات الكيميائية،
مولدات الكهرباء ادلستعملة(

وحدة
إنتاج

-

-

إ نبعاثات الغبار
انبعاثات الفلوريد
انبعاثات ثاين أكسيد النًتوجُت NO2
إ نبعاثات أكسيد النًتوجُتNO
إ نبعاثات غاز األمونياؾ NH3

-

إنتاج

محض
النةريك

 األرض -ادلياه

مركبات األمونيوـ
درجة احلموضة PH
 اذلواءالنفايات الصلبة والسائلة (زيوت،
 األرضشحوـ ،بطاريات ،كربيت،ادلنشطات
 ادلياهالكيميائية ،مولدات الكهرباء ادلستعملة)
إستهالؾ ادلياه

NPK

وحدة

اذلواء

+

NH4

ال نفايات الصلبة والسائلة (زيوت ،شحوـ،
بطاريات،كربيت ،ادلنشطات الكميائية،
مولدات الكهرباء ادلستعملة)

اذلواء

 االرض -ادلياه

تلويث مياه البحر والشواطئ اجملاذية للمصنع باالضافة
إذل تلويث مياه وادي سيبوس والًتبة اجملأورة
 تلويث اذلواء األمراض التنفسية ( السكاف القاطنُت جبوار ادلصنع) تلويث مياه واد سيبوس تلويث مياه البحر تلويث الًتبة اجملأورة-

تلويث اذلواء
تلويث مياه واد سيبوس
تلويث مياه البحر
تلويث الًتبة
إستهالؾ مكثف للموارد الطبيعية

 تلويث اجلو -األمراض التنفسية (السكاف القاطنُت جبوار)

 تلويث وادي سيبوس تلويث مياه البحر -تلويث الًتبة

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد ملف مقدـ من مديرية البيئة لشركة فرتياؿ عنابة
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 - 2آليات قياس ومتابعة مؤشرات اجلوانب البيئية دلؤسسة  FERTIALفرع عنابة خالل الفةرة (:)0134- 0133
بعد ربديد اجلوانب البيئية دلؤسسة فرتياؿ  FERTIALيف سلتلف وحداهتا ادلعربة عن أنشطتها وتشخيص سلتلف
القوانُت والتشريعات البيئية ادلتعلق هبا ،تأيت عملية التخطيط لألىداؼ البيئية اليت ربمل يف طياهتا أىداؼ اجلوانب البيئية
وادلعرب عنها بادلؤشرات البيئية .حيث يتم ذلك يف مؤسسة فرتياؿ خالؿ فًتة تثبيتها دلتطلبات نظاـ اإلدارة البيئية
اإليزو14001

وفق إجراء لوحة القيادة البيئية وباإلعتماد على جدوؿ ادلؤشرات /األىداؼ البيئية لكل ثالثي ،والذي يتم

دبوجبو وضع ومتابعة أىداؼ اجلوانب البيئية وفق مؤشرات قياسها ،مع مقارنة احملقق منها باألىداؼ ادلخطط ذلا ،بقسمة
ادلؤشرات اليت مت ربقيقها على ادلؤشرات اليت مت التخطيط ذلا يف بداية كل سنة ،والنتائج اليت يتم احلصوؿ عليها تبٍت وفقها
وتوضع أىداؼ اجلوانب البيئية للسنة ادلوالية.
وتصمم لوحة القيادة البيئية (جدوؿ ادلؤشرات /األىداؼ البيئية) للشركة ككل بناء على ذبميع لوحات القيادة
اخلاصة بوحداىا ادلعربة عن أنشطتها وعملياهتا ( لوحة القيادة لوحدة األمونياؾ ،وحدة نًتات األمونيوـ ،وحدة محض
النًتيك ،وحدة محض الفوسفوريك...إخل) 1 .واجلدوؿ ادلوارل رقم ( )27يوضح لوحة جدوؿ ادلؤشرات/األىداؼ البيئية.
اجلدول رقم ( : )05لوحة القيادة البيئية ادلعرب عنها جبدول ادلؤشرات /األهداف البيئية
األهداف البيئية العامة
أهداف خاصة بالتلوث اذلوائي

( تقليل الغازات ادلنبعثة والغبار)
أهداف خاصة بتخفيض

العمليات /األ نشطة ادلعنية
النشاط ادلعٍت( :إنتاج،
صيانة ،األمن ،ادلخترب،
التموين....إخل)

ادلسؤولية

أهداف
ادلؤشرات قاعدة احلساب وادلالحظة
السنة

اإلدارة أو ادلعدالت
القسم ادلعٍت احملققة

قسمة احملقق على
ادلستهدؼ وضرهبا يف

% 100

% 100

--

--

--

--

--

أهداف خاصة بتقليل النفيات
الصلبة والسائلة

--

--

--

--

--

الضوضاء

--

--

--

--

--

إستهالك ادلياه والغاز والكهرباء
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وادلرفق يف ادلالحق اخلاصة هبا ضمن رقم (.)5.11

بعد وضع األىداؼ السنوية للجوانب البيئية ،يتم قياس ادلؤشرات ادلعربة عن ذلك بقياس ادلعدالت احملققة يف كافة
وحدات ادلؤسسة .حيث يتم إستعماؿ لوحة مراقبة البيئة واجلودة

Tableau Contrôle Qualite-Environnement

دلتابعة معدالت الغازات ادلنبعثة ( )CO,CO2,NO,NO2,NOXواإلستهالؾ السنوي للمياه والغاز والكهرباء باإلضافة إذل
متابعة النفايات ادلتعلقة بادلؤسسة )اجلبس الفوسفوري ،زيوت ،شحوـ ،بطاريات ،كربيت ،ادلنشطات الكيميائية ،مولدات
الكهرباء

ادلستعملة...إخل).

 1أنظر ظلوذج لوحة القيادة البيئية (جدا وؿ ادلؤشرات /األىداؼ البيئية) لشركة

FERTIAL
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اجلدول رقم ( :)06لوحة مراقبة البيئة واجلودة دلؤسسة فرتيال خالل الفةرة (.)0134- 0133

عناصر اجلواب البيئية

عناصر الغازات

وحدة النشاط ( مثل وحدة إنتاج األمونياك)

ادلوقع 1

ادلوقع2

ادلوقع 3

ادلعدالت القصوى

)O2 (%

.....

.....

.......

.....

)CO2 ( %
)CO (ppm
)NO ( ppm
)NO2 (ppm
)NOX (ppm

......
......
......
......
......

.....
.....
......
......
......

.......
......
......
......
......

......
......
......
......
......
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FERTIAL

وادلرفق يف ادلالحق اخلاصة هبا ضمن رقم (.)6.11

ويتم كذلك وفق اجلدوؿ أعاله ،متابعة إستهالؾ ادلياه والكهرباء والغاز والنفايات اليت تطرحها وحدات ادلؤسسة.
ىذا وذبمع نتائج لوحات ادلراقبة البيئية لكل ثالثي يف لوحة القيادة البيئية ،ومن مث ذبمع كذلك معلومات ىذه األخَتة
من هبدؼ احلصوؿ على نتائج السنة يف ما ؼلص قياس ادلؤشرات ادلعربة عن اجلوانب البيئية اليت تدمج بدورىا يف التقرير
السنوي دلراجعة اإلدارة .ىذا األخَت الذي توضع فيو اإلجراءات التصحيحة لألىداؼ غَت احملققة والتحسنيات لتلك
احملققة مع إمكانية وضع أىداؼ جديدة .ىذا باإلضافة إذل تلخيص النتائج البيئية ونشرىا يف التقرير السنوي لنشاط
ادلؤسسة ادلعرب عنو بالنشرة السنوية للمؤسسة.

1

1

 رلموعة من النشرات السنوية ادلعربة عن اداء شركة  FERTIALمرفقة يف ادلالحق اخلاصة هبا013
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ادلبحث الرابع :معامل اإلدارة البيئية وحتديد اجلوانب البيئية وفقا لإليزو 32111يف شركة
بعد التعرض إذل معادل اإلدارة البيئية وربديد اجلوانب البيئية وفقا دلتطلبات

SCT

اإليزو14000

للمؤسسات الثالثة

السابقة من رلموع ادلؤسسات ادلعنية بالدراسة ،إنطالقا من حصوؿ كل واحدة منهم على شهادة ادلطابقة

اإليزو14000

جاء دور ادلؤسسة الرابعة واألخَتة ،واليت مت إختيارىا على أساس أهنا غَت متحصلة على شهادة ادلطابقة

لإليزو14000

ولكنها عملت خالؿ فًتة ( )2016- 2011على تبٍت وذبسيد ا لنظاـ ادلدمج ادلتكامل إلدارة اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية
وفق  ،OHSAS18001،ISO14001،ISO19001من أجل احلصوؿ على إشهاد ادلطابقة يف سنة  2017كما ىو مربمج.
ذلذا ،طلصص ىذا ادلبحث إذل دراسة معادل اإلدارة البيئية وربديد اجلوانب البيئية لشركة إمسنت تبسة

SCT

من

خالؿ تسليط الضوء على أىم اخلطوات وادلراحل واإلستعدادت اليت قامت هبا ىذه الشركة من أجل ذبسيد وتطبيق
ادلتطلبات الالزمة للنظاـ ادلدمج يف شقو اخلاص بنظاـ اإلدارة البيئية اإليزو .14001ىذا مع ربديد اجلوانب البيئية للشركة.
أوال  -أهم اخلطوات اليت قامت هبا شركة  SCTمن أجل جتسيد معامل اإلدارة البيئية وفقا لإليزو.32111
تعترب شركة إمسنت تبسة  SCTمن بُت ادلؤسسات اجلزائرية  -الناشطة يف صناعة اإلمسنت  -ادلتأخرة يف تطبيق
نظاـ اإلدارة البيئية واحلصوؿ على شهادة ادلطابقة دلواصفات

اإليزو،14000

على غرار مؤسسة عُت لكبَتة بسطيف،

مؤسسة إمسنت الشلف ومؤسسة إمسنت عُت توتة ...وغَتىا .ولكن مت إختيار ىذه ادلؤسسة بناء على أهنا يف مراحل
متقدمة لتجسيد نظاـ

اإليزو14001

من أجل مرافقة ىذه ادلؤسسة وتبياف أىم اخلطوات اليت قامت/وتقوـ هبا خالؿ فًتة

الدراسة واذلادفة إذل تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية اإليزو ،14001وادلساعلة يف ربديد جوانبها ا لبيئية ومتابعتها يف كافة عملياهتا
وعلى كافة مستوياهتا اإلدارية.
قبل احلديث عن نظاـ اإلدارة البيئية اإليزو 14001الذي تسعى الشركة إذل ذبسيد متطلباتو ضمن العملية الكربى
والشاملة وىي بناء وتوطُت النظاـ ادلدمج وادلتكامل إلدارة اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية وفق ،ISO19001
 .OHSAS18001،ISO14001ذبدر االشارة إذل أف شركة إمسنت تبسة
والسباقة يف احلصوؿ على مواصفات اجلودة
إصدار1004

صاحلة للفًتة

(.)2007- 2004

()2004- 2001

اإليزو،9000

SCT

من بُت أىم ادلؤسسات اجلزائرية األوذل

وذلك دبنحها سنة

مع ذبديد الشهادة سنة

2004

2001

ولكن

شهادة ادلطابقة

لإليزو0002

إصدار

للفًتة

باإليزو9001

2000

ىذا باالضافة إذل حصوذلا على شهادة ادلطابقة للمواصفات اجلزائرية تاج  TEAJسنة  2006من طرؼ

ادلعهد اجلزائري .IANOR
بعد حصوؿ ادلؤسسة على شهادة ادلطابقة دلواصفات اجلودة

ISO9002

سنة

2001

وذبديد الشهادة مرة أخرى

سنة  2004اليت إهتت مدة صاحليتها سنة  .2007أدركت إدارة ادلؤسسة بأف اإلىتماـ باجلودة فقط من خالؿ الًتكيز على
خدمة الزبوف وربقيق اجلودة العالية دلواصفات ادلنتوج غَت كايف بالنظر إذل إنتماء نشاط ادلؤسسة إذل قطاع صناعة اإلمسنت
الذي يتسم بعدـ صداقتو للبيئة ،ومن بُت أىم القطاعات اإلقتصادية ادلسببة للتلوث البيئي احلاصل من خالؿ اإلنبعاثات
الغازية والغبارية اليت يصدرىا ىذا القطاع والنفايات السائلة والصلبة اليت يطرحها يف البيئة.
ويف ىذا الصدد ،تأكد من خالؿ مقابلة أجريت يف مارس

2017

مع مسؤوؿ مديرية البيئة لوالية تبسة ادلكلف

دبتابعة الوحدات اإلقتصادية وادلؤسسات ذات التأثَت على البيئة ،ومنها شركة إمسنت تبسة

SCT

أف مصنع ىذه األخَتة

قبل سنة  2011كاف من بُت أىم ادلنشآت اليت تصدر عنها ملوثات ىائلة وباخلصوص الغبار ادلتطاير الذي الؽلكن
014
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وصف معدالتو .باإلضافة إذل النفايات اليت كاف يطرحها عشوئيا يف الطبيعة ضمن ادلناطق اجملاورة ،ما أدى ببعض
السكاف إذل رفع دعواى وشكاوى إذل السلطات احمللية يف العديد من ادلرات .ىذا باالضافة إذل اإلنذرات ادلتكررة اليت
توجهها لو مديرية البيئ ة بإعتبارىا السلطة ادلنظمة وادلتابعة ذلذا اجملاؿ ،لكن وحسب تأ كيد مديرية البيئة لوالية تبسة فإنو
منذ سنة  2011تغَت الوضع البيئي للمصنع إذل األحسن ويف ربسن مستمر.
وإضافة إذل اجلوانب ادلتعلقة حبماية البيئة ،فإف بيئة وظروؼ العمل الصعبة واخلطرة اليت يعمل يف إطارىا األفراد
العاملُت ادلنتمُت لقطاع صناعة اإلمسنت ،ومنها مصنع إنتاج اإلمسنت التابع لشركة

،SCT

تتصف بكثرة حواث العمل إذل

مزولة العمل يف ىذه الصناعة ،وأيضا التكاليف اليت تتكبدىا
درجة فقداف احلياة ،ىذا مع كثرة األمراض ادلتأتية من ا
مؤسسات صناعة اإلمسنت يف ىذا اجملاؿ.
لذلك ،أقبلت إدارة شركة إمسنت تبسة  SCTيف هناية سنة  2009وبداية
اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية

SMIQHSE

وفق

2010

على توطُت النظاـ ادلدمج إلدارة

OHSAS18001،ISO14001 ،ISO19001

هبدؼ ربقيق اجلودة

ادلطلوبة للمنتوج واإل ىتماـ باجلوانب البيئية من خالؿ التحكم يف مستويات التلوث والتقليل منو إذل احلدود ادلعقولة .مع
العمل على توفَت بيئية عمل مالئمة تقلل من األمراض ادلهنية وربد من حوادث العمل.
ومن خالؿ على عدة مقابالت أجريت مع مدير اجلودة والبيئة واألمن يف مارس
اخلطوات اليت قامت هبا إدارة شركة إمسنت تبسة

SCT

2017

خلص لنا ىذا األخَت

يف إطار سعيها إذل تبٍت النظاـ ادلدمج ومنها إقامة متطلبات نظاـ

اإلدارة البيئية اإليزو 14001يف مايلي:
 - 1إنشاء مديرية خاصة بإدارة اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية تابعة مباشرة للمدير:
يف إطار توطُت النظاـ ادلدمج وفق

OHSAS18001 ،ISO14001 ،ISO19001

قامت إدارة الشركة يف هناية سنة

 2009بداية  2010بإضافة اجلوانب ادلتعلقة بالبيئة والسالمة ادلهنية (األمن الصناعي) إذل ادلديرية اليت كانت سابقا هتتم
فقط بإدارة اجلودة ،لتصبح ىذه األخَتة مديرية خاصة بإدارة اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية (األمن) يديرىا مدير مساعدة
ينضوي ربت اإلدارة العامة رفقة مسؤولُت فرعيُت إلدارة األقساـ التابعة وىي :قسم اجلودة ،األمن والبيئة .ىذا باالضافة
إذل إنشاء فرع أساسي يعٌت دبراقبة اجلودة والبيئة يف ادلصنع يتبع مباشرة إذل ادلديرية ادلساعدة يف اإلدارة العليا.
 - 2بناء دليل (ميثاق) اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية : MQHSE
قامت إدارة ادلؤسسة ب بناء دليل للجودة والبيئة والسالمة ادلهنية

MQHSE

ػلمل يف طياتو ادلتطلبات الالزمة لتجسد

نظاـ إدارة اجلودة وفقا لإليزو 9001ونظاـ اإلدارة البيئية اإليزو 14001ونظاـ إدارة الصحة والسالمة ادلهنية  18001وػلدد
كذلك تصميم ىيكل النظاـ ،واإلجراءات والعمليات اجملسدة لسَتوريتو ،التوثيق اخلاص بو ونظاـ اإلتصاالت ادلرفق لو.

1

 - 3اإلعالن عن سياسة اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية:
قامت كذلك إ دارة ادلؤسسة يف إطار تثبيتها وتوطينها للنظاـ ادلدمج وادلتكامل إل دارة اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية
فق

OHSAS18001،ISO14001،ISO19001

بتصميم سياستها يف ىذا اجملاؿ ،واإلعالف عنها ونشرىا يف كافة

ادلستويات اإلدارية ،وسلتلف األنشطة والوظائف ،ولدى كافة األطراؼ ذات العالقة.

2

رقم (.)1.12

 1أنظر ملخص دليل اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية  M QHSEادلرفق يف ادلالحق اخلاصة بشركة إمسنت تبسة وادلدرجة ضمن
2
 إعالف سياسة اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية  Politique QSEلشركة إمسنت تبسة مرفق يف ادلالحق اخلاصة هبا وادلدرجة ضمن رقم (.)2.12015
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 - 4القيام بإستثمارات بيئية ضخمة:
يف إطار تبٍت النظاـ ادلدمج يف شقو اخلاص باإلدارة البيئية ،ومن أجل ربسُت اجلوانب البيئية لشركة إمسنت تبسة
SCT

وقبل إجراء عملية التدقيق اخلارجي دلنح إشهاد اإليزو ،14000قامت الشركة بإستثمارات بيئية ضخمة يف السنوات

 2014 ،2011و2016

-سنطرؽ ذلا بالتفصيل يف الفصل ادلوارل (السادس)  -ومنها على وجو اخلصوص إستثمارات

تركيب مصفاة لتخفيض نسبة الغبار ادلتطاير وتقلل من اإلنبعاثات الغازية .ىذا باإلضافة إذل اجملهودات ادلبذوبة لرسكلة
النفايات السائلة والصلبة اليت يطرحها ادلصنع.
 - 5القيام بعمليات تكوينية مكثفة:
قامت إدارة شركة إمسنت تبسة  SCTيف إطار توطُت النظاـ ادلدمج إدارة اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية بربرلة
العديد من العمليات التحسيسية للعاملُت عن طريق التكوين الداخلي واخلارجي ،وذلك كل حسب موقعو فيما ؼلص
رلاالت اجلودة وادلواقع اليت ذلا عالقة بالتأثَتات البيئية ،باإلضافة إذل القياـ بعمليات تدريبية مستمرة يف إطار األىداؼ
ادلخطط ذلا من أجل التقليل من حوادث العمل وجعلها صفر حادث .ىذا مع القياـ حبمالت تكوينية لإلطارات ادلكلفة
بتصميم وتنفيذ النظاـ يف رلاالت متطلبات تطبيق

.OHSAS18001 ،ISO14001 ،ISO19001

 - 6التعاقد مع مؤسسة  AFAQ AFNORمن أجل تدقيق عملياهتا ومنها تدقيق اجلوانب اليت ذلا عالقة بالبيئة:
دلتابعة مستويات إستهالؾ ادلياه ومصادر الطاقة ادلتمثلة يف الغاز والكهرباء ،ومن أجل وضع ادلعدالت القصوى
لإلستهالؾ اليت تضمن ترشيد اإلستخداـ ،عملت إدارة شركة إمسنت تبسة على التعاقد مع احد ادلؤسسة ادلختصة يف
ذلك وىي AFNOR :الفرنسية ،من أجل القياـ بعملية تدقيق إلستهالؾ الطاقة (الغاز والكهرباء) وإستخداـ ادلوارد
الطبيعية (ادلياه) ،نتج عنها ربديد ادلستويات الالزمة لعملية الًتشيد والتوصيات اليت من شأهنا زبفض االستهالؾ.

1

باإلضافة إذل ما سبق ،قامت إدارة الشركة بالتعاقد مع إحدى ادلؤسسات اخلاصة ومقرىا يف والية سطيف من
أجل ادلتابعة السنوية لإلنبعاثات الغازية وقياس معدالهتا بأجهزة خاصة حيث كانت أوؿ متابعة وقياس سنة

.2016

 - 7حتديد اجلوانب البيئية وبداية متابعتها:

عملت ادلؤسسة يف بداية تبنيها للنظاـ ادلدمج  SMIQHSEعلى ربديد جوانبها البيئية وتقدير تأثَتاهتا على البيئة
من أجل البدء يف متابعة مستوياهتا ادلعرب عنها دبعدالت ا لتلوث الذي يتسبب فيو نشاط مصنع اإلمسنت بادلاء باألبيض
والية تبسة هبدؼ التقليل من التلويث إذل ادلستويات ادلعقولة.

 - 8حتديد مكتب التدقيق الذي مينح اإلشهاد:
إذل غاية أفريل  2017مازات إدارة الشركة دل ربدد بعد ادلكتب الذي سيقوـ بعملية التدقيق اخلارجي ومنح
شهادات ادلطابقة من عدمها

دلواصفات ISO14001 ،ISO19001وOHSAS18001

بسبب إجراء تعديالت طفيفة

على النظاـ والذي أضيف يف عملياتو نشاط جديد للشركة ( إنتاج خليط اإلمسنت اجلاىز لإلستعماؿ ادلباشر حسب
الطلب .ىذا ما أخر لفًتة إدارة الشركة يف ربديدىا دلكتب منح اإلشهاد يف إنتظار إكتماؿ التعديالت الطفيفة.

 - 1نسخة من تقرير ا لتدقيق دلؤسسة

AFNOR

يف ما ؼلص إستهالؾ الطاقة وادلياه مرفقة يف ادلالحق اخلاصة بشركة إمسنت تبسة وادلدرجة ضمن رقم (.)3.12
System de Management Intégré de Qualité, Sécurité et Environnement.
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ولكن أكد لنا مدير اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية من خالؿ مقابلة أجري ت معو يف بداية أفريل
الشركة وبنسبة كبَتة ستتعاقد مع مكتب منح

2017

أف إدارة

االشهاد.SGS

ثانيا  -وصف عمليات هيكل النظام ادلدمج إلدارة اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية يف شركة إمسنت تبسة .SCT
شهد اذليكل اجملسد لعمليات وإجراءات عمل النظاـ ادلدمج إلدارة اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية الذي تسعى
شركة إمسنت تبسة إذل توطينو يف سلتلف أنشطتها وعلى كافة مستوياهتا عدة تصميمات أولية منذ بداية إقامة النظاـ سنة
،2010

ولكن إدارة الشركة يف

2016

ثبتت على تصميم هنائي موضح يف اخلريطة العامة لعمليات النظاـ ادلستمدة من

الدليل  ،MQHSEوالذي يوضح كذلك إجراءات ومتطلبات التوثيق الالزمة ونظاـ اإلتصاالت الداخلية ادلرافقة.
الشكل رقم ( 8)17يوضح تصميم هيكل النظام ادلدمج  SMIلشركة إمسنت تبسة

1

SCT

رضا
الزبائن
واألطراؼ
ذات

متطلبات
الزبائن
واألطراؼ
ذات

العالقة

العالقة

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على ىيكل النظاـ ادلدمج ضمن دليل اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية  MQHSEلشركة إمسنت
تبسة وادلرفق يف ادلالحق اخلاصة هبا وادلدرجة يف الرقم (.)4.12

SCT

تصميم ىيكل ا لشكل السابق يعرب عن العمليات األ ساسية اليت مت رمسها للنظاـ ادلدمج إلدارة اجلودة والبيئة
والسالمة ادلهنية وفق دليل اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية  MQHSEوالذي تسعى إدارة شركة إمسنت تبسة  SCTإذل
تطبيق وتنفيذ متطلباتو من أجل احلصوؿ على االشهاد خالؿ سنة .2017
ووفق دليل اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية

MQHSE

لشركة إمسنت

تبسة SCT

ؽلكن تلخيص أىم العمليات اليت

تقوـ هبا إدارة الشركة لتجسيد النظاـ يف ما ؼلص اإلدارة البيئية من خالؿ العناصر التالية:
 - 1وضع السياسة البيئية للمؤسسة:
جاءت السياسة البيئية لشركة

Politique environnementale

SCT

مدرلة مع بياف سياستها ذباه اجلودة واألمن والبيئة  .Politique QSEوصياغة

ىذه السياسة كما يلي" 2 :األخذ يف احلسباف للنتائج ادلرتبطة باجلودة والبيئة واألمن يف أنشطتها ادلتعلقة بصناعة اإلمسنت
تعد إنشغاال أصبح اليوـ مطلبا قانوتيا .لذلك ،تسعى شركة إمسنت تبسة إذل أف يكوف جهاز اإلدارة ادلتكامل (جودة،
رقم (.)1.12

 - 1أنظر ملخص دليل اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية  M QHSEادلرفق يف ادلالحق اخلاصة بشركة إمسنت تبسة وادلدرجة ضمن
2
 أنظر إعالف سياسة اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية  Politique QSEلشركة إمسنت تبسة  SCTوادلرفق يف ادلالحق اخلاصة بادلؤسسة ضمن رقم (.)2.12017
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أمن وبيئة) أداة فعالة لتحقيق أحسن النتائج جلميع أنشطتها ،ومن أجل ذلك فهي تعمل يف إطار مسؤولياهتا حلماية
البيئية من أجل ا لتقليل قدر اإلمكاف من اآلثار السلبية على البيئة وأمن عماذلا واألفراد ادلعنيُت األخرين النامجة عن
عمليات اإلنتاج وأنشطتها األخرى .كذلك فإف مفهوـ اإلنتاج األنظف ىو عمل منشود ولكن ؽلكننا من ربقيق أحسن
النتائج بأقل التكاليف ،وىو الشيء ادلطلوب من زبائننا وكل األطراؼ ادلعنية األخرى".
وبالتارل ،فإف شركة إمسنت تبسة تتعهد دبا يلي:
 اإلمتثاؿ الصارـ للقوانُت وادلعايَت ادلطبقة على أنشطة الشركة؛ التحس ُت ادلستمر يف رلاالت اجلودة واألمن والبيئة؛ إعداد أىداؼ ؽلكن إصلازىا يف اجملاالت التالية:

التحكم يف تسيَت النفايات النامجعة عن عمليات الشركة ومجيع أنشطنها األخرى.



اإل ستغالؿ العقالين للموارد الطبيعية ادلستعملة؛




التكفل بالعناصر ادللوثة للبيئية النامجة عن كل أنشطة الشركة؛
احلد من األخطار ادلهنية وحوادث العمل؛



احلد من مكامن اخللل (عدـ التطابق) لتطوير جهاز اإلدارة ادلتكامل؛



العمل على إرضاء زبائننا؛



تطوير النشاطات ادلتعلقة بإنتاج اخلرسانة اجلاىزة لإلستعماؿ.
"وبصفيت ادلدير العاـ للشركة أتعهد بوضع كل الوسائل البشرية وادلادية الضرورية لتحقيق األىداؼ ادلسطرة

لتحسُت أداء جهاز اإلدارة ادلتكامل للجودة واألمن والبيئة ومراجعة سياستنا وأىداف نا لتكييفهما مع التطورات الداخلية
واخلارجية .والرجاء من كل موظفي الشركة ادلساىة واإل طلراط يف ىذه السياسة ليكونو فاعلُت دائمُت للتحسُت ادلستمر
لنجاعتنا وذلك بوضع جهاز اإلدارة ادلتكامل".
 - 2التخطيط:
يتم يف ىذه ادلرحلة ربديد اجلوانب البيئية ادلتعلقة بالشركة وتقييم تأثَتاهتا على البيئة ،ومن مث تشخيص أىم القوانُت
Planification

والتشريعات ادلتعلق بذلك ،لتأيت بعد ذلك عملية التخطيط األىداؼ والغايات البيئية السنوية واليت توافق يف البداية ما ىو
زلدد يف القوانُت والتشريعات ،ليتم ربسينها يف دورات التخطيط القادمة أو وضع أىداؼ جديدة دل توضع يف ادلخططات
السنوية للدورات السابقة.
(التحقيق)Réalisation :

 - 3التنفيذ
العمل على ذبسيد أىداؼ اجلوانب البيئية ادلخطط ذلا يف السنة ،ويكوف ذلك على سلتلف عمليات وأنشطة
الشركة .حبيث تتم عملية التحقيق من خالؿ:
 توفَت ادلوارد الالزمة (مالية ،بشرية)...؛ القياـ باإلستثمارات البيئيي ة وعلى وجو اخلصوص إقتناء تلك األجهزة اليت تعمل على كبح نسبة الغبار ادلتطايرواإلنبعاثات الغازية كما حدث يف  2011يف ما ؼلص ربقيق منتوج الكلنكر و 2014يف ما ؼلص ربقيق منتوج اإلمسنت؛
 ترشيد إستهالؾ ادلوارد والطاقة من خالؿ الرقابة ادلستمرة والتقليل من معدالت اذلدر؛031
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 توظيف اإلطارات ادلتخصصة يف اجملاؿ البيئي؛ -زيادة عمليات التكوين يف اجملاؿ البيئي وربسيس األفراد العاملُت يف ادلواقع ادلتسببة يف الضرر بالبيئة.

 - 2ادلراقبة ،القياس والتحليل:

Mesures, analyse et amélioration

يتم يف ىذه العملية متابعة وقياس أىم ادلؤشرات ادلعربة عن اجلوانب البيئية وتقييم تأثَتاهتا يف سلتلف مواقع العمل
ذات العالقة وسلتلف أنشطة الشركة وعملياهتا .وتتم عملية ادلراقبة والقياس والتحليل بإستخداـ اآلليات األتية :لوحات
القيادة للنظاـ ادلدمج ،لوحات ادلؤشارات البيئية ،أجهزة قاعة ادلتابعة ادلستمرة يف ادلصنع لإلنبعاثات الغبارية ولوحة قياس
ادلؤشرات البيئية اليت تقدمها ادلؤسسات اخلاصة (مكاتب الدراسات) وتقارير مراجعة اإلدارة.
 - 5مراجعة اإلدارة:
يف ىذه ادلرحلة يتم عرض النتائج السنوية اليت تعرب عن مستويات ربقيق أىداؼ النظاـ ادلدمج  SMIومناقشتها دبا
Revue de direction

يف ذلك اجلزء اخلاص باإلدارة البيئية .حيث تتم يف ىذه ادلرحلة مراجعة مدى ربقيق أىداؼ اجلوانب البيئية احملددة يف
بداية كل سنة من أجل ربسينها أو وضع أىداؼ جديدة .كما تتم يف ىذه ادلرحلة مراجعة مدى تنفيذ متطلبات النظاـ
ادلدمج يف شقو اخلاص بنظاـ اإلدارة البيئية اإليزو.14001
 - 6التحسني:

Amélioration

تتم يف ىذه ادلرحلة القياـ جبملة من التصحيحات والتحسينات اخلاصة دبخطط األىداؼ والغايات ادلتعلقة
باجلوانب البيئية يف شركة إمسنت تبسة وذلك وفق مايلي:
 القياـ باالجراءات التصحيحة الالزمة إف دل ربقق األىداؼ البيئية ادلخطط ذلا؛ القياـ بوضع أىداؼ للجوانب البيئية تكوف أحسن من احملققة وذلك يف حالة ربقيق األىداؼ ادلخطط ذلا؛ إمكانية وضع أىداؼ بيئية جلوانب بيئية دل يتم متابعتها من قبل (مثال الضوضاء)؛ -ربسُت مستويات ذبسيد متطلبات تطبيق النظاـ ادلدمج يف شقو اخلاص اإلدارة البيئية اإليزو.14001

ثالثا  -حتديد اجلوانب البيئية لشركة إمسنت تبسة  SCTومتابعة مؤشراهتا قياسها:
تعترب صناعة اإلمسنت من أكثر الصناعات ادللوثة للبيئة ،فهي لوحدىا مسؤولة عن إنتاج

%5

من ثاين أوكسيد

الكربوف  CO2اليت يتسبب فيها اإلنساف ،فقد بلغ إنتاج غاز ثاين أوكسيد الكربوف ادلتأيت من ىذه الصناعة سنة
أكثر من  375مليوف طن مقابل  143مليوف طن سنة  1987أي بزيادة قدرىا  .%162ىذا ويتوقع ادلختصوف أنو يف ظل
2007

تواصل وتَتة إنتاج ىذه ادلادة هبذا الشكل ويف ظل غياب إسًتاتيجيات تسمح بتحسُت أساليب اإلنتاج وإحالؿ الطاقات
ادلتجددة مكاف أنواع الطاقة ادلستعملة حاليا "،فإف ىذه النسبة ستصل

سنة 2050

إذل أكثر من

.%10

1

وذلذا ،فإف ادلؤسسات الناشطة يف قطاع اإلمسنت تعترب بُت أىم ادلؤسسات ادلتسببة يف التلوث البيئي وخاصة تلوث
اذلواء سواء داخل بيئة ادلصنع أو البيئة احمليطة بادلصنع دلا تطرحو يف اجلو من غبار وغازات بدءا من قسم ادلقالع وإنتهاء
بأقساـ التعبئة ،وكذلك إستهالؾ الطاقة .وىذا نظرا دلا ربتاجو صناعة اإلمسنت من مواد خاـ طبيعية متعددة ومصادر
الطاقة بأنواعها .وكذلك ما تتطلبو ىذه الصناعة من إستخراج للمواد األولية وتكسرىا وطحنها ،باإلضافة إذل عمليات

 - 1عبد الرمحاف العايب ،مرجع سابق ،ص.212:
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احلرؽ شلا ينتج من ذلك آثار بيئية مجة 1 .كما أف معظم ادلشكالت البيئية النامجة عن صناعة اإلمسنت متأتية من إنتاج
الكلينكر واليت يتولد عنها إنبعاثات ىامة .لذلك ،ؽلكن تقسيم ادللوثات النامجة عن صناعة اإلمسنت إذل رلموعتُت،
2
ادللوثات الصلبة ،ادللوثات الغازية.
فادللوثات الصلبة عبارة عن اجلزيئات والدقائق الصلبة الناذبة عن سلتلف مراحل العمليات اإلنتاجية )التفجَت،
النقل ،التكسَت ،الطحن ،احلرؽ ،التربيد والتعبئة( .حيث أف كل ىذه العمليات تتم خالؿ تنعيم ادلواد ونقلها ،شلا يؤدي
إذل إنبعاث الغبار ،باإلضافة إذل كمية الغبار اليت تنطلق من مداخن مصانع اإلمسنت وخصوصا عند إرتفاع نسبة غاز
أوؿ أكسيد الكربوف يف الفرف حيث تنفصل ادلصفاة الكهربائية نتيجة ذلك ،ما يؤدي إذل إنطالؽ الغبار والغازات إذل
اجلو احمليط .كذلك ىناؾ كميات من الغبار يتم التخلص منها يف كثَت من مصانع اإلمسنت فيما يتعلق

( By-pass

ادلغرب الثانوي) بسبب تراكيب ادلواد اخلاـ ادلستعملة أو نوعية الوقود وذلا آثار بيئية سيئة ذلذه األغربة .وؽلكن أف نشَت إذل
أماكن إنبعاث الغبار يف مراحل اإلنتاج والتصنيع ادلختلفة بدءا من ادلقالع وإنتهاء بالتعبئة كما يلي:

3

 تفجَت ،نقل وتكسَت ادلواد األولية؛ ذبفيف وطحن ادلواد؛ مستودعات اخللط وتوابعو؛ تربيد ،نقل ،وزبزين الكلنكر؛ طحن الكلنكر؛ تعبئة اإلمسنت.أما ادللوثات الغازية فتنتج عن عمليات التفجَت يف ادلقالع وأكثرىا عن عمليات إحًتاؽ الوقود يف األفراف ويستخدـ
يف صناعة اإلمسنت الوقود السائل والغاز الطبيعي .ومن أىم الغازات الناذبة عن إحًتاؽ ىذه األنواع من الوقود :غاز ثاين
ال
أكسيد الكربوف ،COغاز ثاين أكسيد الكربيت ،SO2أكاسيد النًتوجُت  NOxوغاز أوؿ أكسيد الكربوف ،COفمث ً
فإف إلنتاج طن واحد من مادة اإلمسنت بورتالند ينجم عنو إنبعاث طن واحد من غاز ثاين أكسيد الكربوف.
ىذا ،وتتطلب صناعة اإلمسنت استهالؾ كميات كبَتة من الطاقة .فمن أجل إنتاج طن واحد من اإلمسنت ،فإف
األمر يتطلب إستهالؾ من  60اذل
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كلغ من البًتوؿ و 10كيلووات من الكهرباء.4

 - 1حتديد اجلوانب البيئية يف شركة إمسنت تبسة

8SCT

بناءا على ماسبق ،ويف إطار توطُت النظاـ ادلدمج

SMI

يف شركة إمسنت تبسة

SCT

يف شقو اخلاص باإلدارة

البيئية اإليزو 14000عملت إدارة شركة على ربديد وتقييم اجلوانب البيئية ادلتعلقة هبا.
حيث مت يف البداية تعريف اجلوانب البيئية اخلاصة بالشركة من خالؿ النظر إليها على أهنا :تلك العناصر ادلرتبطة
بأنشطتها ومنتجاهتا وخدماهتا والقادرة على التفاعل مع البيئة .أما التأثَتات البيئية ادل رتبطة باجلوانب البيئية فقد عرفت يف
شركة إمسنت تبسة  SCTعلى أهنا أي تغيَت يف البيئة ،سواء كاف تأثَت ضار أو مفيد ،كلي أو جزئي ناتج عن أنشطة أو
 - 1نفس ادلرجع ،ص.210 :

 - 2للمزيد من التفاصيل حوؿ ملوثات قطاع اإل مسنت أنظر يف ذلك عبد الرمحاف العايب ،ادلرجع السابق ،ص
 - 3نفس ادلرجع ،ص.220 :
 - 4نفس ادلرجع ،ص.223:
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منتجات أو خدمات الشركة .كما إنطل ق ربديد وتقييم اجلوانب البيئية ادلتعلقة بشركة إمسنت تبسة بدأً من ت صنيفها إذل
أربعة جوانب أساسية تعمل الشركة على إدارة البيئة من خالذلا ،وىي:
 -اجلوانب التقنية :تصميم اإلجراءات ومتابعتها.

1

 اجلوانب القانونية :مراقبة ادلطابقة مع ادلعايَت. جوانب شهادة ادلطابقة :توطُت نظاـ اإلدارة البيئية. جوانب اإلتصاالت :اإلتصاالت ادلختلفة مع األطرؼ ذات العالقة احمللية وعالقة حسن اجلوار.وعلى ضوء التصنيف أعاله ،مت ربديد وتقييم اجلوانب البيئية ادلتعلقة بأنشطة ومنتجات وخدمات شركة إمسنت
تبسة  SCTوفق اجلدوؿ ادلوارل:
ادلنطقة /الورشة
مقلع ومسار
احلجر اجلريي

اجلدول رقم ( :)07حتديد وتقييم اجلوانب البيئية لشركة إمسنت تبسة
اجلوانب البيئية اذلامة

SCT

التأثريات
التأثَت على اآلالت

الغبار ادلرتبط بالىالت وإستغالؿ ادلقلع

تلويث اذلواء

اإلىتزازيات الناذبة عن اإل نفجارات
اإل نبعاثات الغازية ( )CO, NOXالنامجة عن آالت اإلستغالؿ

خطر على اذلياكل القاعدية
تلويث اذلواء

الغبار الناتج عن عمليات اآلالت ومسارىا

التأثَت على اآلالت والسكاف اجملاورين

اإل نبعاثات الغازية ( )CO, NOXالنامجة عن آالت االستغالؿ

التلوث اذلوائي

مواد خطرة (البطاريات ادلستعملة)
اإلطارات (ادلطاطية) ادلستعملة

مواد خطرة على احليونات والنباتات والًتبة
خطر احلريق

الزيوت الشحوـ ادلستعملة
قطع الغيار ادلستعمل

تلويث البنية التحتية (اذلياكل القاعدية) والًتبة
تلويث اذلياكل القاعدية والًتبة

منطقة اخللط
( الطاحونة)

الضوضاء واإلىتزازات أكرب من أو تساوي )(100db

خطر على صحة العاملُت

الغبار

تلويت اذلياكل القاعدية والًتبة واذلواء

منطقة الطهي

اإل نبعاثات الغازية
إستهالؾ ادلياه

تلويث اذلواء
ىدر ادلوارد الطبيعية

نفايات صلبة

خطر احلريق

الغبار

تلويث اذلواء واذلياكل القاعدية والًتبة

الضوضاء واإلىتزازات

خطر على صحة األفراد العاملُت

إستهالؾ ادلياه (ىدر وضياع كمية معتربة من ادلياه)

ىدر ادلوارد الطبيعية

نفايات صلبة

تلويث ادلنشآت والًتبة

الغبار(التسرب ادلتعدد يف اإلمسنت)
أكياس اإلمسنت

تلويث ادلنشآت وخطر على صحة العاملُت
تلويث اذلياكل القاعدية والًتبة وأخطار احلريق

نفايات صلبة (اخلشب)

تلويث اذلياكل القاعدية والًتبة

مقلع ومسار
احلجر الطيين
ورشات الصيانة

منطقة اإلمسنت

منطقة الشحن

 - 1أنظر ادللحق اخلاص بتحديد اجلوانب البيئية لشركة إمسنت تبسة وادلرفق يف ادلالحق اخلاصة هبا ضمن
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الزيوت والدىوف ادلستخدمة

تلويث اذلياكل القاعدية والًتبة

اإلطارات ادلستعملة

تلوث اذلياكل القاعدية والًتبة

النفايات الصلبة (اخلردة اخلشب ،الورؽ ادلقوى ،رقائق ،اخل)
قطع غيار مستعمل

تلوث اذلياكل القاعدية والًتبة
تلوث اذلياكل القاعدية والًتبة

ادليكانيكية

الزيوت والشحوـ والرباميل (الًتبة ادللوثة)
االطارات ادلستعملة

تلوث اذلياكل القاعدية والًتبة
تلوث اذلياكل القاعدية والًتبة

خمزن GDS

الزيوت والشحوـ ( تربة ملوثة)
ادلواد اخلطرة

تلوث اذلياكل القاعدية والًتبة
خطر احلرائق

إستهالؾ ادلياه
الغبار

ىدر ادلوارد الطبيعية
تلوث ادلنشآت والًتبة واذلواء وخطر على الصحة

الضوضاء واالىتزازات

خطر على صحة العاملُت

الزيوت والشحوـ ادلستخدمة

تلوث اذلياكل القاعدية والًتبة

الغبار

تلوث اذلياكل القاعدية والًتبة

الضواضاء واإلىتزازات

أخطار على صحة االنساف

الزيوت والشحوـ ادلستعملة

تلوث اذلياكل القاعدية والًتبة

النفايات الصلبة ( مصفيات مستعملة...إخل)
إستهالؾ ادلياه

تلوث اذلياكل القاعدية والًتبة
ىدر ادلوارد الطبيعية

نفايات صلبة ( نفايات التنظيف)

تلوث اذلياكل القاعدية والًتبة

مناطق التخزين
الورشة

حمطة معاجلة ادلياه

منظقة سحق
وتكسري احلجر
اجلريي

منطقة سحق

احلجر الطيين
قاعة الضغط
ادلطعم

اجلناح اإلداري النفايات الصلبة ( نفايات التهيئة والتنظيف ،حرب الطابعات ..إخل)
ادلخرب

كل ادلصنع

تلوث اذلياكل والًتبة

النفايات الصلبة (نفايات التنظيف ،ورؽ كرتوف...إخل)

تلوث اذلياكل القاعدية والًتبة

مواد خطرة

تلوث اذلياكل والًتبة واخطار على صحة العاملُت

إستهالؾ الكهرباء والغاز

ىدر ادلوارد الطبيعية ومصادر الطاقة

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على ادللحق اخلاص بتحديد اجل وانب البيئية لشركة إمسنت تبسة  SCTوادلرفق يف ادلالحق اخلاصة هبا
ادلدرجة ضمن رقم (.)5.12

من خالؿ اجلدوؿ السابق ،يتبُت لنا أف لشركة إمسنت تبسة  SCTجوانب بيئية ىامة تتمثل يف اإلنبعاثات الغازية
ادللوثة للهواء ادلتمثلة ربديدا  -يف غاز الكربوف وأكسيد النتَتوجُت ( )CO, NOxوأيضا الغبار ادلتطاير الذي يعترب من بُت
أىم اجلوانب البيئية اليت تتصف هبا صناعة اإلمسنت .ىذا باإلضافة إذل النفايات الصلبة (ادلواد اخلطرة ،البطاريات ،اخلردة،
اخلشب ،الكرتوف ،احلرب ،الورؽ ،قطع الغيار ادلستعمل ،اإلطارات ادلطاطية...إخل) والزيوت والشحوـ ادلستعملة .باإلضافة
إذل اإلستهالؾ اذلائل للموارد الطبيعية (ادلياه) ومصادر الطاقة (الغاز والكهرباء) والضوضاء الصادرة عن ادلصنع.
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تبسة :SCT

 - 2آليات متابعة اجلوانب البيئية يف شركة إمسنت
زب تلف شركة إمسنت تبسة عن سابقاهتا من ادلؤسسات زلل الدراسة ،وذلك ألهنا دل تتحصل بعد على شهادة
ادلطابقة (مرحلة التحضَت) .ذلذا ،وقبل الولوج يف آ ليات متابعة اجلوانب البيئية وتقييم مستويات تأثَتىا على البيئة ،فإدارة
الشركة تعمل بإجراء أورل ضرورة ،يتمثل يف متابعة مستوى ذبسيد متطلبات النظاـ ادلدمج للجودة والبيئة والسالمة ادلهنية
وفق لوحة

()Calendrier SMI

هبدؼ معرفة مستوى التطبيقي الكلي للنظاـ قبل عملية التدقيق اخلارجي اليت سبنح من

خالذلا شهادة ادلطابقة .واجلدوؿ ادلوارل رقم

يوضح لوحة متابعة مستوى التقدـ يف تطبيق متطلبات النظاـ ادلدمج

()30

 SMIخالؿ الفًتة (.)2016- 2011
اجلدول رقم ( :)11لوحة متابعة مستويات التقدم يف تطبيق متطلبات النظام ادلدمج SMI
ادلتطلبات

سنة السابقة

التطبيق

السنة احلالية

األشهر

SMI
4

3 2

5

6

7

31

األشهر

33

30

6 5 4 3 2 1 0 3

7

31

33

30

التخطيط
التنفيذ
ادلراقبة

والقياس
التحسني
ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على لوحات متابعة مستويات تطبيق النظاـ ادلدمج  Calendrier SMIللفًتة (.)2016- 2011
وىي مرفقة يف مالحق شركة إمسنت تبسة ادلدرجة ضمن رقم (.)6.12

بناءا على النموذج أعاله ،يتم متابع ة ذبسيد متطلبات النظاـ ادلدمج دبا يف ذلك اجلزء اخلاص بتطبيق نظاـ اإلدارة

البيئية

اإليزو14001

من خالؿ إعداد لوحة

Calendrier SMI

لكل سنتُت متتاليتُت .ومن األمثلة على ذلك لوحة ادلتابعة

لسنيت  2012 ،2011وىي مدرج يف ادلالحق اخلاصة بالشركة ضمن رقم

(. )6.12

أما فيما ؼلص آ ليات وإجراءات متابعة اجلوانب البيئية ،فمن خالؿ إجراء وآلية عمل لوحة القيادة لنظاـ اإلدارة
ادلدمج

Tableau de bord SMI

السنوي تقوـ الشركة بالتخطيط ورسم األىداؼ والغايات للجوانب البيئية اخلاصة هبا

لكل سنة ومتابعة مستويات ربقيق ذلك شهريا .واجلدوؿ ادلوارل رقم
ادلدمج  SMIيف شركة إمسنت تبسة.
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الوظائف

اجلدول رقم ( 8)13تصميم منوذج لوحة القيادة للنظام ادلدمج يف شركة إمسنت تبسة

وفق اذليكل

العمليات األهداف الغايات

التموين والشراء
ادلعاجلة
الصيانة
اإلنتاج،
التسويق ،ادلوارد البشرية،
احملاسبة...اخل

وحدة

القياس

احملقق

الفارق بني احملقق
وادلخطط

SCT

اجملال

البيئة

اجلودة السالمة

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على لوحات القيادة للنظاـ ادلدمج

-SMI

--

--

--

--

 Tableau de bordخالؿ الفًتة (.)2016- 2011

يتم وفق النموذج أعاله ،ادلعرب عن لوحة القيادة للنظاـ ادلدمج إدارة اجلودة والبيئية والسالمة ادلهنية ومن طرؼ كل
إدارة فرعية يف الشركة وفق اذليكل التنظيمي ،بتحديد أىدافها وغاياهتا للجوانب البيئية ادلتعلقة بوظائفها وأنشطتها
وعملياهتا .ومن مث يتم ذبميع لوحات القيادة للنظاـ اخلاصة بكل وظيفة ونشاط أو عملية( ،بداية من التموين بادلواد
األولية مرورا باإلنتاج وصوال إذل التسويق ،عالوة على العمليات والوظائف ادلساعدة) يف لوحة قيادة واحدة للنظاـ تعرب
عن ىذه األخَتة للشركة ككل.
وادلالحظ أف الشركة خالؿ فًتة الدراسة

()2016- 2011

قامت بالتخطيط لألىداؼ والغايات البيئية وفق لوحة

القيادة الكلية السنوية للنظاـ ادلدمج بالتدرج كما يلي:
-

2011

(بداية تنفيذ النظاـ ادلدمج) :وضع األىداؼ والغايات اخلاصة بإستهالؾ الطاقة (الكهرباء والغاز) وادلوارد

(ادلياه)

باإلضافة إذل الغبار ادلتطاير والنفايات الصلبة؛
  :2014وضع أىداؼ وغايات زلسنة مقارنة بالسنوات السابقة خاص بالغبار ادلتطاير وإستهالؾ الطاقة وادلواردباالضافة إذل النفايات الصلبة؛
-

:2016

ربسُت األىداؼ والغايات اخلاصة بالغبار واستهالؾ الطاقة مع إضافة أىداؼ وغايات بيئية جديدة تتمثل يف

بداية متابعة اإلنبعاثات الغازية؛
ال لألىداؼ والغايات اخلاصة بالضوضاء.
 التخطيط مستقب ًوذبدر االشارة أ نو يتم يف كل هناية إعداد لوحة القيادة للنظاـ ادلدمج حساب نسبة ربقيق األىداؼ ادلتعلقة
جبوانب اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية وذبميعها للحصوؿ على نسبة ربقيق األىداؼ السنوية للنظاـ ادلدمج .SMI
وكمثاؿ على ذلك فإف نسبة ربقيق أىداؼ النظاـ ادلدمج للجودة وا لبيئة والسالمة ادلهنية لسنتٍت  2015و 2016ىي على
التوارل:

%44.44 ،%61.80

وىذا ما يظهر أف أىداؼ النظاـ زلققة أحسن يف سنة .2015

1

وبناء على ادلالحظات ادلرافقة ل لزيارات اليت قاـ هبا الطالب دلصنع شركة إمسنت تبسة خالؿ سنة
مؤشرات قياس تأثَتات اجلوانب البيئية للشركة وفق مايلي:

 - 1أنظر لوحة قيادة النظاـ ادلدمج لسنيت  2015و 2016وادلدرجة يف مالحق شركة إمسنت تبسة ضمن
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2016

يتم متابعة
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 متابعة الغبار ادلتطار يف ادلصنع من خالؿ قاعة ادلراقبة اليت ربتوي على أجهزة قياس الغبار ادلتطاير خالؿ مراحلاإلنتاج ادللخصة دبرحلتُت أساسيتُت علا :مرحل ة إنتاج الكلنكر ومرحلة إنتاج اإلمسنت؛
 متابعة النفايات الصلبة والسائلة من خالؿ إعداد لوحة ادلؤشرات البيئية اخلاصة بذلك من خالؿ القياس السنويللنفايات الصادرة عن ادلصنع  -اليت تطرقنا ذلا يف ما سبق -؛
 كما تدرج يف لوحة ادلؤشرات البيئية ادلعدالت ادلعربة عن مستويات النفايات الصلبة والسائلة وكذلك نسب إعادةالتدورير احملققة باإلضافة إذل نسبة النفايات السنوية اليت مت التخلص منها عن طريق البيع أو احلرؽ؛
 متابعة مستويات االنبعاثات الغازية ( )CO, NOx, SO2, NO2من خالؿ التعاقد مع مكتب دراسات متخصص يفمتابعة إستهالؾ الطاقة واجلوانب البيئية واألخطار ادلهنية ومقره والية سطيف .حيث قامت إدارة الشركة من خالؿ ىذا
ادلكتب وألوؿ مرة بقياس اإل نبعاتات الغازية اليت يصدرىا ادلصنع يف سنة 2016؛
 متابعة إستهالؾ ادلياه والغاز والكهرباء من خالؿ لوحة مؤشرات اإلستهالؾ للطاقة وادلوارد الطبيعية ادلرفقة اليت يتم منخالذلا قياس معدالت اإلستهالؾ السنوي للمياه والغاز والكهرباء؛
وبعد قياس ادلؤشرات ادلعربة عن اجلوانب البيئية لشركة إمسنت تبسة

STC

وإرفاقها يف لوحة القيادة للنظاـ ادلدمج

يف كل سنة .يتم بعد ذلك وفق آ لية وعملية مراجعة اإلدارة مناقشة النتائج احملصل عليها ونشرىا يف تقرير ػلمل يف طياتو
شق خاص متعلق دبتابعة اجلوانب البيئة على النحو التارل:
 البحث يف اإلخفاقات واالضلرافات ادلرافقة لألىداؼ غَت احملقق جلوانب اجلودة والبيئة والسالمة من أجلالتصحيحات واإلجراءات االزمة لذلك؛
 ربسُت األىداؼ والغايات البيئية للدورة ادلقبلة (السنة ادلقبلة)؛ إمكانية وضع أىداؼ وغايات بيئية جديدة؛ مدى تنفيذ اإل ستثمارات البيئية السابقة مع وضع إستثمارات جديدة؛ وضع التحسينات الالزمة دلتطلبات النظاـ دبا فيها نظاـ اإلدارة البيئية اإليزو14001؛ -متابعة ادلطابقة دلتطلبات النظاـ من أجل احلصوؿ على الشهادة.
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خالصة الفصل
تبُت من خالؿ ىذا الفصل أف إدارة ادلؤسسات ادلدروسة ) (SOMIPHOS, ENTP, FERTIAL, SCTصممت
نظاماً مدرلاً لإلدارة
والسالمة ادلهنية يف باقي ادلؤسسات ادلدروسة وذلك فق  ISO14001،ISO19001و.OHSAS18001
SMI

ػلمل النظاـ ادلدمج

يعٌت بإدارة اجلودة والبيئة كما ىو احلاؿ يف
SMI

SOMIPHOS

ويعمل على إدارة اجلودة والبيئة

الذي مت توطينو يف كل مؤسسة يف طياتو جزء متكامل مع األجزاء األخرى غلسد

متطلبات نظاـ اإلدارة البيئية وفقا دلواصفات اإليزو .14000حبيث تتلخص آ لية عمل ىذا النظاـ يف كل ادلؤسسات
ادلدروسة خالؿ فًتة تطبيقو على متطلبات أساسية يظهرىا دليل اجلودة والبيئة

MQE

يف مؤسسة  SOMIPHSودليل

اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية  MQSEيف باقي ادلؤسسات ( )ENTP , FERTIAL, SCTوذلك وفق مراحل متتالية ذبسد
حلقة  PDCAللتحسُت ادلستمر (خطط ،Plan :التنفيذ ،Do :ادلراقبة والتحليل ،check :تطوير  ،)Action :تبدأ بوضع
السياسة البيئية واإلعالف عنها يف كل مؤسسة مدروسة ،لتأيت مباشرة عملية التخطيط اليت يتم فيها رسم األىداؼ
والغايات البيئية يف كل مؤسسة ،وذلك بعد ما ربدد ىذه األخَتة اجلوانب البيئية ادلتعلقة هبا وتقييم تأثَتاهتا وتشخيص
أىم القوانُت والتشريعات البيئية ادلوجودة .لتأيت بعد ذلك مرحلة التنفيذ (التحقيق) اليت ذبسيد فعليا أىداؼ اجلوانب
البيئية ادلخطط ذلا يف سلتلف عمليات وأنشطة كل مؤسسة من خالؿ تعهد وإلتزاـ اإلدارة بتوفَت ادلوارد الالزمة (مالية،
بشرية ،)...والقياـ باإلستثمارات البيئية الالزمة اليت رباوؿ توطُت تقنيات اإلنتاج األنظف مع ضماف عمليات تكوينية
لألفراد العاملُت يف اجملاؿ البيئي وتوفَت نظاـ لإل تصاالت يضمن عملية التنفيذ الناجع .ويف خضم مرحلة التنفيذ وما بعدىا
تأيت عملية ادلراقبة ،القياس والتحليل اليت يتم من خالذلا متابعة وقياس أىم ادلؤشرات ادلعربة عن اجلوانب البيئية وتقييم
تأثَتاهتا يف سل تلف مواقع العمل ذات العالقة وسلتلف انشطة كل مؤسسة وعملياهتا .حيث لوحظ أف ىذه العملية تتشابو
إذل حد كبَت يف ادلؤسسات ادلدروسة وذلك بإستخداـ لوحة القيادة البيئية .بعد مرحلة ادلراقبة تأيت عملية مراجعة اإلدارة
اليت يتم فيها عرض النتائج اليت تعرب عن مستويات تنفيذ األىداؼ ومناقشتها من أجل ربسينها أو وضع أىداؼ
جديدة ،وترفق ىذه العملية دبرحلة أخَتة دلتطلبات النظاـ تسمى التحسُت اليت يتم وفقها القياـ جبملة من التصحيحات
والتحسينات لألىداؼ والغايات ادلتعلقة باجلوانب البيئية يف كل مؤسسة.
كما تبُت من خالؿ ربديد اجلوانب البيئية لكل مؤسسة يف ىذا الفصل أف جل ادلؤسسات ادلدروسة ربتوي على
جوانب مضرة بالبيئة من بُت أعلها :اإلنبعاثات الغازية الصادرة عن أنشطتها مثل مؤسسة

 FertialوSCT

واليت يعترب

أغلبها من الغازات ادلسببة لإلحتباس احلراري .وأي ضا إنبعاثات الغبار اليت تصدرىا أنشطة مؤسسة  SOMIPHOSو.SCT
ىذا باإلضافة إذل اإلستخداـ الكثيف واذلائل للموارد الطبيعية (ادلياه) ومصادر الطاقة (الغاز والكهرباء) يف أنشطة
كل ادلؤسسات ادلدروسة ،مع طرح أنشطة ىذه األخَتة لكميات معتربة من النفايات الصلبة والسائلة ادللوثة للًتبة وادلياه
الزيوت والشحوـ وادلواد اخلطرة السامة...إخل.كما لوحظ أف من بُت أىم ادلؤسسات ادلتطورة يف إستخداـ أ ليات متابعة
مؤشرات قياس اجلوانب البيئية ىي مؤسسة  ENTPنظرا دلشوارىا الطويل وادلستمر يف تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية
اإليزو 14001وذبديدىا لشهادة ادلطابقة يف كل مرة ( يف كل ثالثة سنوات من بداية  2005إذل غاية .)2017
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الفصل الشادس:
إنعكاسات توطني نظام اإلدارة البيئية وفقا لإليزو
 10441على إدماج اجلوانب البيئية ضمو أنشطة
ووظائف املؤسشات املعهية بالدراسة
()SOMIPHOS, ENTP, FERTIAL, SCT

الفصل الشادس :إنعكاسات توطني نظام اإلدارة البيئية وفقا لإليزو  14441على إدماج اجلوانب البيئية ضمو أنشطة ووظائف
املؤسشات املعهية بالدراسة )(SOMIPHOS, ENTP, FERTIAL, SCT

دتــهيد
بعد إظهار معادل اإليزو 14000يف ادلؤسسات ادلعنية بالدراسة

)(SOMIPHOS, ENTP, FERTIAL, SCT

وٖتديد

اجلوانب البيئية اخلاصة بكل مؤسسة ،على إختالؼ طبيعة نشاط كل واحدة منها .بات من الضروري ٕتسيد اذلدؼ
األساسي ذلذه الدراسة ،وىو معرفة إنعكاس توطُت متطلبات اإلدارة البيئية وفقا

لإليزو14000

يف ادلؤسسات ادلعنية

بالدراسة على إدماج اجلوانب البيئية يف أنشطتها ووظائفها األساسية.
وبالتارل ،يأيت ىذا الفصل لنحأوؿ من خاللو تبياف وزلأولة تقييم أثر تبٍت ادلؤسسات زلل الدراسة لإليزو14000
على إدماج البعد البيئي األخضر يف األنشطة والوظائف األساسية لكل مؤسسة ،وذلك من خالؿ مايلي:
 مقارنة وٖتليل وضعية اجلوانب البيئية ادلتعلقة باألنشطة والوظائف األساسية لكل مؤسسة وذلك قبل وبعد احلصوؿعلى شهادة ادلطابقة لإليزو.14000
 مقارنة مستويات إدماج اجلوانب البيئية (البعد البيئي) يف األنشطة والوظائف األساسية للمؤسسات ادلعنية بالدراسةوفقا للمعايَت اليت مت على أساسها اإلختيار ،وادلتمثلة يف:
 معيارٖ :تصلت ادلؤسسة على شهادة ادلطابقة لإليزو 14000ولكنها دل ٕتددىا ()SOMIPHOS؛ معيارٖ :تصلت ادلؤسسة على شهادة ادلطابقة لإليزو 14000ولكن مت ٕتديدىا بإستمرار ( ENTPو)FERTIAL؛ معيار :ادلؤسسة يف مراحل متقدمة لتوطُت النظاـ أي قبل ٖتصلها على شهادة ادلطابقة لإليزو.)SCT( 14000بناءا على ماتقدـ ،مت تقسيم ىذا الفصل إذل ادلباحث التالية:
 ادلبحث األول :مسامهة توطني
الفوسفات

اإليزو14444

SOMIPHOS

 ادلبحث الثاين :مسامهة توطني

يف إدماج اجلوانب البيئية ضمن أنشطة ووظائف شركة مناجم

خالل الفرتة ()2416- 2444؛

اإليزو14444

يف إدماج اجلوانب البيئية ضمن أنشطة ووظائف ادلؤسسة الوطنية

لألشغال يف اآلبار  ENTPخالل الفرتة ()2416- 2445؛

 ادلبحث الثالث :مسامهة توطني

اإليزو14444

يف إدماج اجلوانب البيئية ضمن أنشطة ووظائف مؤسسة فرتيال

( FERTIALفرع عنابة) خالل الفرتة 2416- 2445؛

 ادلبحث الرابع :مسامهة توطني

اإليزو14444

يف إدماج اجلوانب البيئية ضمن أنشطة ووظائف شركة إمسنت تبسة

 SCTخالل الفرتة (.)2416- 2445
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ادلبحث األول :مسامهة توطني اإليزو 14444يف إدماج اجلوانب البيئية ضمن أنشطة ووظائف شركة مناجم
الفوسفات  SOMIPHOSخالل الفرتة

( .)2416- 2444

إنطالقاً من أف األنشطة والوظائف األساسية والداعمة ألي مؤسسة تتحدد بناءا على طبيعة رلاؿ النشاط .ذلذا
تقسم الوظائف يف شركة مناجم الفوسفات  SOMIPHOSبناءا على نشاطها ادلتمثل يف البحث والتطوير واإلستغالؿ
ادلنجمي وادلعاجلة والتحويل وتسوي مادة الفوسفات ،وذلك من خالؿ وحداهتا اإلسًتاتيجية اآلتية:
 -مركب جبل العن (ادلصنع

)

 CMDOجيسد وظائف وأنشطة التموين واألنتاج؛

 ادلنشآت ادلنائية بعانبة  IPAمهمتها التخزين والشحن (ضمن وظيفة التسوي )؛ وحدة نقل ادلنتجات ادلنجمية  ( SOTRAMINالنقل)؛ -مركز الدراسات والبحوث الطبيقية

CERAD

( البحث والتطوير)؛

 الدعم اللوجسيت  DGاإلدارة العليا (الوظائف الداعمة  ،موارد بشرية ،زلاسبة ومالية ...اخل).وبالتارل ،سيتم يف ىذا ادلبحث دراسة ادلؤشرات ادلعربة عن إدماج اجلوانب البيئية يف كل أنشطة ووظائف شركة
مناجم الفوسفات

SOMIPHOS

دوف إستثناء للوظائف الداعمة ،مع الًتكيز بشكل تفصيلي على األساسية منها .وىذا

بناءا على رلموع ادلعلومات احملصل عليها من خالؿ وثائ الشركة ادلرفقة يف ادلالح  ،وأيضا من خالؿ ادلالحظة
ادلستمدة من الزيارات اليت قاـ هبا الباحث دلواقع العمل .باإلضافة إذل رلموع ادلقابالت اليت أجرىا الباحث مع مسؤورل
الشركة وباألخص ادلدير الساب ادلكلف باجلودة والبيئة ومسؤورل الوظائف.
أوال  -مستويات إدماج اجلوانب البيئية يف وظيفة التموين والشراء للمؤسسة خالل الفرتة (:)2416- 2444
 - 1التموين بادلواد األولية ( إستغالل منجم الفوسفات جببل العنق  CMDOبئر العاتر):
من خالؿ ادلقابالت اليت أجرىا الباحث يف ديسمرب

2016

مع ادلدير الساب للجودة والبيئة يف ادلؤسسة خالؿ

الفًتة ( )2010- 2004أكد لنا ىذا األخَت أف ادلؤسسة خالؿ فًتة احلصوؿ على اإليزو 14000عملت مع مكتب
دراسات أدلاين يف إطار ٕتسيد مبدأ احلفاظ على ادلوارد الطبيعة ،بوضع إسًتاتيجية ٘تكن ادلؤسسة من اإلستغالؿ الرشيد
والعقألين دلادة الفوسفات وإستخراجو بطرؽ علمية وبنسب زلددة تضمن عدـ اذلدر.
ولكن بعد سنة

2010

خالؿ الفًتة

إذل عهدىا الساب ( قبل تطبي متطلبات

()2016- 2010
اإليزو)14000

مت فسخ تلك اإلتفاقية مع ادلكتب ،وبالتارل رجعت ادلؤسسة

إذل اإلستغالرل العشوائي للمنجم حسب كميات األنتاج اليت

جيب توفَتىا لتلبية طلبات العمالء ا تراعي فيو عمليات اإلستخ راج أي من معايَت اإلستغالؿ العقألين دلادة الفوسفات
اخلاـ ،شلا ا يسمح بضماف ح األجياؿ القادمة يف إطار مفهوـ التنمية ادلستدامة.
وأيضا حسب ادلقابلة اليت أجري ت مع ادلدير ادلساعد ادلكلف باجلودة والبيئة ،قامت الشركة خالؿ فًتة حصوذلا
وٕتديدىا لشهادة ادلطابقة اإليزو 14000بإقتناء آات جديدة إلس تخراج الفوسفات اخلاـ أقل إنبعاث للغبار من القددية.
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 - 2وظيفة الشراء واجلوانب البيئية يف شركة :SOMIPHOS
يف البند
ادللح رقم

()5.5

()13.9

صفحة رقم

()37

ضمن ادلتطلب اخلامس (ٖتقي ادلنتوج

حيدد دليل اجلودة والبيئة

واحلصوؿ على شهادة ادلطابقة

لإليزو14000

MQE

لشركة مناجم الفوسفات

خالؿ الفًتة

()2010- 2004

) Réalisation du produit

SOMIPHOS

ضمن

الذي مت تطبي متطلباتو

عالقة ادلؤسسة بادلوردين ،حيث تقيم الشركة

األداء البيئي للموردين لتحديد إحتماؿ وجود مسؤولية يف إدارة العمل معهم ،ويتم التقييم الدوري ذلم هناية كل ثالثي
من حيث إ ستيفائهم للشروط ادلطلوبة ،وإحًتامهم ألجاؿ التسليم احملددة ،باإلضافة إذل التحق من مدى مطابقة
ادلشًتيات للمواصفات وادلعايَت البيئية احملدد وف نظاـ

اإليزو14001

ادلتبع ،حيث يضع البند ادلذكور أعاله إجراءات

ومعايَت ٖتدد كيفية إختيار وتقييم ادلوردين وادلنأولُت الذين يقوموف ٓتدمات للمؤسسة ،ويتم اختيار ادلوردين وادلقأولُت من
الباطن وفقا للمعايَت التالية:
 القدرة على تلبية ادلتطلبات من الناحية الفنية والتجارية للعرض؛
تصنيف ادلوردين  /ادلتعاقدين على أساس جودة ادلواد ادلقدمة وجودة خدماهتم ،فضال عن اجلوانب ا لبيئية ذلم.
كما يتم تقييم ادلوردين وادلقأولُت من الباطن من حيث جودة منتجاهتم وخدماهتم واألسعار وادلواعيد ،باإلضافة
إذل درجة تورطهم يف الضرر بالبيئة ومدى مسأمهتهم يف ٛتايتها .وٖتقيقا ذلذه الغاية ،صممت الشركة األدوات الالزمة
دلتابعة واختيار ادلوردين وف الرمز (.)M.12
ووفقا للبند أ عاله الذي ينظم بإجراءاتو ادلعتمدة وظيفة الشراء يف ادلؤسسة ،جسدت ىذه األخَتة مفهوـ الشراء
األخضر ،ما مسح بإطلفاض ادلشًتايات ذات التأثَت على البيئة من سنة إذل أخرى خالؿ الفًتة ( .)2010- 2004كما
إطلفض عدد ادلردودات من ادلنتوجات ادلشًتاة وخاصة فيما يتعل باجلوانب البيئية.
وتأكد لنا من خالؿ تقارير ادلراجعة للفًتة  2010- 2005ادلرفقة يف ادلالح اخلاصة بادلؤسسة ضمن رقم

()14.9

ويف جزئها ادلخصص للموردين ،بأف إدارة ادلؤسسة تعمل حقيقة على متابعة وتقييم ادلوردين من حيث إستفائهم لشروط
ومعايَت اجلودة والبيئة اليت تضعها ادلؤسسة واحملددة يف البند رقم  5.5من دليل .MQE
أما خالؿ الفًتة ( ،)2016- 2010فأ كدنا لنا مدير اجلودة والبيئة وادلدير الفرعي دلصلحة الشراء بادلؤسسة أنو نظرا
إذل عدـ تطبي البند رقم  5.5من دليل اجلودة والبيئة أمهلت ادلؤسسة تدرجييا بعد سنة  2010اجلوانب واإلعتبارات البيئية
يف عملياهتا الشرائية حىت أصبحت صفقات الشراء سنة

2016

ٗتلو ٘تأما من معايَت وشروط اإلعتبارات واجلوانب البيئية.

ثانيا  -مستويات إدماج اجلوانب البيئية يف وظيفة األنتاج خالل الفرتة (:)2416- 2444

ديكن التعرب عن اجلوانب البيئية ادلتعلقة بالعملية األنتاجية (ادلصنع) وف ادلؤشرات التالية:
 - 1تطور اإلستثمارات ادلخصصة للجانب البيئي (األنتاج األنظف):
عرفت الشركة تطور كبَت يف قيمة إستثماراهتا ادلوجهة ضلو تطبي تكنولوجيات األنتاج األنظف من أجل ٛتاية البيئة
خالؿ وبعد حصوذلا على اإليزو .14000حيث يتضح من خالؿ لوحة ادلؤشرات  socio économiquesخالؿ الفًتة
 2010- 2005النمو ادلستمر لقيمة إستثمارات ادلؤسسة ادلوجهة ضلو احلفاظ على البيئة من خالؿ األنتاج األنظف
وخاصة بعد حصوذلا على شهادة

اإليزو14000

سنة  ،2007حيث نالح إرتفاع يف قيمة اإلستثمارات سنة
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بنسبة بلغت  %66.66بادلقارنة مع سنة

2006

 ،ليستمر ىذا اإلرتفاع بنسب معتربة خالؿ سنة  2008و 2009ويصل

إذل أوجو سنة .2010
اجلدول رقم ( :)32تطور إستثمارات ادلؤسسة ادلوجهة لألنتاج األنظف خالل الفرتة .2416 - 2445
قيمة اإلستثمارات يف تقنية األنتاج األنظف فيما خيص

البي ــان

السنة

سنة حصوؿ رلمع  FERPHOSعلى
اإليزو 14000ألوؿ مرة حيث كانت
 SOMIPHOSوحدة تابعة للمجمع

2004

إعادة اذليكلة وإستقاللية الشركة
ٕتديد شهادة ادلطابقة لإليزو 14000

اجلوانب البيئية ( الوحدة دج)

 300.000سلصصة لوحدة
SOMIPHOS

 6.534.450سلصصة جملمع

FERPHOS

ككل

-----

2005

353.000

%33.95-

2006

600.000

%69.97

2007

1.000.000

%66.66

2008

1.500.000

%50

2009
2010

1.500.000
2.000.000

%00
%33.33

2011
2012
2013

عدـ ٕتديد شهادة ادلطابقة
اإليزو14000

نسبة التغري

2014
2015
2016

قامت ادلؤسسة فقط خالؿ ( )2015- 2011بتغطية
تكاليف صيانة تقنيات األنتاج األنظف اليت مت توطينها
يف الفًتة السابقة وخاصة ما تعل بتجديد مصفاة الغبار
يف ادلصنع وبادلنشات ادلنائية بعنابة دوف القياـ
بإستثمارات بيئة جديدة

-------------------

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على :تقارير مراجعة اإلدارة لسنوات الفًتة ( ، )2010- 2005وأيضا لوحات ادلؤشرات السوسيو
إقتصادية

socio économiques

للشركة خالؿ سنوات الفًتة .2010- 2004

ويرجع اإلرتفاع ادلتواصل يف قيمة إستثمارات ادلؤسسة ادلوجهة ضلو توطُت تقنية األنتاج األنظف خالؿ الفًتة
( )2010- 2004وخاصة بعد ٕتديد ادلؤسسة لشهادة ادلطابقة لإليزو  14000سنة  2007إذل ما ٘تليو ىذه األخَتة من
معايَت زلددة جيب ٖتقيقها وفقاً دلبدأ التحسُت ادلستمر للجوانب البيئية ادلتعلقة بشركة  ،SOMIPHOSمن بينها ٗتفيض
نسبة الغبار وترشيد إستهالؾ الطاقة (الكهرباء والغاز) وادلياه يف العملية األنتاجية ،باإلضافة إذل التقليل من كمية النفايات

الصناعية ادللوثة وزلأولة رسكلتها إف أمكن.
أما خالؿ الفًتة

()2016- 2011

ادلتطلبات اخلاصة باإلدارة البيئية

اليت دل ٕتدد فيها ادلؤسسة شهادة ادلطابقة 1وادلتزامنة مع توقفها عن تطبي

اإليزو14000

فشهدت عدـ التخطيط لإل ستثمارات البيئية وٗتصيص مبالغ مالية فقط

 - 1ترجع اسباب عدـ ٕتديد الشهادة سنة  2010للوضع ادلارل الصعب الذي عانت منو ادلؤسسة يف سنة  2009وادلتزامن مع اازمة ادلالية وااقتصادية العادلية
اليت اثرت على الطلب العادلي دلادة الفوسفات .وىذا ماظهر يف النتائج ادلالية للشركة حالؿ سنة .2009
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خاصة بتغطية تكاليف صيانة تقنيات األنتاج اليت مت توطينها يف الفًتة السابقة وخاصة ما تعل بتجديد مكونات
مصفات الغبار

Filtre à Manches

ىذا مع العلم أنو يف هناية
اإلدارة البيئية

اإليزو14000

يف مركب جبل العن وبادلنشآت ادلنائية بعنابة دوف القياـ بإستثمارات بيئة جديدة.

2009

قامت ادلديرية ادلكلفة باجلودة والبيئة (سابقا) بادلؤسسة عندما كانت تطب آليات

بوضع سلطط لربنامج لإلدارة البيئية للفًتة

يف إعتقاد أ ف ادلؤسسة ستقدـ على ٕتديد الشهادة مرة أخرى سنة

()2014- 2010

2010

ٔتيزانية قدرت بػ 200 :مليوف دج

ولكن دل يتم ذلك ،ما جعل سلطط برنامج

اإلدارة البيئية دل ينفذ خالؿ الفًتة احملددة .ونسخة من ىذا الربامج مرفقة يف ادلالح اخلاصة بادلؤسسة ضمن رقم (.)15.9
 - 2إستهالك الطاقة:
بناءا على ٖتديد اجلوانب البيئية للشركة يف شقها ادلتعل بإستهالؾ الطاقة ،فإف ىذه األخَتة تعترب وف برنامج
اإلدارة البيئية السنوي خالؿ الفًتة

()2010- 2004

من بُت اجلوانب البيئية ادلتعلقة فقط بادلركب ادلنجمي جبل العن

( CMDOبئر العاتر) ،وذلك تأسيساً على اف مصنع ادلعاجلة واألنتاج يستهلك كميات كبَتة من مصادر الطاقة (الكهرباء

والغاز) .وبالتارل سيتم دراسة مؤشرات ىذا اجلانب فقط يف ادلركب  CMDOالذي يعرب عن نشاط األنتاج.

اجلدول رقم ( :)33معدالت إستهالك الطاقة للمركب  CMDOخالل الفرتة .2416 - 2444
إستهالك الطاقة

معدل إستهالك الطاقة
البيـ ــان

السنة

احلصوؿ على اإليزو 14000ألوؿ مرة

ٕتديد شهادة ادلطابقة لإليزو

14000

الكهربائية

معدل إستهالك الغاز
() M3/T

()KW/T

احملقق

ادلستهدف

احملقق

ادلستهدف

2004

30.74

أقل من 40

14.36

أقل من 15

2005

23.54

اقل من 30

14.03

أقل من 14

2006

19.59

اقل من 22

14.02

أقل من 14

2007

23.21

أقل من 20

14.64

أقل من 14

2008

23.19

أقل من 20

14.13

أقل من 13

2009

19.60

أقل من 19

14.07

أقل من 13

2010

20.13

اقل من 19

14.03

أقل من 13

2011

عدـ ٕتديد شهادة ادلطابقة اإليزو14000حيث دل
يتم متابعة إستهالؾ الطاقة والكهرباء وف لوحة
القيادة البيئة

2012
2013
2014
2015

دل تتم ادلتابعة

2016

ادلصدر :من إعداد الطالب بالتنسي مع ادلدير الساب للجودة والبيئة للمؤسسة وباإلعتماد على :لوحات القيادة Tableaux de bord؛
لوحات ادلؤشرات السوسيو إقتصادية  socio économiques؛ تقارير مراجعة اإلدارة .لسنوات
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خالؿ فًتة حصوؿ الشركة وٕتديدىا لشهادة ادلطابقة

()2010- 2004

عملت إدارهتا للجودة والبيئة على متابعة

ادلؤش رات ادلعربة عن اجلوانب اخلاصة بإستهالؾ الطاقة (معدات إستهالؾ الكهرباء والغاز) وذلك من خالؿ لوحة القيادة
Tableau de bord
لإليزو14001

يف جزئها ادلخصص لأل داء البيئي ضمن اآلليات واإلجراءات اليت يتطلبها نظاـ اإلدارة البيئة وفقا

من خالؿ وضع معدات اإلستهالؾ احملققة ومقارنتها مع األىداؼ ادلخطط ذلا ،مع ٖتسُت ىذه األخَتة

إف مت اإلقًتاب من  /أو ٕتسيد مستوياهتا.
أما خالؿ الفًتة

()2016- 2011

اليت توقفت فيها ادلؤسسة عن العمل ٔتتطلبات اإليزو14000دل يتم التخطيط

لألىداؼ ومتابعة احملق من اإلستهالؾ السنوي دلصادر الطاقة (الكهرباء والغاز) نظراً لعدـ العمل بآ لية لوحة القيادة،
وبالتارل ،عدـ التخطيط ذلذا اجلانب البيئي ومتابعتو خالؿ الفًتة (.)2016- 2011
الشكل رقم ( :)44متابعة ادلعدالت السنوية إلستهالك مصادر الطاقة (خالل الفرتة (.)2416- 2414
KW/T

35

M3/T
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-
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2004

ادلصدر :من إعداد الطالب بااعتماد على اجلد وؿ الساب رقم (.)33

كما نالح من الشكل أعاله ،إطلفاض ادلعدات السنوية إلستهالؾ الطاقة من كهراء وغاز للطن الواحد من
األنتاج السنوي خالؿ الفًتة ( 2006- 2004احلصوؿ أوؿ مرة على اإليزو )14000ليقًتب نوعا ما يف سنيت
و 2006من ادلعدات ادلخطط ذلا .ويرجع سبب ذلك إذل أف ادلؤسسة إٕتهت خالؿ ىذه الفًتة إذل ٕتسيد تكنولوجيا
2005

األنتاج األنظف  ،من خالؿ ٖتديث مستلزمات األنتاج بوسائل تكنولوجية متطورة تعمل على ترشيد والتقليل من
إستهالؾ الطاقة (كهراء وغاز) .لكن إرتفعت معدات إستهالؾ الطاقة سنة

2007

نظرا لزيادة كميات األنتاج اليت

وصلت إذل أوجها يف ىذه السنة واليت دل يتم التخطيط ذلا (غَت متوقعة).
أما خالؿ الفًتة

2010- 2007

ادلتزامنة مع ٕتديد شهادة

اإليزو)2007( 14000

لوح كذلك األطلفاض يف

معدات إستهالؾ الطاقة بداية من سنة  .2008وبالتارل ،ديكن القوؿ أف ادلؤسسة عملت على متابعة ادلؤشرات ادلعربة
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عن إستهالؾ الطاقة كجانب بيئي يف غاية األمهية خالؿ الفًتة

()2010- 2004

ادلتوافقة مع تبٍت ادلؤسسة

لإليزو14000

وحصوذلا على شهادة ادلطابقة .ىذا باإلضافة إذل ٖتقي نتائج مرضية يف ما خيص اإلقًتاب من ٕتسيد األىداؼ ادلخطط
ذلا كل سنة ،وأيضا ٗتفيض معدات اإلستهالؾ السنوي.
 - 3إستهالك ادلياه:
تستخدـ ادلياه يف العملية األنتاجية بكميات كبَتة من أجل معاجلة مادة الفوسفات اخلاـ بعد ما يتم إستخالص
ادلواد والشوائب العالقة.
اجلدول رقم ( :)34تطور معدل إستهالك ادلياه خالل الفرتة
البيـ ــان

السنة

احلصوؿ على اإليزو 14000ألوؿ مرة

ٕتديد شهادة ادلطابقة لإليزو

14000

عدـ ٕتديد شهادة ادلطابقة اإليزو14000حيث دل يتم متابعة إستهالؾ ادلياه
وف لوحة القيادة البيئة

2416- 2444

معدل إستهالك ادلياه

()M3 /T

احملقق

ادلستهداف

2004

1.14

1.5

2005

0.9

أقل من 1.5

2006

0.75

أقل من 1.5

2007

0.70

أقل 1

2008

1.00

أقل 1

2009

0.87

أقل 1

2010

0.79

2011
2012
2013
2014
2015
2016

أقل 1

دل تتم ادلتابعة

ادلصدر :من إعداد الطالب بالتنسي مع ادلدير الساب للجودة والبيئة للمؤسسة وباإلعتماد على:
 لوحات القيادة  Tableaux de bordلسنوات الفًتة (.)2010- 2005
 لوحات ادلؤشرات السوسيو إقتصادية  socio économiquesلسنوات الفًتة .2010- 2004
 تقارير مراجعة اإلدارة لسنوات الفًتة  2010- 2004؛
 تقرير التنمية ادلستدامة جملمع فرفوس  FERPHOSسنة  2005؛

يتبُت من اجلدوؿ الساب  ،أ ف ادلؤسسة خالؿ فًتة حصوذلا وٕتديدىا لشهادة ادلطابقة ( )2010- 2004عملت على
متابعة معدؿ إستهالؾ ادلياه للطن واحد من األنتاج باعتباره ضمن اجلوانب البيئية ادلتعلقة بإستغالؿ ادلوارد الطبيعية،
وذلك بوضع أىداؼ سنوية دلعادات اإلستهالؾ وزلأولة ٖتقيقها .أما خالؿ الفًتة

()2016- 2011

دل يتم التخطيط

لألىداؼ ومتابعة احملق من اإلستهالؾ السنوي للمياه نظراً لعدـ وضع برنامج لإلدارة البيئة ،وبالتارل عدـ العمل بألية
لوحة القيادة واآلليات األخرى لنظاـ اإلدارة البيئة اإليزو 14001ادلعموؿ هبا خالؿ الفًتة السابقة (.)2010- 2004
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الشكل رقم ( :)41معدالت اإلستهالك السنوي للمياه يف ادلصنع خالل

الفرتة ()2416- 2444
1,2
1
0,8
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-

0,4
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0
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ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدوؿ الساب رقم

2005

2004

(.)34

كما نالح من خالؿ الشكل أعاله ،األطلفاض ادلستمر دلعدؿ اإلستهالؾ السنوي للمياه للطن الواحد من
األنتاح خالؿ الفًتة  ،2007- 2004حيث بدأ األطلفاض من سنة
األطلفاض للسنة ادلوالية
ٔتعدؿ

0.75

2006

ليصل سنة

2007

2005

(عاـ ٕتديد شهادة اإليزو

بنسبة معتربة بلغت  % 21.05وإستمر ىذا
)14000

إذل أحسن إستهالؾ خالؿ الفًتة

مًت مكعب للطن الواحد من األنتاج .كما اف معدات اإلستهالؾ للمياه خالؿ الفًتة

()2007- 2004

جاءات متوافقة تقريبا مع األىداؼ ادلخطط ذلا.
أما بالنسبة للفًتة الثانية

()2010- 2007

فقد لوح

إرتفاع يف معدؿ إستهالؾ ادلياه سنة

2008

بنسبة

 %42.85لَتجع بعدىا معدؿ اإلستهالؾ يف األطلفاض للسنوات ادلوالية .2010 ،2009
ىذا التقليل من ادلعدؿ السنوي إلستهالؾ ادلياه راجع إذل حرص ادلؤسسة الدءوب على اإلستعماؿ العقألين ذلذا ادلورد،
من خالؿ متابعة معدات اإلستهالؾ بوضع اآل ليات الالزمة لكبح اذلدر ومنها وزيادة وعي العماؿ ادلعنيُت.
 - 4حتليل تطور نسبة الغبار ادلتطاير يف اذلواء:
يعترب الغبار بالنسبة لشركة مناجم الفوسفات  SOMIPHOSمن بُت أىم جوانبها البيئية ،وذلذا فإف متابعة وتقليل
الغبار ادلتطاير كاف كأولوية قصوى ضمن اجلوانب البيئية ادلتعلقة بالشركة يف برنارلها لإلدارة البيئية خالؿ بداية ٖتضَتىا
للحصوؿ على

اإليزو14000

ألوؿ مرة .حيث قامت الشركة ٔتتابعة ىذا اجلانب من خالؿ قياس كمية الغبار بأجهزة

سلص صة لذلك ،توضع يف أماكن معينة حيددىا خرباء يف ىذا اجملاؿ تابعُت إذل مؤسسات خاصة تتعاقد معهم الشركة.
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اجلدول رقم ( : )35تطور نسبة الغبار اليت مت قياسها خالل الفرتة
البيـ ــان

السنة

2416- 2444
نسبة الغبار ( )Mgr/M 3

قبل احلصوؿ على اإليزو14000

2003

108.03

ادلستهدف
أقل من 80

احلصوؿ على اإليزو  14000ألوؿ مرة

2004

93.60

أقل من 80

2005

86.01

أقل من 80

2006

81.45

أقل من 80

2007

76.7

أقل من 80

2008

75.9

أقل من 80

2009

75

أقل من 80

2010

75

أقل من 80

ٕتديد شهادة ادلطابقة لإليزو 14000

عدـ ٕتديد شهادة ادلطابقة اإليزو14000حيث دل يتم متابعة إستهالؾ ادلياه وف
لوحة القيادة البيئة

2011
2012
2013
2014
2015
2016

احملقق

دل تتم ادلتابعة

ادلصدر :من إعداد الطالب بالتنسي مع ادلدير الساب للجودة والبيئة للمؤسسة ،وباإلعتماد على:
 تقارير مراجعة اإلدارة لسنوات الفًتة ( )2005- 2004؛
 تقرير التنمية ادلستدامة جملمع فرفوس  FERPHOSسنة  2005؛
لواحات ادلؤشرات السوسيو إقتصادية  socio économiquesلسنوات الفًتة 2010- 2004؛

من خالؿ اجلدوؿ أعاله شهدت الفًتة
ادلؤسسة بًتكيب مصايف وأجهزة سلصصة

2010- 2004

إطلفاض متواصل لنسبة الغبار ادلتطاير يف اذلواء ،نتيجة قياـ

Filtre à Manches

واليت تقوـ بكبح خروج وتطاير الغبار يف كل مرحلة من

مراحل األنتاج وصواً إذل التخزين والشحن يف ميناء عنابة ،باإلضافة إذل ٕتديد ىذه األجهزة كل ثالثة سنوات ،األمر
الذي أثر إجيابياً على نسبة الغبار ادل تطاير وجعلها تنخفض بصورة مستمرة بداية من سنة  2004إذل غاية  .2010وبالتارل
ٖتقي ادلستهدؼ خالؿ ىذه الفًتة وىو

80

ملي غراـ/ادلًت ادلكعب ،وىي النسبة القصوى اليت حددهتا الدولة

للمؤسسات القددية.
ولكن خالؿ الفًتة
تدىورت وفاقت نسبة

80

2016- 2011

دل يتم متابعة نسبة الغبار ادلتطاير واليت أكد لنا مدير اجلودة والبئية سابقا أهنا

ملي غراـ /مًت ادلكعب حسب التقديرات نتيجة لعدـ ٕتديد األجهزة وصيانتها كما ينبغي.

كما أكدت لنا مديرية البيئة لواية تبسة عن طري مقابلة اجرت يف مارس  2017مع مسؤوؿ م ار قبة البيئة أف نسبة الغبار
دلركب جبل العن ا لتابع للشركة وخاصة يف الفًتة األخَتة أ صبح يعاين من نسب عالية للغبار ادلتطاير أرسلت ٔتوجبها
مديرية البيئة ٖتذيرات للشركة ٓتصوص ذلك.
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الشكل رقم ( : )42متابعة نسبة الغبار ادلتطاير يف مركب جبل العنق خالل

الفرتة ()2416- 2444
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ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدوؿ الساب رقم (.)35

 - 5النفايات الصلبة والسائلة:
إف تبٍت ادلؤسسة دلفهوـ األنتاج األنظف دلادة الفوسفات يف إطار تبنيها لإليزو14000خالؿ فًتة

،2010- 2004

أدى إذل متابعة النفايات الصلبة والسائلة اليت تطرحها العملية األنتاجية ،وذلك بوضع أىداؼ لتقليل كمية النفايات كل
سنة بداية من سنة

2005

إذل غاية

2010

وف لوحة ادلؤشرات السيوسيو إقتصادية وضمن تقارير متابعة األداء البيئي

للمؤسسة.
فالبنسبة للنفايات الصلبة (احلديد

Ferraille

 ،اإلطارات

،Pneus

ط ي ت Batterie

والورؽ

)Papier

تعمل

ادلؤسسة يف كل سنة على ٕتميعها يف أماكن سلصصة من أجل التخلص منها ،وذلك بإبراـ عقود مع شركات أخرى
لبيعها بأسعار منخفضة من أجل إعادة إستعماذلا.
أما بالنسبة للنفايات السائلة (الزيوت واألٛتاض) فتعمل ادلؤسسة يف ما خيص الزيوت على ٚتعها لتاخذىا مؤسسة
نفطاؿ  NAFTALمن أجل إعادة تأىيلها أو إعادة إستخدامها.
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اجلدول رقم ( : )36كمية الزيوت اليت تاخذىا مؤسسة نفطال من الشركة خالل الفرتة
البيـ ــان

السنة

2416- 2444

كمية الزيوت اليت تأخذىا مؤسسة نفطال من الشركة
كل عام خالل الفرتة ()2414- 2444
الزيوت ادلستعملة باللرت

احلصوؿ على اإليزو  14000ألوؿ مرة

2004

----

ٕتديد شهادة ادلطابقة لإليزو 14000

2005
2006
2007

42.268
39.845
50.000

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

50.000
40.000
50.000

عدـ ٕتديد شهادة ادلطابقة اإليزو14000حيث دل يتم متابعة
إستهالؾ ادلياه وف لوحة الق يادة البيئة

دل تتم ادلتابعة

ادلصدر :من إعداد الطالب بالتنسي مع ادلدير الساب للجودة والبيئة للمؤسسة وباإلعتماد على:
 تقارير مراجعة اإلدارة لسنوات الفًتة ( )2005- 2004؛
 تقرير التنمية ادلستدامة جملمع فرفوس  FERPHOSسنة  2005؛
لواحات ادلؤشرات السوسيو إقتصادية  socio économiquesلسنوات الفًتة 2010- 2004؛

 - 6حتليل تكاليف الالجودة والبيئة :
عملت إدارة ادلؤسسة على متابعة وٖتليل تكاليف الالجودة والبيئة خالؿ الفًتة

2007- 2004

فقط من خالؿ آلية

مراجعة اإلدارة واليت ٖتتوي يف تقاريرىا على جزء خاص ٔتتابعة ٖتقي أىداؼ اجلودة واألىداؼ والغايات البيئية
ومالئمتها مع سياسة ادلؤسسة للجودة والبيئة والذي من بُت أحد أىم عناصره ٖتليل تكاليف الالجودة والبيئة ادلتكونة
من التكاليف التالية:
 تكاليف الوقاية :وىي تكاليف مرتبطة باجملهودات ادلوجهة ضلو التوقع بالعيوب؛
 تكاليف التقوًن :وىي تكاليف موجهة للتحق من مطابقة ادلنتوجات دلواصفات اجلودة والبيئة؛
 تكاليف اإلختالات الداخلية :وىي الناٚتة عن عدـ مطابقة ادلنتوج دلواصفات اجلودة والبيئة قبل خروجو من من
العملية األنتاجية؛
تكاليف اإلختالات اخلارجية :وىي الناٚتة عن الالمطابقة من حيث اجلودة والبيئة بعد خروج منتوج وىي مرطبة
بشكأوى الزبائن.
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اجلدول رقم ( :)37متابعة تكاليف الالجودة والبيئة خالل الفرتة
البيـ ــان

السنة

احلصوؿ على اإليزو 14000ألوؿ مرة

ٕتديد شهادة ادلطابقة لإليزو 14000

عدـ ٕتديد شهادة ادلطابقة اإليزو14000حيث دل يتم م تابعة إستهالؾ
ادلياه وف لوحة القيادة البيئة

2416- 2444

تكاليف الالجودة والبيئة (دج)
احملقق

ادلستهدف

2004

718.140.000

328.991.000

2005
2006

242.150.340
33.821.363

44.192.009
9.554.960

2007

45.672.021

24.856.064

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

----------

----------

دل تتم ادلتابعة

ادلصدر :من إعداد الطالب بالتنسي مع ادلدير الساب للجودة والبيئة للشركة وباإلعتماد على :تقارير مراجعة اإلدارة لسنوات الفًتة
(.)2010- 2004

يتضح من خالؿ اجلدوؿ الساب  ،أف إدارة ادلؤسسة قامت ٔتتابعة تكاليف الالجودة والبيئة للفًتة
فقط دوف متابعتها يف الفًتة الثانية عند ٕتديدىا للشهادة

()2010- 2007

2007- 2004

كما تظهرىا تقارير مراجعة اإلدارة للشركة،

وىذا ألنو مت التحكم يف ىذه التكاليف يف الفًتة الثانية حسب ما أ كده لنا ادلدير الساب ادلكلف باجلودة والبيئة يف
الشركة نتيجة لألسباب التالية:


تقليل عمليات التدقي والفحص ،وبال تارل ٖتقي الفوفورات يف التكاليف ادلرتبطة هبا؛



ٖتسُت عمليات التوثي  ،شلا سأىم بشكل كبَت يف عدـ تكرار اإلختالات؛



تقليل تكاليف اإلختالات الداخلية ؛



تقليل تكاليف اإلختالات اخلارجية ( نقص عدد شكأوى العمالء ).

ثالثا  -متابعة ادلؤشرات ادلعربة عن إدماج اجلوانب البيئة يف ظيفة التسويق:
يف خي ص مؤشرات شلارسة التسوي األخضر من خالؿ األخذ بعُت اإل عتبار اجلوانب البيئية يف العمليات التسويقية،
فيمكن تلخيص ذلك يف ما يلي:
 - 1شكأوى العمالء يف ما خيص جوانب ادلنتوج ادلتعلقة باجلودة والبيئة:
عرفت ادلؤسسة إطلفاض يف عدد شكأوى العمالء خالؿ الفًتة

()2010- 2004

لتصل إذل صفر شكوى سنة

 2009و  2010يف ما خيص اجلوانب البيئية للمنتوج بعد حصوؿ ادلؤسسة على شهادة اإليزو  14000ذلك نتيج ًة
لإلىتماـ الكبَت بالزبائن من خالؿ اإلستماع إذل شكأوأىم ومعرفة تطلعاهتم وتقصي مدى ثقتهم ورضأىم على منتوج
ادلؤسسة من حيث السالمة البيئية ،بناءاً على إسًتجاع إستمارات توزع عليهم كل ثالثي ،حيث يقوـ مسؤورل إدارة
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اجلودة والبيئة وإدارة التسوي يف ادلؤسسة بتحليلها وإستنتاج مدى ثقة ورضى العمالء ومعرفة اإلختالات وادلشكالت
ادلطروحة ،من أجل العمل على معاجلتها ووضع احللوؿ الالزمة ذلا ،وأخذىا بعُت اإلعتبار وتفاديها يف ادلستقبل يف إطار
السعي إذل ٖتقي التحسُت ادلستمر.
اجلدول رقم ( :)38تطور عدد شكأوى العمالء خالل الفرتة .2416- 2444

البي ــان

السنة

عدد شكأوى الزبائن يف جوانب ادلنتوج ادلتعلقة باجلودة والبيئة

احلصوؿ على اإليزو 14000ألوؿ مرة

2004

05

2005
2006

02
02

ٕتديد شهادة ادلطابقة لإليزو 14000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
عدـ ٕتديد شهادة ادلطابقة
2013
اإليزو14000حيث دل يتم متابعة إستهالؾ
2014
2015
ادلياه وف لوحة القيادة البيئة
2016

01
02
00
00

دل تتم متابع شكأوى العمالء

ادلصدر :من إعداد الطالب بالتنسي مع ادلدير الساب للجودة والبيئة للشركة وباإلعتماد على :تقارير مراجعة اإلدارة لسنوات الفًتة
(.)2010- 2004

فمثالً ،إذا ما أخذنا سنة  2008سجلت فيها دائرة البيئة واجلودة بادلؤسسة شكوتاف متعلقتاف أساساً ٔتعيب يف
ادلبيعات من حيث اجلانب البيئي (جانب كيمائي خيص مادة الفوسفات) ،باإلضافة إذل جانب بيئي يتمثل يف حدوث
رائحة غَت طبيعية يف ادلنتوج ،وبعد ٖتليل ىذه الشكأوى عملت ادلؤسسة باإلعتماد على خربائها يف مركز البحوث
والدراسات التطبيقية

CERAD

البحث والتطوير من أجل إجياد حلوؿ ذلا وإرساذلا إذل العمالء وتوجيههم لتطبيقها مع

البحث عن أسباب اإلختالات اليت أدت إذل حدوثها حملأولة تصحيحها يف ادلستقبل ،من أجل ٖتقي مبدأ التحسُت
ادلستمر للجوانب البيئة يف ادلنتوج والذي ىو ركيزة أساسية لعمل نظاـ اإلدارة البيئية اإليزو .14000ىذا وعرفت فًتة عدـ
ٕتديد شهادة ادلطابقة دلواصفات اإلدارة البيئة لإليزو 14000خالؿ ( )2016- 2011عدـ متابعة شكأوى العمالء.
 - 1إدماج اجلوانب البيئة يف عملية التوزيع:
أنشئت الشركة وحدة للنقل

SOTRAMIN

خاصة هبا وٖتت إدارهتا من أجل ضماف ٖتقي ما يعرؼ بالنقل

األخضر الذي يراعي اإل عتبارات البيئية أثناء نقل ادلنتوج عرب الطرؽ الربية (من مكاف األنتاج ٔتدينة بئر العاتر إذل مكاف
التصدير ٔتدينة عنابة أو إذل متعاملي السوؽ الوطنية) ويدخل ضمن ما يعرؼ بإسًتاتيجية الشركة للتوزيع البيئي.
كما للمؤسسة وحدة إسًتاتيجية قائمة بذاهتا وىي :وحدة ادلنشأة ادلينائية بعنابة تعمل على إستقباؿ شحنات
الفوسفات من ادلركب من أجل ٗتزينو وشحنو يف السفن لتصديره وف ما تقتضيو السالمة البيئية ادلعربة عن متابعة
اجلوانب البيئية ذلذه الوحدة ومنها ٗتفيض الغبار ادلتطاير .حيث مت خالؿ الفًتة ( )2010- 2004متابعة نسبة الغبار
ادلتطاير وزلأولة القليل منو ،لكن دل يستمر ذلك يف الفًتة (.)2016- 2011
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 - 2اجلوانب البيئية والعملية الرتوجيية:
قامت ادلؤسسة يف إطار ح صوذلا على إشهاد صداقتها للبيئة اإليزو 14000خالؿ الفًتة ( )2005- 2004بالًتويج
لصورهتا ضمن سياسة العالقات العامة وذلك بادلسامهة يف ٘تويل بعض اجلمعيات اذلادفة إذل احملافظة على البيئة ومنها
على وجو اخلصوص اجلميعة الوطنية حلماية البيئة والتقليل من التلوث ادلوجودة (مقرىا واية عنابة) ٔتبلغ

2

مليوف دج

خالؿ الفًتة ( 2010 - 2005أنظر ادلالح اخلاصة بادلؤسسة ضمن رقم ( .))16.9ىذا باإلضافة إذل ادلسامهة يف ٘تويل
بعض عمليات التجشَت وبعض أ نشطة مديرية البيئة بواية تبسة ،مع تواصل ىذه ادلسأمهات خالؿ الفًتة .2016- 2011
رابعا  -إدارة ادلوارد البشرية من منظور البعد البيئي (اجلوانب البيئية) يف شركة :SOMIPHOS
با لنسبة إلدراج العنصر البيئي ضمن إىتماما ت وظيفة ادلوارد البشرية بشركة مناجم الفوسفات ،فيظهر من خالؿ
ما يعرؼ بالتكوين البيئي الذي يعمل على زيادة وعي األفراد بأمهية البيئة وحتمية إحًتامها وتطوير كيفية التعامل معها.
ىذا باإلضافة إذل هتيئة الظروؼ البيئية للعمل من أجل تقليل احلوادث البيئية وحوداث العمل يف الشركة وضماف مستوى
عارل للسالمة ادلهنية.
 - 1التكوين البيئي:
عملت ادلؤسسة خالؿ فًتة حصوذلا وٕتديدىا للشهادة ( )2010- 2004على التخطيط لعدة برامج تكوينية مكثفة
يف ما خيص اجملاات البيئية وعلى راسها متطلبات وأ ليات توطُت وتنفيذ نظاـ اإلدارة البيئية اإليزو  14000من أجل تأىيل
إطارات وعماؿ ادلؤسسة للحصوؿ على شهادة ادلطابقة من طرؼ اجلهة ادلاضلة

.SGS

الشكل رقم ( :)43عدد األفراد ادلتكوينني يف اجملال البيئي خالل الفرتة
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نالح من الشكل أعاله أف سنيت ( 2004حصوؿ ادلؤسسة على شهادة
شهادة ادلطابقة

لإليزو)14000

اإليزو14001

ألوؿ مرة) وٕ( 2007تديد
()2016- 2004

عرفىت أكرب عدد من ادلتكونُت يف اجلانب البيئي خالؿ الفًتة

بسبب سعي ادلؤسسة من أجل تأىيل مواردىا البشرية لتحقي سَتورة عمل نظاـ اإلدارة البيئية

ISO14001

وىذا

وتطبي

متطلباتو على أحسن وجو .ىذا باإلضافة إذل التعريف باجلوانب البيئية ادلتعلقة بالشركة لدى العاملُت وزيادة الوعي البيئي
لديهم ونشر الثقافة البيئية.
أما الفًتة

2016- 2011

( كما يظهرىا الشكل الساب ) فشهدت إطلفاض يف عدد ادلتكونُت من سنة إذل أخرى

حىت إنعدمت ٘تاما ،نتيجة لعدـ ٕتديد شهادة ادلطابقة لإليزو 14000واليت ٖتتاج إذل برامج تكونية مكثفة وف ما يقتضيو
العمل وف متطلبات مواصفات اإلدارة البيئة اإليزو 14000وٖتسُت اجلوانب البيئية للشركة.
 - 2السالمة ادلهنية:
يف إطار توطُت ادلؤسسة للنظاـ ادلدمج إلدارة اجلودة والبيئة

اإليزو14001 ،9001

وحصوذلا على شهادة ادلطابقة

خالؿ الفًتة

()2010- 2004

وضعت إدارة ادلوارد البشرية بالشركة بالتنسي مع مديرية األمن الصناعي سلطط وبرنامج

خالؿ الفًتة

()2010- 2004

يعٌت بتهيئ ة البيئة احمليطة بالعاملُت وٖتسُت ظروؼ العمل من أجل التقليل من احلوادث

البيئية وحوداث العمل إذل أدىن ادلستويات لتجسيد ىدؼ صفر حادث عمل وصفر حادث بيئي وخاصة يف مواطن
العمل مثل اإلستغالؿ وادلعاجلة والصيانة والشحن .ونتائج الربنامج موضحة يف اجلدوؿ ادلوارل:
اجلدول رقم ( :)33تطور عدد حوادث العمل خالل الفرتة

البي ــان
احلصوؿ على اإليزو 14000ألوؿ مرة

2004

----

----

ٕتديد شهادة ادلطابقة لإليزو 14000

2005
2006
2007

30
27
40

567
530
609

2008
2009
2010
2011
2012

42
23
19
29

628
423
370
386

34

6628

36
43

874
956
985
993

عدـ ٕتديد شهادة ادلطابقة اإليزو14000حيث دل
يتم متابعة إستهالؾ ادلياه وف لوحة القيادة البيئة

السنة عدد حوادث العمل

2416- 2444

2013
2014
2015
2016

46
50

األيام الضائعة جراء اإلصابة

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على التقارير السنوية حلوادث العمل للفًتة  2016- 2005مقدـ من طرؼ مدير األمن الصناعي
بالشركة وادلرفقة يف ادلالح ضمن الرقم (.)17.9
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بناءا على اجلدوؿ أعاله ،ؤتقارنة الفًتة
2016- 2011

خالؿ الفًتة

2010- 2004

( توطُت النظاـ ادلدمج واحلصوؿ على الشهادة) والفًتة

( توقف العمل بالنظاـ وعدـ ٕتديد الشهادة) ديكن القوؿ أف حوادث العمل إطلفضت بصورة مستمرة

2010- 2004

بإستثناء سنيت

 2007و2008

اللتاف عرفىت ظروؼ إنتاج غَت عادية ومتوقعة ليصل بذلك

عدد حواث العمل إذل أحسن ادلستويات خالؿ الفًتة كلها يف سنة  2010إذل  19حادث.
ىذا األطلفاض احلاصل يف عدد حوادث العمل يرجع إذل اإلىتماـ الكبَت بالسالمة ادلهنية ،اليت تدخل ضمن
متطلبات النظاـ ادلدمج ادلطب خالؿ الفًتة

وخاصة يف شقو ادلتعل بنظاـ اإلدارة البيئية

()2010- 2004

اإليزو14001

والذي تستدعى متطلبات ٕتسيده احلرص على تنفيذ اإلجراءت الوقائية الالزمة ،وزلأولة تكثيف التكوين يف كيفية وقاية
العماؿ ألنفسهم أثناء تأدية مهامهم وٕتنب احلوادث البيئية.
لكن خالؿ الفًتة

2016- 2011

عأودت حوادث العمل يف اإلرتفاع مرة أخرى وبصورة متصاعدة ومستمرة

ٕتأوزت مستويات الفًتة األوذل لتصل إذل أوجها يف سنة  2016بػ 50 :حادث عمل .وىذا سببو ٗتلي إدارة ادلؤسسة عن
بعض اإلجراءات ادلطبقة يف الفًتة السابقة من دليل اجلودة والبيئة

MQE

نتيجة التوقف عن تنفيذ متطلبات النظاـ وعدـ

ٕتديد شهادة ادلطابقة.
الشكل رقم ( : )44عدد حوادث العمل للشركة خالل الفرتة
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(.)39

خامسا  -اجلوانب البيئة ووظيفة البحث والتطوير يف شركة :SOMIPHOS
وظيفة البحث والتطوير تتجسد يف شركة مناجم الفوسفات

SOMIPHOS

من خالؿ مركز الدراسات والبحوث

التطبيقية والتطويرية  .CERADحيث ديكن قياس إىتماـ الشركة بالتحسُت وا لتطوير ادلستمرين من خالؿ بعض ادلؤشرات
واليت من أمه ها :التحسُت يف ادلنتوج احلارل من حيث اجلودة واجلوانب البيئية؛ كمية ادلنتجات اجلديدة ذات التوجو
األخضر؛ تطور نسبة األنفاؽ على البحث والتطوير.
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فبالنسبة للمؤشر األوؿ يعمل مركز الدراسات والبحوث التطبيقية والتطويرية التابع للمؤسسة منذ حصوذلا على
اإليزو

14000

من أجل التحسُت ادلستمر للمنتوج وإجياد احللوؿ الالزمة للمشاكل ادلطروحة والناٚتة عن شكأوى العمالء

يف ما خيص إجياد احللوؿ للمشاكل ادلتعلقة باجلانب البيئي وادلتمثلة يف بعض ادلوا د النإتة من ٖتويل مادة الفوسفات،
واليت تأثر سلبا على الًتبة .أما بالنسبة لكمية ادلنتجات اجلديدة ذات التوجو البيئي فقاـ ادلركز بإصلاز ْتوث تطبيقية
وتطوي رية تعمل على تثمُت مادة الفوسفات واليت ستًتجم يف القريب من خالؿ إنشاء ادلصنع الضخم الذي سيحوؿ مادة
الفوسفات إذل عدة مواد أخرى تدخل يف بعض الصناعات الصيدألنية والكيمائية والغذائية والزراعية ومواد
التنظيف...ويقلل من ملوثات الفوسفات وىو يف حالتو احملولة فقط إذل نصف مصنع.
وفيما خيص األنقاؽ على البحث والتطوير فالشكل ادلوارل رقم ( )46يوضح الزيادة ادلستمرة يف نسبة األنفاؽ على
البحث والتطوير خالؿ الفًتة

2007- 2004

ادلرافقة دلرحلة حصوؿ ادلؤسسة لشهادة ادلطابقة

لإليزو14000

والتحضَت

لعملية ٕتديدىا سنة  ،2007شلا يؤكد على زيادة إىتماـ الشركة ٔتجاؿ البحث والتطوير ادلراف لعمليات متطلبات النظاـ
ادلدمج للجودة والبيئة اذلادفة إذل ٖتقي التحسُت ادلستمر .أما خالؿ الفًتة

()2016- 2015

نالح إرتفاع يف ميزانية

البحث والتطوير سببو إنفاؽ الشركة من أجل ٕتديد كل مستلزمات ادلخابر التابعة للمركز.
الشكل رقم ( :)46مستوى األنفاق على البحث والتطوير خالل الفرتة

2416- 2445
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ادلصدر :تقرير حوؿ ميزانية البحث والتطوير للفًتة  2016- 2005مقدـ من طرؼ مديرية مركز الدراسات والبحوث التطبيقية والتطويرية
بشركة مناجم الفوسفات . SOMIPHOS
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ادلبحث الثاين :مسامهة توطني اإليزو 14444يف إدماج اجلوانب البيئية ضمن أنشطة ووظائف ادلؤسسة
الوطنية لألشغال يف اآلبار  ENTPخالل الفرتة

وف اذليكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية لالشغاؿ يف اآلبار
والداعمة يف ثالثة فروع أساسية ،ىي:
 فرع العمليات :احلفر وإعادة اإلستخداـ et Work-Over

( .)2416- 2445

ENTP

الذي حيدد أنشطتها ووظائفها الرئيسة

 forageوىو النشاط والوظيفة األساسية للمؤسسة؛

الفرع اللوجسيت :يضمن كافة األنشطة ادلرافقة للعمليات األساسية للمؤسسة ،ويتكوف من التموين والتخزين والنقل



والفندقة والصيانة؛
الفرع اإل داري وادلارل :حيتوي على األنشطة والوظائف الداعمة ادلكونة من ادلوارد بشرية ،زلاسبة ومالية ...إخل.



سيتم يف ىذا ادلبحث تسليط الضوء على ادلؤشرات ادلعربة عن إدماج اجلوانب البيئية يف كل أنشطة ووظائف
ادلؤسسة لألشغاؿ يف اآلبار

ENTP

مع الًتكيز بشكل تفصيلي على األساسية منها ،بناءا على رلموع ادلعلومات احملصل

عليها من خالؿ وثائ ادلؤسسة ادلرفقة يف ادلالح  ،وأيضا من خالؿ ادلالحظة ادلستمدة من الزيا ارت اليت قاـ هبا
الباحث دلواقع العمل .ىذا باإلضافة إذل رلموع ادلقابالت اليت أجرىا الباحث مع مسؤورل الشركة وباألخص مع مسؤورل
ومهندسي مديرية اجلودة والصحة والسالمة ادلهنية والبيئة.

أوال  -مستويات إدماج اجلوانب البيئية يف وظيفة الشراء للمؤسسة خالل الفرتة (:)2416- 2445
على غرار ادلؤسسة السابقة ففي البند

)Réalisation du produit

الوطنية

()7.3

ادلرف يف ادللح رقم

()10

صفحة رقم

()31

ضمن ادلطلب السابع (ٖتقي ادلنتوج "التنفيذ"

حيدد دليل اجلودة والصحة والسالمة والبيئة

MQHSE

للمؤسسة

ENTP

عالقة ىذه األخَتة بادلوردين خالؿ فًتة توطينها للنظاـ ادلدمج للجودة والسالمة والبيئة واحلصوؿ على

شهادة ادلطابقة

حيث تقيم ادلؤسسة ادلوردين خالؿ

لإليزو14000 ،9000

و OHSAS18000وٕتديدىا

()2016- 2005

الفًتة ادلذكورة من أجل ٖتديد إحتماؿ التعامل معهم ،بناءا على معايَت وشروط معينة حددىا البند يف مايلي:



إلتزاـ ادلنتج بادلواصفات التقنية ومواصفات HSE؛
سعر الشراء.
كما يتم وف البند ( 1 )7.3إختيار ادلوردين وتقييمهم مرة واحدة يف السنة حيث تسجل وٗتزف ٚتيع ادلراحل ادلكونة

للعملية الشرائية وٚتيع نتائج التحليالت والتقييمات ادلرفقة هبا على النحو ادلوصى بو يف متطلبات

اإليزو14000 ،9000

و .OHSAS18000لذلك ،ووفقا ذلذا البند الذي ينظم بإجراءاتو ادلعتمدة وظيفة الشراء يف ادلؤسسة خالؿ الفًتة
( )2016- 2005سعت ادلؤسسة إذل إدماج اجلوانب البيئية يف العمليات الشرائية .وبالتارلٕ ،تسيد مفهوـ الشراء البيئي ،ما
يساعد على ٗتفيض ادلشًتيات ذات التأثَت على البيئة من سنة إذل أخرى.

 - 1أنظر ادللح

رقم (.)12.10
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ثانيا  -مستويات إدماج اجلوانب البيئية يف األنتاج

forage et Work-Over

ديكن التعرب عن اجلوانب البيئية ادلتعلقة بالعملية

خالل الفرتة (:)2416- 2445

forage et Work-Over

وف ادلؤشرات التالية:

 - 1تطور اإلستثمارات البيئية:
اجلدول رقم ( :)44تطور اإلستثمارات البيئية قبل وبعد حصول ادلؤسسة على شهادة
البيان
قبل احلصوؿ على

ISO 14441

السنوات

اإلستثمارات البيئية

نسبة التغري%

2003
2004

23 518 940,00
5 012 150,00

% 78,68-

2005

6 443 595,76

% 28,55

2006
2007

7 608 800,00
22 802 188,00

18,08
19,96

2008

34 672 731,01

52,05

2009
2010

55 289 420,00
23 503 000,00

59,46
57,49-

2011

8 974 985,00

61,81-

2012
2013

17 949 072,50
15 685 123, 3

99.99
12.61-

2014

21 369 654,00

36.24

2015

9 635 214,00
---

54.90---

اإليزو14000

سنة احلصوؿ على شهادة ادلطابقة لإليزو 14000ألوؿ مرة
صاحلة للفًتة ()2008- 2005
لإليزو14000

ٕتديد شهادة ادلطابقة
صاحلة للفًتة ()2011- 2008

لإليزو14000

ٕتديد شهادة ادلطابقة
صاحلة للفًتة ()2014- 2011

لإليزو14000

ٕتديد شهادة ادلطابقة
صاحلة للفًتة ()2017- 2014

2016

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على معلومات مقدمة من مديرية التنمية بادلؤسسة.

من خالؿ التمعن والتدقي يف اجلدوؿ أعاله والشكل ادلوارل رقم
للمؤسسة خالؿ

الفًتة ()2015- 2003

صلد:

 قبل حصوؿ ادلؤسسة على شهادة ادلطابقة
بسنة

2003

()46

الذي ديثل تطور اإلستثمارات البيئية

لإليزو14000

خالؿ الفًتة

2005- 2003

نالح أف قيمة اإلستثمارات

مرتفعة نسبيا ما يربر ويربز أف ادلؤسسة دخلت مرحلة التحضَت من أجل احلصوؿ على شهادة اإليزو،14000

حيث قامت بإستثمارات ٗتص التهيئة يف آبار احلفر والتخلص من ادلياه ادللوثة ،وأخرى من أجل الصرؼ الصحي .أما
خالؿ سنة

2004

نالح إطلفاض من ناحية اإلستثمارات البيئية حيث شهد ىذا العاـ اصلاز مشروع واحد فقط ،و٘تثل

نسبة اإلستثمارات البيئية من إٚتارل إستثمارات ادلؤسسة خالؿ ىاذين العامُت يف ادلتوسط

.%0.12

 بعد احلصوؿ على شهادة ادلطابقة لإليزو 14000ديكن تسجيل مايلي:
 خالؿ الفًتة  2009- 2005نالح أف اإلستثمارات البيئية يف تزايد طوؿ ىذه الفًتة حيث قامت ادلؤسسة يف إطارتبنيها لنظاـ اإلدارة البيئية  ISO14001سنة  2005بالتحسُت يف العديد من اجملاات البيئية ويعد أىم ما قامت بو من
إستثمارات خالؿ ىذه الفًتة استبداذلا لػ:

4

زلوات  ،ASKARELإ قامتها لقواعد ٘تنع تسرب الزيوت ادلستعملة خاصة
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ْتقوؿ احلفر مع ٕتد يدىا لبعض قنوات الصرؼ الصحي ...إخل ،وبلغ متوسط نسبة اإلستثمارات البيئية من اٚتارل
إستثمارات ادلؤسسة خالؿ ىذه الفًتة

.%0.53

 خالؿ الفًتة  2011- 2009شهدت ىذه الفًتة إطلفاضا معتربا يف قيمة اإلستثمارات البيئية لتصل إذل أدىن مستوياهتاسنة

2011

بنسبة إطلفاض بلغت

%61.81

بادلقارنة مع السنة السابقة

2010

ويعود ذلك إذل قياـ ادلؤسسة بإستثمارات

قليلة نوعا ما ٗتص فقط النفايات ْتيث بلغت ىذه اإلستثمارات يف ادلتوسط  %0.035من إٚتارل إستثمارات ادلؤسسة.
 -خالؿ الفًتة

2014- 2011

تعافت قيمة اإلستثمارات البيئية وعأودت يف اإلرتفاع خالؿ ىذه الفًتة بنسبة زيادة

متوسطة بلغت قرابة  %42كاف أبرزىا سنة  2012ذلك لقياـ ادلؤسسة بإستثمارات متنوعة خاصة .حيث إستكملت
إستبداؿ بعض زلوات  ،ASKARELكما قامت بتجديد بعض قنوات ادلياه ،وإ صلاز قواعد دلنع تسرب الزيوت
ادلستعملة...إخل وبلغت نسبتها من بإٚتارل إستثمارات ادلؤسسة حوارل
 -خالؿ سنة

2015

.%0.035

إطلفضت قيمة إستثمارات ادلؤسسة البيئية إ رجعها مسؤورل ادلؤسسة للوضعية ادلالية اليت تعيشها

ادلؤسسة نتيجة إطلفاض معترب يف أسعار النفط ،وبالتارل إطلفاض يف مداخيل ادلؤسسة.
الشكل رقم ( :)46منحىن تطور اإلستثمارات البيئية

2016- 2443
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ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدوؿ الساب رقم (.)40

 - 2مؤشرات إستهالك الطاقة وادلوارد:
 - 1- 2تطور إستهالك الوقود

(:)2416- 2444

من بُت اجلوانب البيئية األولية اليت وضعتها ادلؤسسة ضمن أىدافها البيئية وبدأت ٔتتبعها يف إطار توطينها
وتطبيقها لنظاـ اإلدارة البيئة اإليزو 14001سنة  2005ىو إستهالؾ الوقود .حيث يوضح اجلدوؿ ادلوارل نتائج متابعة
إستهالؾ الوقود يف ادلؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار  ENTPخالؿ الفًتة .2016- 2004
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اجلدول رقم ( :)41تطور إستهالك الوقود يف مؤسسة  ENTPخالل الفرتة .2416- 2443
البيان
قبل احلصوؿ على

السنوات

اإليزو14000

احلصوؿ على شهادة ادلطابقة لإليزو14000ألوؿ مرة
صاحلة للفًتة ()2008- 2005
لإليزو14000

ٕتديد شهادة ادلطابقة
صاحلة للفًتة ()2011- 2008

لإليزو14000

ٕتديد شهادة ادلطابقة
صاحلة للفًتة ()2014- 2011

لإليزو14000

ٕتديد شهادة ادلطابقة
صاحلة للفًتة ()2017- 2014

الوقود ادلستهلك
3

الوحدة :م

نسبة التغري()%

2003
2004

--37 649,26

-----

2005

42 545,67

13

2006
2007

48 019,21
57 878,00

12,86
20,53

2008

64 823 ,36

0,12

2009
2010

53 781,00
73 339 ,88

-17
36,36

2011

73 340,00

0,001

2012

74 561,02

1,66

2013

79 800,00

7.02

2014

85 089,00

6.62

2015

85 028,00

-0.07

2016

---

----

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على :تقارير مراجعة اإلدارة ولوحة القيادة العملياتية ولوحة مؤشرات اجلوانب البيئية للمؤسسة
الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار  ENTPلسنوات الفًتة (.)2016- 2005

الشكل رقم (:)47منحىن تطور إستهالك الوقود

2415- 2443

90000

80000
70000
60000
50000

40000
30000
20000
10000

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ادلصدر :من إعداد الطالب بناءا من اجلدوؿ الساب رقم (.)41
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بعد التمعن والتدقي يف الشكل الساب رقم ( )47والذي ديثل تطور إستهالؾ الوقود خالؿ الفًتة

()2015- 2003

ديكن تسجيل النقاط التالية:


قبل احلصوؿ على شهادة ادلطابقة

شهادة

اإليزو14001

لإليزو14000

خالؿ الفًتة

2004- 2003

دل تكن ادلؤسسة هتتم قبل حصوذلا على

بتقييم وترقب إستهالؾ الوقود ما يدؿ أ ف ادلؤسسة قبل حصوذلا على الشهادة دل تكن هتتم بواقع

جوانبها البيئية ،ودل تقم بذلك إا سنة

2004

اإليزو14000

حيث كاف ذلك يف إطار التحضَت للحصوؿ على شهادة

ضمن مسعى توطُت النظاـ ادلدمج  SMIسنة .2005



بعد احلصوؿ على شهادة ادلطابقة لإليزو 14000ديكننا تسجيل مايلي:
خالؿ الفًتة  2008- 2005نالح تزايد بإستهالؾ الوقود حيث بلغ متوسط ىذه الزيادة  %11.89خالؿ ىذه الفًتة،

كما نالح اف وتَتة الزيادة من سنة
احلفر حيث بعد أف كانت

35

2004

أ لة بسنة

إذل

2005

2006

أقل تسارع ٔتتوسط  .%12.5ويرجع ىذا إذل إرتفاع يف عدد آات

إرتفعت لتصل إذل  39آلة حفر ،أما خالؿ الفًتة من

2006

إزدادت وتَتة اإلرتفاع لتبلغ يف ادلتوسط نسبة  %13ويعود ىذا إذل إرتفاع عدد آات احلفر من جديد إذل

45

إذل

2008

ألة إضافة

إذل وجود زيادة مستمر يف عدد مركبات النقل اخلاصة باإلمداد.


خالؿ الفًتة

2009- 2008

نالح تدين يف مستوى إستهالؾ الوقود بنسبة

.%17

ويعود ىذا إذل إتباع ادلؤسسة

حلمالت وبرامج إرشادية للتخفيض من إستهالؾ الوقود ،إضافة إذل تسجيل تعطل بعض آات احلفر.
 -خالؿ الفًتة

2010- 2009

نالح عودة إستهالؾ الوقود إذل اإلرتفاع بلغت ىذه الزيادة نسبة  %36ويعود إذل عودة

آات احلفر العاطلة إذل العمل ،باإلضافة إذل إ قتناء ادلؤسسة آلات حفر إضافية أربعة آات جديدة.
 -خالؿ الفًتة  2013- 2010زيادة بوتَتة نوعا ما منخفضة وثابتة يف إستهالؾ الوقود بزيادة ما بُت

%1

إذل

% 0.01

بالرغم من إرتفاع عدد آات ادلؤسسة بسنة  2012إذل  53آلة.
 -خالؿ الفًتة

2015- 2013

إستمر إستهالؾ الوقود يف الزيادة ولكن ٔتعدؿ منخفض نوعا ما نتيجة لزيادة ألة حفر

ذات احلجم الكبَت ليصبح اجملموع
متقارب بُت سنيت

2015 ،2014

54

آ لة .ليثبت إستهالؾ الوقود يف الفًتة

2015- 2014

ٔتجموع إستهالؾ سنوي

ويعود ىذا الثبات يف اإلستهالؾ الذي قد يؤوؿ إذل األطلفاض يف ادلستقبل إذل إتباع

ادلؤسسة إلجراءات إرشادية من أجل اإلقتصاد يف إستهالؾ الطاقة مع ٖتكمها يف كميات اإلستهالؾ من خالؿ إقتنائها
يف ىذه الفًتة دلضخات خاصة تقوـ بدفع الوقود فقط عند احلاجة وبالكمية ادلستحقة.
وعليو ،ديكن القوؿ أف ادلؤسسة دل تقوـ ٔتتابعة إستهالؾ الوقود كجانب بيئي متعل بنشاطها قبل تبنيها
لإليزو 14000سنة  .2005أما بعد ذلك ،وخالؿ سنوات الفًتة  2015- 2005عملت ادلؤسسة على متابعة ىذا اجلانب
مع زلأولة التحكم فيو من خالؿ ترشيد اإلستهالؾ يف كل سنة وذلك برسم أىداؼ سنوية تسعى للتحكم والتخفيض
من إستهالؾ الوقود وخاصة يف الفًتة األخَتة

2015- 2014

الوقود فقط عند احلاجة وبالكمية ادلستحقة.
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 - 2- 2تطور إستهالك الكهرباء :2416- 2443
اجلدول رقم ( :)42تطور إستهالك الكهرباء خالل الفرتة
البيان
قبل احلصوؿ على

السنوات

.2416- 2444

الكهرباء ادلستهلكة

نسبة

التغري( )%

2003
2004

اإليزو14000

احلصوؿ على شهادة ادلطابقة لإليزو 14000ألوؿ مرة
صاحلة للفًتة ()2008- 2005

دل تتم ادلتابعة

2005
2006
2007

لإليزو14000

ٕتديد شهادة ادلطابقة
صاحلة للفًتة ()2011- 2008

لإليزو14000

ٕتديد شهادة ادلطابقة
صاحلة للفًتة ()2014- 2011

لإليزو14000

ٕتديد شهادة ادلطابقة
صاحلة للفًتة ()2017- 2014

2008

10 651 733,91

-

2009
2010

10 144 630,00
10 067 170,02

- 4.76
- 0.76

2011

11 171 722,09

10.97

2012

10 067 161,76

- 9.88

2013

10 575 429,00

5.04

2014

11 083 697,00

4.80

2015

12 723 953,00

14.79

2016

----

----

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على :تقارير مراجعة اإلدارة ولوحة القيادة العملياتية ولوحة مؤشرات اجل وانب البيئية للمؤسسة
الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار  ENTPلسنوات الفًتة (.)2016- 2005

من خالؿ تفحصنا للجدوؿ أعاله وادلدعم بالشكل ادلوارل رقم

()48

الذي ديثل منحٌت لتطور إستهالؾ الكهرباء

خالؿ الفًتة  2015- 2003ديكن تسجيل النقاط التالية كما يلي:
 قبل حصوؿ ادلؤسسة على شهادة ادلطابقة اإليزو

14000

سنة

2005

دل تتم متابعة معدات إستهالؾ الكهرباء

بإعتباره كجانب بيئي مهم بالنسة للمؤسسة.
 بعد احلصوؿ على شهادة ادلطابقة دلواصفات اإليزو  14000سنة  2005ديكن مالحظة ما يلي:
 خالؿ الفًتة  2007- 2005إ ستمرت ادلؤسسة يف عدـ تسجيل وتتبع تطور إستهالؾ الكهرباء ذلك لعدـ إدراجادلؤسسة ذلذا ادلؤشر ضمن مؤشرات قياس مستويات اجلوانب البيئية ادلعربة عن األداء البيئي للمؤسسة.
 -يف

2008

مت إدراج إستهالؾ الكهرباء ضمن األىداؼ البيئية للمؤسسة خالؿ الفًتة الثانية من ٕتسيد متطلبات

اإليزو ٕ( 14000تديد الشهادة) لتظهر نتائج قياس مستويات اإلستهالؾ ذلك بعد سنة .2008
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 خالؿ الفًتة  2010- 2008نالح إطلفاضا يف مستوى إستهالؾ الكهرباء ،حيث بلغ متوسط نسبة األطلفاض خالؿىذه الفًتة  %2.76ويعود سبب ىذا األطلفاض إذل تسطَت ادلؤسسة برامج من أجل ٗتفيض يف إستهالؾ الطاقة حيث
قامت مثال بشراء أجهزة إنارة أقل إستهالؾ للطاقة الكهربائية وأخرى تعتمد على الطاقة الشمسية.
 -خالؿ الفًتة

2011- 2010

نالح إرتفاعا يف مستوى إستهالؾ الطاقة الكهربائية بنسبة  %10.79ويعود ذلك إذل

وجود خلل يف إحًتاـ األىداؼ ادلسطرة ضلو ٗتفيض اإلستهالؾ بسبب ترؾ بعض احملركات ْتقل احلفر تعمل دوف وجود
حاجة لذلك.
 خالؿ الفًتة  2012- 2011نالح رجوع مستوى إستهالؾ الكهرباء إذل ادلستوى الذي كاف عليو خالؿ سنةحيث إطلفض بنسبة  %9.88ويعود ذلك لتدارؾ اإلستهالؾ غَت العقألين ادلسجل خالؿ سنة .2011
 -خالؿ الفًتة

2015- 2003

ولكن ٔتعدؿ مرتفع نوعا ما بلغ

2010

نالح عودة اإلرتفاع يف إستهالؾ الكهرباء ٔتعدؿ ثابت لسنيت  2013و 2014بلغ
% 14.79

%5

لسنة  .2015ىذا اإلرتفاع راف كذلك تشغيل اآلات اجلديدة للحفر وخاصة

األ لة العمالقة رقم .54

الشكل رقم ( :)48منحىن تطور إستهالك الكهرباء خالل الفرتة

2416- 2444
14000000
12000000
10000000
8000000
KW/h

6000000
4000000

2000000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدوؿ الساب رقم (.)42

 - 3- 2تطور إستهالك ادلياه :2416- 2445
من خالؿ اجلدوؿ ادلوارل رقم

()43

ديكننا ترقب إستهالؾ ادلياه للمؤسسة منذ إ دراجها كمؤشر من مؤشرات

اجلوانب البيئ ية ادلتعلقة بادلؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار .ENTP
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اجلدول رقم ( :)43تطور إستهالك ادلياه ادلستعملة يف العملية األنتاجية خالل الفرتة
البيان
قبل احلصوؿ على

السنوات

اإليزو14000

احلصوؿ على شهادة ادلطابقة لإليزو 14000ألوؿ مرة
صاحلة للفًتة ()2008- 2005
لإليزو14000

ٕتديد شهادة ادلطابقة
صاحلة للفًتة ()2011- 2008

لإليزو14000

ٕتديد شهادة ادلطابقة
صاحلة للفًتة ()2014- 2011

لإليزو14000

ٕتديد شهادة ادلطابقة
صاحلة للفًتة ()2017- 2014

الكمية ادلستهلكة

2416- 2444

نسبة التغري()%

2003
2004

دل تتم ادلتابعة

2005
2006
2007

2008

1 651 148,00

2009
2010

1 553 278,00
1 115 567,00

2011

1 093 468,00

2012

1 049 244,00

- 4.04

2013

1 102 380,00

0.48

2014

1 528 831,00

38.68

2015

2 119 255,00

38.61

- 5.92
- 28.17
- 1.98

2016
------ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على :تقارير مراجعة اإلدارة ولوحة القيادة العملياتية وأيضا لوحة مؤشرات اجل وانب البيئية للمؤسسة
الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار  ENTPلسنوات الفًتة (.)2016- 2005

الشكل رقم ( :)49منحىن إستهالك ادلياه خالل الفرتة

2416- 2443
2500000

2000000

1500000

1000000

500000
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ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدوؿ الساب رقم
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من خالؿ الشكل الساب الذي يوضح تطور إستهالؾ ادلياه خالؿ الفًتة ( )2015- 2003نالح مايلي:
 قبل احلصوؿ على اإليزو  14000سنة  2005تأكد بأف إدارة ادلؤسسة دل تتابع معدات إستهالؾ ادلياه.
 احلصوؿ على شهادة ادلطابقة لإليزو 14000سنة

2005

ديكننا تسجيل مايلي:

 -تواصل عدـ تتبع ادلؤسسة دلستويات إستهالؾ ادلياه خالؿ الفًتة

2007- 2005

على الرغم من ٖتديدىا ذلذا اجلانب

ضمن اجلوانب البيئية ادلهة ادلتعلقة بنشاطها يف إطار توطينها لنظاـ اإلدارة البيئية اإليزو 14000سنة .2005
 بدأت متابعة إستهالؾ ادلياه كمؤشر من مؤشرات اجلوانب البيئية ادلهمة ادلتعلقة بادلؤسسة خالؿ سنةالسنة اليت جددت فيها ادلؤسسة شهادة ادلطابقة لإليزو
متابعة إستهالؾ ادلياه وزلأولة التخفيض من معدات إستهالكها.

،14000

2008

وىي

حيث مت وضع أىداؼ بيئية جديدة كاف من بينها

 خالؿ الفًتة  2009- 2008نالح أف إستهالؾ ادلياه ينخفض بوتَتة متباطئة حوارل  %6ويعود ذلك إذل بداية ٕتسيداذلدؼ العمليايت ادلتعل بالتخفيض من إستهالؾ ادلياه .حيث كانت ادلؤسسة يف ىذه الفًتة ا تزاؿ تعتمد على عداد
ادلضخات يف حساهبا إلستهالؾ ادلياه ،ىذا األخَت الذي ا يعطي قيمة حقيقية مضبوطة للكمية ادلستهلكة مثل العداد
اإللكًتوين.
 خالؿ الفًتة  2010- 2009نالح أف إستهالؾ ادلياه اطلفض بوتَتة أسرع من الفًتة السابقة حيث بلغ معدؿ التناقص .%28.17ويف ىذه الفًتة بالضبط قامت ادلؤسسة بًتكيب عدادات إلكًتونية من أجل قياس إستهالؾ ادلياه ،مع إٗتاذىا
إلجراءات إرشادية للعماؿ باحلقوؿ أو بالقواعد من أجل التخفيض من اإلستهالؾ.
 -خالؿ الفًتة  2012- 2010إستمر اإلستهالؾ باألطل فاض لكن بوتَتة متباطئة تكاد تؤوؿ للثبات ما بُت  %1إذل %4

ويعود ىذا إلستم رار جهود الشركة ضلو ٗتفيض أكثر يف معدؿ اإلستهالؾ.
 -خالؿ الفًتة

2015- 2013

شهدت إرتفاع يف إستهالؾ ادلياه ٔتعدات زيادة معتربة ،ولكن يف احلقيقة ىذه الزيادة

تزامنت مع زيادة تشغيل عدد جديد من آ ات احلفر .حيث أكد لنا ادلكلف بقسم البيئة الذي يتابع يف ادلستويات
السنوية إلستهالؾ ادلياه يف ادلؤسسة أنو لو مت حساب مستويات إستهالؾ ادلياه خالؿ سنوات ىذه الفًتة (،2013
)2015 ،2014

فقط دوف إستحاب إستهالؾ آ ات احلفر اجلديدة ادلشغلة ا مت مالحظة األطلفاض يف اإلستهالؾ.

بناءا على ما تقدـ ،ديكن القوؿ أف ادلؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار  ENTPدل تتابع اجلانب البيئي ادلتمثل يف
إستهالؾ ادلياه إا بعد حصوذلا على شهادة ادلطابقة لإليزو ٕ( 14000تديد الشهادة  .)2008ىذا مع سعيها ادلتواصل إذل
التخفيض من اإلستهالؾ طيلة الفًتة .2015- 2008
 - 3معاجلة نفايات ادلؤسسة:
بناءا على ادلقابلة اليت أجريت مع مديرة قسم البيئة ضمن مديرية اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية للمؤسسة،
وكذلك الوثائ ادلقدمة ومنها تقارير مراجعة اإلدارة للفًتة  ،2015- 2005ديكن التطرؽ إذل إدارة نفايات نشاط ادلؤسسة
الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار

ENTP

كما مت تصنيفها وف عملية ٖتديد اجلوانب البيئية اخلاصة هبا للفًتة

وف ما يلي:
245
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خالؿ الفًتة - 2003

2005

قبل احلصوؿ على شهادة

ISO 14001

دل تكن ادلؤسسة تقوـ ٔتتابعة وتقييم كمية

نفاياهتا ،حيث كانت تطرحها بصورة عشوائية وبطرؽ ملوثة للبيئة وا تتعاقد مع شركات إعادة التدير أو اإلستخداـ.


بدأت إدارة ادلؤسسة منذ سنة

2005

اإليزو14001

يف إطار توطينها لنظاـ اإلدارة البيئية

واحلصوؿ على شهادة

ادلطابقة على متابعة النفايات اخلاصة هبا بإ عتبارىا من بُت اجلوانب البيئية ذات األولوية القصوى.
وديكن التعبَت عن نتائج رلهودات ادلؤسسة يف التعامل مع نفاياهتا سعيا منها من أجل ٗتفيضها أو التخلص منها
بطرؽ بيئية من خالؿ اجلدوؿ ادلوارل الذي يظهر زبدة رلهود ادلؤسسة طيلة الفًتة (.)2015- 2005
اجلدول رقم ( :)44مستوى النفايات الذي وصلت لو ادلؤسسة  ENTPسنة

2415

الكمية

الكمية

مؤسسة

الكمية

الكمية

اجلديدة

ادلزالة

ERC

00

675

675

00

4921

4921

00

ERC

206

00

ERC

00

ERC
NAFTAL

رقم

النفايات اخلطرة DSD

الوحدة

1

البطاريات ادلستخدمة
مصفيات الزيت والوقود واذلواء

وحدة
وحدة

00

3

القماش ادلبلل بالوقود

كلغ

00

206

4

أغلفة بالستيكية عازلة
الزيوت ادلستعملة

كلغ
3
ـ

00

8260

8260

200

652.8

376

477

6

خراطيش الطابعات
ضواغط وقارورات غاز الفريوف

وحدة
كلغ

2000

200

00

2200

-

00

234

234

00

ERC

8

الرماؿ/الًتبة ادللوثة
علب الدىن والشحوـ

ـ

477

-

-

477

-

00

273

273

00

ERC

10

مركبات
اإلطارات ادلطاطية

وحدة
وحدة

00

01

23

24

00

742

742

00

ERC

12

براميل الزيت الفارغة

وحدة

00

2725

2725

00

ERC

13

النفايات ادلعدنية

كلغ

00

289024

14

نفايات التنظيف

ـ

3

28902
4

00

ERC

00

9612

9612

00

-

15

خشب التعبئة

كلغ

2400

34440

36840

00

-

2

5
7
9
11

ASKAREL

ادلخزنة

3

ادلتبقية

االسرتجاع

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على تقرير مراجعة اإلدارة لسنة  2015وادلنجز يف .2016

حيث عملت إدارة ادلؤسسة خالؿ كل سنة من الفًتة

2015- 2005

على زلأوؿ التخفيض من النفايات

وٗتصيص أماكن خاصة من أجل ٗتزين كل صنف منها سوى كانت سائلة أو صلبة حسب التصنيف الذي قسمت
على أساسو والذي تطرقنا لو يف الفصل الساب  .ىذا باإلضافة إذل العمل على التخلص من النفايات تدرجييا من سنة إذل
أخرى بطرؽ بيئية من خالؿ البحث عن ادلؤسسات ادلتخصصة يف إعادة اإلستخداـ والتدوير ومنها:
 -بيع بعض النفايات إذل مؤسسات أخرى من أجل إعادة تدويرىا ومنها مؤسسة

 ERC؛

 التعاقد مع مؤسسة نفطاؿ  NAFTALمن أجل إسًتجاع الزيوف اليت تستخدـ بكميات كبَتة يف عمليات ادلؤسسة؛246
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ىذا مع إنشاء أماكن وف طرؽ علمية ٖتاف على البيئة تطرح فيها الرماؿ/الًتبة ادللوثة النإتة عن تسرب إنسكاب
سللفات عمليات احلفر من سوائل وزيوت وأٛتاض وقود وغَت من ادلواد الكيمائية السامة إذل الًتبة والرماؿ احمليطة فتلوثها.
ويف بعض احلاات تتف ادلؤسسة مع شركات ناشطة يف نفس اجملاؿ أو تتعامل معها من أجل إستخدـ األماكن اخلاصة
بالتخزين البيئي ،مثل تلك اليت أقامتها الشركات األجنبية يف الصحراء اجلزائرية ومنها شركة .Anadarko
وجاءت النتائج احملققة يف سنة

2015

1

وف اجلدوؿ الساب رقم ( )44تتوجا جملهودات ادلؤسسة من سنة إذل أخرى

خالؿ الفًتة  2015- 2005يف تعاملها مع النفايات اخلطَتة اخلاصة

DSD

واليت ديكن عرضها من يف مايلي:

2

خالؿ الفًتة  2008- 2006صلد أف معظم نفايات ادلؤسسة ادلزالة أكثر من النفايات ادلخزنة ،وىذا يعٍت أف
ادلؤسسة كانت تبحث عن سبل لتصريف نفاياهتا ،إا أنو من خالؿ التدقي بوثائ ادلؤسسة اليت تربز كمية النفايات
وأساليب معاجلتها ،صلد أهنا ٗتلصت من بعض نفاياهتا بطريقة غَت سليمة مثل ٗتلصها من بعض بقايا اخلشب ادللوثة
عشوئيا يف أماكن النفايات العمومية .أما خالؿ الفًتة

فنجد أ ف كمية النفايات ادلخزنة مرتفعة عن كمية

2009- 2008

النفايات ادلزالة ويرجع ىذا لعدـ عثور ادلؤسسة على متعاقدين يقوموف بإعادة التدوير خاصة فيما خيص الزيوت ادلستعملة
وزلوات

ASKAREL

وعبوات غاز الفريوف .كما صلد خالؿ الفًتة

النفايات ادلخزنة خاصة بسنة

2010

2012- 2009

و ،2011إ ذ تثبت وثائ ادلؤسسة ذلاتُت الس نتُت عثور ادلؤسسة على متعاقدين

يقوموف بإعادة تدوير النفايات ،إا أ ف كمية الزيوت ادلستعملة بسنة
نفطاؿ بإسًتجاعها ،أما بسنة

2012

أ ف كمية النفايات ادلزالة تفوؽ كمية

2011

مرتفعة وذلك بسبب عدـ إ لتزاـ مؤسسة

يظهر لنا أف كمية النفايات ادلخزنة يف ارتفاع وذلك بسبب إرتفاع الكمية ادلخزنة من

الًتبة ادللوثة وإرتفاع كميات كل من خراطيش الطباعة ،حأويات الزيت الفارغة ،وزلوات  ASKARELوىذا سبب عدـ
وجود متعاقدين يقوموف بإعادة الرسكلة ذلذه الكميات.
خالؿ الفًتة

2015- 2012

أصبحت ادلؤسسة تصرؼ معظم نفاياهتا اليت تطرحها عن طري بيعها والتخلص منها

للمؤسسات ادلتعاقدة معها ،وىذا ما نالحظو من اجلدوؿ الساب رقم
النفايات خالؿ سنة
ASKAREL

2015

()44

الذي يوضح أف الكمية ادلتبقية من معظم

تسأوي صفر بإستثناء الكميات ادلتبقية من الرماؿ /الًتبة ادللوثة ،خراطيش الطباعة ،وزلوات

والزيوت ادلستعملة بسبب عدـ أخذ ادلؤسسات ادلتعاقدة كل ا لكمية ادلطروحة خالؿ السنة يف إنتظار

تصريفها والتخلص منها يف الفًتة ادلقبلة.
كما تأكد أيضا من خالؿ اإلطالع على لوحة ادلؤشرات البيئية ادلتعلقة بتطور ادلياه ادللوثة ،أف ادلؤسسة قامت
بإدخاؿ ىذا ادلؤشر ضمن مؤشرات متابعة اجلوانب البيئية بعد حصوذلا على شهادة اإليزو 14001يف سنة ٕ( 2011تديد
شهادة ادلطابفة لإليزو 14000للمرة الثانية) ،وذلك بناءا على طلب من بلدية حاسي مسعود القاضي ٔتعاجلة ادلياه ادللوثة
الصارة عن نشاط ادلؤسسة قبل تصريفها بشبكة الصرؼ الصحي.
حيث سجل عاـ
الرصاص الذي وصل إذل

2010

الذي مت فيو أخذ عينة بشهر جواف ،العديد من التجأوزات خاصة فيما خيص نسبة

mg/L 20.3055

بقسم الصيانة البًتولية يف حُت النسبة احملدد يف القانوف ىي  0,5mg/Lعلى

 - 1دلزيد من التفاصيل حوؿ كيفية تعامل ادلؤسسة مع النفايات اليت تطرحها أنظر ادللح رقم ( )13.10ادلرف بالصور الالزمة.
 2تقارير مراجعة اإلدارة دلؤسسة  ENTPلسنوات الفًتة .2015- 2005
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األكثر ،كما وجدت ٕتأوزات بسيطة باحلديد ،الزنك ،وادلنغزيوـ ،وتعود ىذه التجأوزات إذل إنعداـ الرقابة بالدرجة
األوذل .أما بنسة

2011

دل تقوـ ادلؤسسة بأي ٖتليل للمياه ادللوثة اليت تطرحها ،نظرا لقيامها ببع ض التعديالت ٔتحطة

معاجلة ادلياه .أما خالؿ الفًتة

2015- 2012

فادلؤسسة قامت بأخذ عينات بكل من أشهر مارس ،جواف ،سبتمرب،

وديسمرب ودل تظهر نتائج ىذه التحاليل إا بعض التجأوزات البسيطة اليت ي راعى فيها القدـ النسيب لوحدة ادلعاجلة .حيث
شهدت ىذه الفًتة ٖتسنا حىت من حيث تنظيم نتائج سللفات ادلياه ادللوثة بالوثائ مقارنة بالفًتة السابقة قبل سنة
.2010

1

 - 4الضوضاء وإنبعاثات الغازات:
 - 1- 4التلوث الضوضائي:

مت إدراج ىذا اجلانب البيئي اخلاص بالضوضاء يف األىداؼ ال بيئية للمؤسسة خالؿ سنة  2011وبالضبط يف الفًتة
الثالثة من احلصوؿ على شهادة ادلطابقة لإليزو

،)2014- 2011( 14000

حيث ٘تت أوؿ متابعة وقياس للمؤشر ادلتعل

بالضوضاء يف سنة  2012لتتواصل بعد ذلك حىت سنة .2016
أظهرت نتائج متابعة الضوضاء يف العملية األنتاجية ٖ forage et Work-Overتقي ادلؤسسة دلعدات ضوضاء
أقل دائما من احلد ادلسموح بو يف القانوف الذي حيدده ب  DB 95ديسيبل .ىذا مع قياـ ادلؤسسة باإلجراءات الالزمة
من أجل ٛتاية األفراد العاملُت يف آبار البًتوؿ والغاز ،واليت ٕتسد من خالؿ شراء ادلؤسسة األ قنعة الالزمة للعمل مع
وضع العازات والكا٘تات الصوتية يف أماكن اإليواء والغقامة اجملأورة آلات احلفر العاملة يف أبار البًتوؿ والغاز.
 - 2- 4اإلنبعاثات الغازية:
ديكن التعبَت عن إدراج اجلانب البيئي ادلتمثل يف اإلنبعاثات الغازية ،وعلى رأسها غاز ثاين أكسيد الكربوف ضمن
رلاؿ إىتماـ مؤسسة

ENTP

من خالؿ احلديث عن إستعماؿ تقنية

)CO2Capture and Storage( CCS

إلصطياد

وٗتزين الكربوف ،ىذه التقنية اليت تستخدمها شركة سونطراؾ يف العديد من اآل بار البًتولية بالشراكة مع الشركة النروجيية
 Stat Oil Hydroواليت تعترب من أحدث التقنيات على الصعيد العادلي يف رلاؿ احلد من التلوث ا لناجم عن إنبعاثات
غاز الكربوف ،حيث يتم من خالذلا ٕتميع غاز الكربوف من مصادر إنتاجو يف حقوؿ النف وإحتجازه من خالؿ فصلو
عن الغازات األخرى ادلصاحبة وبعد ذلك يتم نقلو إذل مواقع التخزين ٖتت سطح األرض دلنع إنبعاثو إذل الغالؼ اجلوي.
وبدأ إستخداـ تقنية

CCS

ألوؿ مرة سنة

يف

2004

8

أبار بًتوؿ تابعة جملمع سونطراؾ ومنها بعض آبار البًتوؿ

وا لغاز التابعة للمؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار  .ENTPحيث مت إصطياد وٗتزين ما يعادؿ  1.2مليوف طن من غاز ثاين
أكسيد الكربوف  CO2سنويا خالؿ الفًتة

2015- 2004

وٗتزين ذلك يف طبقة زلتوية للماء على عم
Kreshba

أي ما يعادؿ حقن يًتأوح بُت  4000-3000طن يوميا من

18000

CO 2

مًت ٖتت سطح األرض ويف أقصى زأوية من حقل كريشبا

الغازي ٔتنطقة عُت صاحل .وىذا احلجم سلزف يف نفس ادلكمن ادلنتج للغاز وعلى مسافة آمنة ٖتت مستوى

إلتقاء الغاز بادلا ءْ ،تيث تعمل صخور الغطاء اليت ٖتف الغاز الطبيعي على حف غاز ثاين أكسيد الكربوف بأماف.

1

 أنظر ادلالح اخلاصة بادلؤسسة وادلدرجة ضمن الرقم ()14.10248
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ثالثا  -إدارة ادلوارد البشرية من منظور البعد البيئي (اجلوانب البيئية) يف مؤسسة :ENTP
يظهر اجلانب البيئي ضمن إىتمامات وظيفة ادلوارد البشرية ٔتؤسسة  ENTPمن خالؿ ما يعرؼ بالتكوين البيئي
ا لذي يعمل على زيادة وعي األفراد بأمه ية البيئة وحتمية إحًتامها وتطوير كيفية التعامل معها .ىذا باإلضافة إذل هتيئة
الظروؼ البيئية من أجل تقليل احلوادث ادلتعلقة بالبيئة والعمل وضماف مستوى عارل للسالمة ادلهنية.
 - 1تطور التكوين باجملال البيئي:
إنطالقاً من تطور التكوين باجملاؿ البيئي ،ديكننا التعرؼ على مدى إىتماـ ادلؤسسة بتحسيس عماذلا ٔتجاؿ البيئة
وذلك من خالؿ تطور عدد العماؿ ادلتكونُت ،ونسبة ذلك من العدد اإلٚتارل للتكوين .حيث ديكن التعبَت عن تطور
عدد ادلتكونُت ٔتؤسسة

ENTP

من عرض تطور عدد التكوين يف رلاؿ

HSE

بسبب تداخل األمن الصناعي باجملاات

البيئية .واجلدوؿ ادلوارل يظهر تطور عدد العماؿ الذين مت بتكوينهم منذ بداية اإلىتماـ بتكوين العماؿ يف رلاؿ
اجلدول رقم ( : )45تطور عدد ادلتكونني يف رلال االمن والبيئة HSEخالل الفرتة

2416- 2443

العدد اإلمجايل عدد األفراد ادلتكونني يف النسبة من إمجايل
السنوات
ادلتكونني ( )%
رلال HSE
لألفراد ادلتكونني

البيان
قبل احلصوؿ على

.HSE

اإليزو14000
لإليزو14000

سنة احلصوؿ على شهادة ادلطابقة
ألوؿ مرة صاحلة للفًتة ()2008- 2005
لإليزو14000

ٕتديد شهادة ادلطابقة
صاحلة للفًتة ()2011- 2008

لإليزو14000

ٕتديد شهادة ادلطابقة
صاحلة للفًتة ()2014- 2011

لإليزو14000

ٕتديد شهادة ادلطابقة
صاحلة للفًتة ()2017- 2014

2003
2004

-3300

-638

-19.33

2005

4338

929

21.41

2006
2007

4648
7829

784
1857

16.86
23.73

2008

9537

2602

27.28

2009
2010

9215
8956

2433
2283

26.40
25.50

2011

4470

1607

35.95

2012
2013

4128
3324

1332
1054

32.26
31.70

2014

3115

963

30.91

2015

2936

440

14.98

2016

--

--

--

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على تقرير مراجعة اإلدارة لسنة 2015؛ تقرير النشاط السنوي للمؤسسة للسنوات ،2005
2008 ،2007؛ النشرية الشهرية للشركة خالؿ الفًتة 2013- 2010؛ وثائ مقدمة من طرؼ رئيس مصلحة التكوين بادلؤسسة.
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الشكل رقم ( : )54تطور عدد ادلتكونني يف اجملال البيئي خالل الفرتة

2415- 2444
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ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدوؿ الساب رقم (.)45

قبل سنة

2004

دل تكن ادلؤسسة هتتم بالتكوين البيئي ،ودل يتم تكوين أي فرد يف اجملاؿ البيئي وإقتصر التكوين

إا على جوانب اجلودة والصيانة .ولكن منذ بداية  2004ويف إطار التحضَت لتوطُت النظاـ ادلدمج  QSEالذي حيمل يف
طياتو ادلتطلبات األساسية لنظاـ اإلدارة البيئية وفقا لإليزو 14001قامت ادلؤسسة بتكوين  638يف رلاؿ  HSEالسالمة
والبيئة ليزداد ىذا العدد يف السنة ادلوالية

2005

(سنة احلصوؿ على شهادة

اإليزو)14000

بتكوين

929

عامل ومشل

التكوين ادلواضيع البيئية األساسية ادلرتبطة بتحديد وبداية م تابعة اجلوانب البيئية ادلتعلقة هبا.
كما نالح خالؿ سنة

2006

إطلفاض يف عدد العماؿ الذين مت تكوينهم ٔتجاؿ  ،HSEوذلك راجع لتكوين

معظم العماؿ الذين جي ب تكوينهم بادلواضيع البيئية األساسية بسنة
ادلتكونيُت ويرتفع بنسبة معترب بلغت %136.80سنة

،2007

،2005

وإستكماؿ البقية بسنة  .2006لَتجع عدد

لقياـ ادلؤسسة بتحسُت وٖتديث ٔتواضيعها البيئية ووضع

مواضيع جديدة للعماؿ ادلتكونُت تزامنت مع إدخاؿ متابعة مؤشرات جديدة خاصة باجلوانب البيئية (متابعة وترشيد
إستهالؾ ادلياه والكهرباء) يف األىداؼ اجلديدة اليت سيتم العمل على زلأولة ٕتسيدىا يف الفًتة القادمة يف إطار التحضَت
لتجديد شهادة ادلطابقة.
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أما خالؿ الفًتة

2010- 2008

(جددت فيها ادلؤسسة شهادة ادلطابقة

لإليزو)14000

فشهدت أكرب عدد من

ادلتكونُت خالؿ السنوات  ،2010 ،2009 ،2008يف رلاؿ  ،HSEويعود ذلك إلضافة ادلؤسسة دلواضيع بيئية جديدة
وٖتسُت أخرى مرتبطة ّتوانبها البيئية ،وخاصة ما تعل بًتشيد ادلوارد والطاقة ضمن برنامج التكوين ،ىذا مع اإلستفادة
من بعض ادلكونُت األجانب من أجل ٖتقي نتائج بيئية أفضل من الفًتة السابقة (.)2007- 2005
وخالؿ الفًتة

2015- 2011

نالح أف عدد العماؿ ادلتكونُت يف إطلفاض مستمر ولكن بنسبة معتربة من إٚتارل

عدد ادلتكونُت يف ادلؤسسة قاربت يف ادلتوسط

% 32.70

بادلقارنة مع الفًتة السابقة قبل سنة  .2010لكن األطلفاض يف

عدد ادلتكونُت ذلذه الفًتة يعود ويرجع سببو إذل وجود تكرار يف ادلواضيع ادلدرجة من أجل التكوين.
أما خالؿ سنة

2015

فشهدت إطلفاض معترب يف عدد ادلتكونُت ليصبح

وباطلفاض كذلك يف النسبة من إٚتارل ادلتكونُت يف ادلؤسسة بلغ
السابقة

2014

بعد أف كاف يستحوذ على  %30.91يف السنة

وىذا نتيجة طبيعية جاءت بعد إرتفاع يف عدد ادلتكونُت سنة

الشهادة للمرة الثالثة بعد احلصوؿ عليها ألوؿ مرة سنة
فيو ادلؤسسة شهادة ادلطابقة لإليزو 14000للمرة الرابعة.

،2005

ديكن القوؿ أ ف فًتة توطُت ادلؤسسة للنظاـ ادلدمج
()2016- 2005

% 14.98

440

بعد أف كاف

963

سنة

2014

2014

وىي السنة ا ليت تزامنت مع ٕتديد

٘تهيد إلرتفاع متوقع سنيت  2016و 2017الذي ستجدد

QHSE

وفقا

لإليزو 14001 ،9001وOHSAS18000

ومنها متطلبات نظاـ اإلدارة البيئية شهدت إىتماـ ادلؤسسة بالتكوين يف رلاؿ

HSE

والذي حيتوي يف

طياتو ويتداخل مع اجملاات البيئية وخاصة يف الفًتة الثالثة من ٕتديد الشهادة إلستحواذه على نسبة معتربة من العدد
الكلي واإلٚتارل للمتكونُت يف ادلؤسسة.
 - 2السالمة ادلهنية:
عملت ادلؤسسة منذ توطينها للنظاـ ادلدمج للجودة والبيئة والسالمة ادلهنية سنة  2005وحصوذلا على شهادة ادلطابقة
اإليزو 14001 ،9001و OHSAS18000على رسم برنامج سنوي يهدؼ إذل التخفيض من حوداث العمل واحلوادث
البيئية (احلرائ مثال) وذلك من أجل الوصوؿ إذل صفر حادث .لذلك سخرت ادلؤسسة لتحقي ىذا ادلسعى كل
اإلمكانيات الالزمة من أجل هتيئة الظروؼ البيئية ادلالئمة للعمل ويف كافة مواقع نشاطها ،لتحق بذلك النتائج ادلوضحة
يف اجلدوؿ ادلوارل رقم

(.)46
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اجلدول رقم ( :)46تطور عدد حوادث العمل خالل الفرتة
البيان
قبل احلصوؿ على

السنة

اإليزو14000

احلصوؿ على شهادة ادلطابقة لإليزو 14000ألوؿ مرة
صاحلة للفًتة ()2008- 2005
لإليزو14000

ٕتديد شهادة ادلطابقة
صاحلة للفًتة ()2011- 2008

لإليزو14000

ٕتديد شهادة ادلطابقة
صاحلة للفًتة ()2014- 2011

لإليزو14000

ٕتديد شهادة ادلطابقة
صاحلة للفًتة ()2017- 2014

2416- 2443

عدد حوادث العمل األيام الضائعة جراء اإلصابة

2003
2004

248
246

12589
12520

2005

244

17298

2006
2007

202
168

12977
8956

2008

161

8343

2009
2010

108
99

17689
11987

2011

73

4515

2012

84

11832

2013

62

3500

2014

64

16192

2015
2016

92
128

12458
5061

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على تقرير مراجعة اإلدارة 2015؛ تقرير حوؿ حوادث العمل للفًتة 2014- 2007؛ التقرير السنوي
لنشاط 2008 ،2007 ،2005؛ تقرير حوداث العمل .2016

بناءا على اجلدوؿ الساب  ،نالح األطلفاض ادلستمر حلوادث العمل بداية من سنة

2005

إذل غاية سنة

2013

اليت بلغت فيها حوادث العمل أقل عدد مقارنة بالفًتة كلها وديكن التعبَت عن ذلك كما يلي:
 خالؿ الفًتة  2008- 2005حصوؿ ادلؤسسة ألوؿ مرة على شهادة اإليزو 14000و OHSAS18000إطلفضتحوادث العمل من  244حادث سنة  2005إذل  161حادث سنة  2008بنسبة إطلفاض بلغت
 -خالؿ الفًتة

2011- 2008

( ٕتديد ادلؤسسة لشهادة ادلطابقة لشهادة اإليزو

.% 34.01

 14000و)18000

إستمرت حوادث

العمل باألطلفاض لتبلغ  73سنة  2011بعد أف كانت  161حادث سنة  2008بنسبة إطلفاض قاربت .%55

 -خالؿ الفًتة

2014- 2011

( ٕتديد الشهادة للمرة الثانية) كذلك شهدت إطلفاض يف عدد حوادث العمل ليصبح

عدد احلوادث  64حادث سنة  2014بعد أف كاف  73حادث سنة  2011بنسبة إطلفاض بلغت
 -خالؿ الفًتة

.% 12.32

2016- 2014

( ٕتديد الشهادة للمرة الثالثة) على خالؼ الفًتات السابقة شهدت ىذه الفًتة إرتفاعا

64

ولكن يف احلقيقة ىذا اإلرتفاع مربر بزيادة عدد

يف عدد حوادث العمل من

حادث ارل

128

حادث هناية

2016

العماؿ اإلٚتارل ادلتزامن مع تشغيل عدد إضايف آلات حفر جديدة يف آ بار البًتوؿ والغاز .حيث إذا ما مت ٗتفيض عدد
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احلوادث الواقعة يف مواقع العمل اجلديدة واإلحتفاض بالوضع الساب لنجد ثبات يف حوادث العمل ومقاربتها للفًتة
السابقة ( )2014- 2011يف حدود  70حادث.
ديكن القوؿ أف الفًتة اليت رافقت توطُت متطلبات اإليزو  14001و )2016- 2005( OHSAS18001وتزامنت مع
إجراء برامج تكوينية مكثفة ،أتت أكلها يف ٖتقي ٗتفيض معترب يف حوادث العمل بادلقارنة مع الفًتة قبل توطُت النظاـ.
الشكل رقم ( : )51منحىن تطور عدد حوادث العمل للمؤسسة خالل الفرتة

2416- 2443
300
246

244

248

250

202

200

168

161

128
92

64

84
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150
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ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدوؿ الساب رقم (.)46
رابعا  -وظيفة ادلالية واحملاسبة وإدماج اجلوانب البيئية يف مؤسسة :ENTP
ديكن التعبَت عن إدماج اجلوانب/اإلعتبارات البيئية يف وظ يفة احملاسبة وادلالية من خالؿ متابعة تطور الضرائب البيئية
خالؿ الفًتة  ،2015- 2004واليت تدفعها ادلؤسسة يف حالة ٕتأوزىا دلستويات التلوث ادلسموح هبا يف القوانُت البيئية.
اجلدول رقم ( : )47تطور الضرائب البيئية للمؤسسة خالل
البيان
قبل احلصوؿ على اإليزو14000

الفرتة ()2416- 2444

السنوات الضرائب البيئية

احلصوؿ على شهادة ادلطابقة لإليزو 14000ألوؿ مرة صاحلة للفًتة

()2008- 2005

ٕتديد شهادة ادلطابقة لإليزو 14000صاحلة للفًتة

()2011- 2008

ٕتديد شهادة ادلطابقة لإليزو 14000صاحلة للفًتة

()2014- 2011

ٕتديد شهادة ادلطابقة لإليزو 14000صاحلة للفًتة

()2017- 2014

2004

16 316 174

2005

-

2006
2007
2008

1 140 000.00
2 080 149.00

2009
2010
2011

4 52 002.00
1 187 907.00

2012
2013
2014
2015
2016

365865.00
-----

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على تقارير مراجعة اإلدارة للفًتة  .2015- 2005وأيضا وثائ مقدمة من ادلديرية ادلالية واحملاسبة.
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الشكل رقم (:)52منحىن تطور الضرائب البيئية

2416- 2444
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ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدوؿ الساب رقم (.)47

بناءا على الشكل الساب رقم

()52

الذي ديثل تطور الضرائب البيئية ( )2015- 2003نالح مايلي:

 قبل حصوؿ ادلؤسسة على شهادة ادلطابقة

لإليزو14000

وبالضبط يف سنة

2004

نالح أف قيمة الضرائب جد

مرتفعة ،وديكن إرجاع ىذا إذل تراكم نفايات السنوات السابقة وٕتأوزاىا ادلستويات ادلسموح هبا يف القوانُت والتشريعات
البيئية الوطنية ،ما جعل ادلؤسسة معرضة للضرائب البيئية.
 بعد حصوؿ ادلؤسسة على شهادة ادلطابقة لإليزو  14000ديكن تسجيل مايلي:
 خالؿ السنتُت  2005و 2006دل تتلقى ادلؤسسة أي ض رائب بيئية. -خالؿ الفًتة

2008- 2006

نالح وجود للضرائب وبقمية متزايدة ،حيث ترجع ىذه الزيادة إذل كمية النفايات

ادلصرح هبا من قبل ادلؤسسة .باإلضافة إذل أهنا ٗتلصت يف سنيت

 2007و2008

من بعض نفاياهتا اخلطَتة باألمكاف

العمومية وىذا رلالف للقوانيُت.
 -خالؿ الفًتة

2009- 2008

صلد إ طلفاض بقيمة الضرائب ،وبالرجوع إذل تصريح النفايات لسنة

،2009

صلد أف الكمية

ادلخزنة من النفايات اكرب من الكمية ادلزالة ،حيث قامت ادلؤسسة بإزالة نفاياهتا بطريقة سليمة مقارنة

بسنيت2007

و ،2008وذلك بتعاقدىا مع مؤسسات إلعادة الرسكلة ،أما بسنة  2010صلد أف كمية ا لنفايات ادلخزنة معدومة ما يربر
إ طلفاض بقيمة الضريبة ٔتعدؿ
 دل تشهد ادلؤسسة بسنة  2010أي ضريبة بيئية ،أما بسنة.%78.27

2011

شهدت ىذه الضريبة إرتفاع مقارنة بسنة

2009

ويعود ىذا إل رتفاع كمية النفايات ادلخزنة ادلصرح هبا من قبل ادلؤسسة مقارنة بسنة  2009و.2010
 -خالؿ الفًتة

2012- 2011

شهدت وجود ضرائب بيئية نتيجة زيادة تصريح ادلؤسسة بنفاياهتا وخاصة ادلتعلقة بالكمية

ادلخزنة من الًتبة /الرماؿ ادللوثة وإرتفاع كميات كل من خراطيش الطباعة ،حأويات الزيت الفارغة ،وزلوات
ASKAREL

وىذا سبب عدـ وجود متعاقدين يقوموف بإعادة الرسكلة ذلذه الكميات.
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 -كما شهدت الفًتة

2015- 2013

عدـ وجود للضرائب البيئية بسبب التحكم النسيب للمؤسسة يف نفاياهتا وٗتفيض

ادلخزنة منها نتيجة لتصريفها بطرؽ بيئية ،عن طري التعاقد مع ادلؤسسات منخصصة يف إ عادة إستخداـ ىذه النفايات.

خامسا  -التسويق والبحث والتطوير يف إطار إدماج اجلوانب البيئية يف مؤسسة :ENTP
 - 1التسويق البيئي:

كما ىو معلوـ ،فإف ادلؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار  ENTPتقع ضمن أنشطة ادلنبع ا ليت تعمل على التنقيب
واحلفر من آجل إكتشاؼ وإستخراج البًتوؿ والغاز .لذلك ،فإف العمليات التسويقة ادلهمة وادلتعلقة بنقل وتوزيع ادلنتجات
البًتولية والًتويج ذلا تسند إذل مؤسسات أخرى قائمة بذاهتا ،تتبع أنشطة ما بعد ادلنبع واألنتاج ،ومنها العاملة يف السوؽ
الوطنية ( )NAFTALوكذلك األسواؽ الدولية التابعة مباشرة إلدارة رلموعة سونطراؾ ،اليت تعترب من بُت الشركات العادلية
ال ارئدة يف النقل البحري البيئي للمحروقات.
وذلذا ،فإف دائرة التسوي ادلوجودة يف اذليكل التنظيمي للمؤسسة ٕتسد فقط العمليات التسويقية اذلادفة وادلقتصرة
على دراسات السوؽ ،والبحث عن متعاملُت (زلليُت وأجانب) من أجل تعزيز حصتها السوقية كأوؿ مؤسسة وطنية يف
رلاؿ أنشطة ادلنبع.
ىذا مع القياـ ببعض األن شطة الًتوجية لتعزيز صورهتا يف رلاؿ ٛتاية البيئة ،من خالؿ القياـ بالًتويج لنفسها على
إعتبار أهنا من بُت أىم ادلؤسسات ادلتحصلة واحملافظة على شهادة اإليزو ،14000باإلضافة إذل ادلسامهة يف بعض األنشطة
البيئية يف واية ورقلة.
 - 2البحث والتطوير البيئي:
ليس للمؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف اآلبار مديرية أو مركز خاص بالبحث والتطوير ،ولكن تدمج ىذه الوظيفة
وٗتتزؿ يف مهامها ضمن مديرية التنمية بادلؤسسة ،واليت تعمل فقط على بررلة إستثمارات بيئية حالية ومستقبلية تعاجل هبا
ادلشاكل البيئية اليت تتسبب فيها أنشطة ادلؤسسة .ىذا باإلضافة إذل ٕتديد اآلات وزلأولة إستقطاب التكنولوجيات اذلامة
يف رلاؿ احلفر عن البًتوؿ والغاز .وا هتتم بتاتا ٔتؤشرات البحث والتطوير ادلعربة عن إدماج اجلوانب البيئية ومنها البحث
عن منتجات بيئية أو زيادة األنفاؽ على اجملاات ادلتعلقة بالبحث والتطوير البيئيي وغَتىا.
وبالتارل ،لتقييم إدماج اجلوانب البيئية يف رلاؿ البحث والتطوير للمؤسسة الوطنية لألشغاؿ يف

اآلبارENTP

جيب

تقييم ىذا اجلانب يف رلمع سونطراؾ ( ٘تتلك  ENTPبنسبة
لذلك ،ديكن القوؿ أف إدماج اجلانب البيئي يف رلاؿ البحث والتطوير يف رلمع سونطراؾ دل يرقى إذل مستويات
.)%100

الشركات األجنبية العاملة يف نفس النشاط ،ىذه األخَتة اليت بدأت تدخل تد رجييا يف صناعة الطاقة النظيفة وإنتاج
منتجات بًتولية صديقة للبئية ،مثل تلك تلك اليت توصلت ذلا شركة شاؿ

SHAL

بإنتاج وقود طبيعي غَت مضر بالبيئة

نتيجة األنفاؽ الضخم الذي ٗتصصو ىذه ادلؤسسة العمالقة جملاؿ البحث والتطوير البيئي.
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ادلبحث الثالث :مسامهة توطني اإليزو 14444يف إدماج اجلوانب البيئية ضمن أنشطة ووظائف مؤسسة
فرتيال ( FERTIALفرع عنابة) خالل الفرتة .2015- 2445
إنطالقا من طبيعة نشاط مؤسسة فرتياؿ ( FERTIALفرع عنابة) ادلتخصصة يف إنتاج وتسوي األمسدة الفوسفاتية
واآلزوتية ،وبناءا على تصيمم ىيكلها التنظيمي الذي جيسد أنشطتها ووظائفها (األساسية ،الداعمة) ،ديكن دراسة
مسامهة تبٍت متطلبات

اإليزو14000

يف ٖتسُت أىم ادلؤشرات ادلعربة عن إدماج اجلوانب البيئية ضمن أنشطة ووظائف

مؤسسة فرتباؿ (فرع عنابة) من خالؿ وحداهتا اإلسًتاتيجية ،وىي:
 الوحدات ادلعربة عن التموين واألنتاج (قبل وإثناء األنتاج) :وحدة األمونياؾ  ،Ammoniacوحدة األمسدة الفوسفاتيةادلعقدة  NPKوحدة ٛتض النًتيك ،وحدة .)CAN
 الوحدات ادلساعدة البعدية (بعد األنتاج) :وتضم وحدة تغليف األمسدة الفوسفاتية ووحدة تغليف النيًتات مع القياـبعمليات التسوي .
 الدعم اإل داري :الوظائف /األنشطة الداعمة ( ادلوارد البشرية ،العمليات التجارية ...إخل).وبالتارل ،سيتم يف ىذا ادلبحث متابعة أىم ادلؤشرات ادلعربة عن إدماج اجلوانب البيئية اذلامة ادلتعلقة ٔتؤسسة فرتياؿ
FERTIAL

مع الًتكيز بشكل تفصيلي على اجلوانب البيئية ادلتعلقة بأنشطتها األنتاجية ،من خالؿ مقارنة وضعية

ادلؤشرات ادلعربة عن ذلك قبل وبعد احلصوؿ على شهادة ادلطابقة اإليزو14000سنة

2011

خالؿ الفًتة .2015- 2005

ويستند ىذا ادلبحث على رلموع ادلعلومات ادلتحصل عليها من وثائ ادلؤسسة ادلرفقة يف ادلالح ضمن رقم
أوال  -اجلوانب البيئة ووظيفة الشراء يف مؤسسة فرتيال :FERTIAL
كما يف ادلؤسستُت السابقتُت ،تستند وظيفة الشراء وتستمد إجرائتها وعملياهتا من البند
ضمن ادلطلب (ٖتقي ادلنتوج
MQHSE

دلؤسسة فرتياؿ

)Réalisation du produit

FERTIAL

صفحة رقم

()34

والذي حيدد فيو دليل اجلودة والصحة والسالمة والبيئة

عالقة ىذه األخَتة بادلوردين خالؿ فًتة توطينها للنظاـ ادلدمج إلدارة اجلودة والبيئة

يف البداية واحلصوؿ على شهادة ادلطابقة لإليزو
OHSAS18000

()5

(.)11

14000 ،9000

سنة

2011

مع إضافة متطلبات السالمة ادلهنية

بداية من  .2012وبالتارل ،العمل ٔتعايَت اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية يف شلارسة العمليات الشرائية

خالؿ كل الفًتة ( )2014- 2011وكذلك خالؿ فًتة ٕتديد الشهادة (.)2017- 2014
وبناءا على البند الساب  ،تقيم إدارة مؤسسة فرتياؿ

FERTIAL

شلثلة بادلصلحة ادلكلفة بادلشًتيات ادلوردين خالؿ

الفًتة ادلذكورة ،هبدؼ ٖتديد إحتماؿ التعامل معهم ،وف معايَت وشروط معينة حددىا البند ،واليت من ضمنها معايَت
 .HSEوبالتارل ،األخذ بعُت ااعتبار اجلوانب واجلوانب البيئية قبل وأثناء وبعد العمليات التعاقدية الشرائية ضمن ظيفة
الشراء والتموين بادلواد الداخلة يف العملية األنتاجية.
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ثانيا  -اجلوانب البيئية ووظيفة/نشاط األنتاج يف مؤسسة فرتيال :FERTIAL
إف من أىم اجلوانب البيئية اخلاصة ٔتؤسسة فرتياؿ  FERTIALوادلتعلقة بالوظيفة األنتاجية ىي جوانب إستهالؾ
الطاقة (الكهرباء والغاز) وادلوارد الطبيعية (ادلياه) ،نظرا لإلستهالؾ الكثيف وادلفرط .باإلضافة إذل اإلنبعاثات الغازية اذلائلة
وأيضا طرح النفايات شديدة اخلطورة يف أىم وحداهتا (وحدة األمونياؾ  ،AMMONIACوحدة األمسدة الفوسفاتية
ادلعقدة

NPK

وحدة ٛتض النًتيك  ،ANوحدة

CAN

كلسيوـ نيًتات األمونيوـ) باإلضافة إذل الضوضاء .ذلذا سيتم

متابعة كل جانب بيئِت على حدى يف سلتلف الوحدات األنتاجية األساسية للمؤسسة وف مايلي:
 - 1إستهالك ادلوارد الطبيعية والطاقة:
 - 1- 1إستهالك ادلياه:

يعترب إستهالؾ ادلياه من بُت أىم اجلوانب البيئية ادلتعلقة بنشاط ادلؤسسة ،نظرا إلستعماذلا ادلفرط وادلكثف يف
العملية األنتاجية.
اجلدول رقم ( :)48تطور معدل إستهالك ادلياه يف الوحدات األنتاجية خالل الفرتة
البيان

السنوات

كمية ادلياه الالزمة ألنتاج طن واحد
AMMONIAC

NPK

2416- 2445

( الوحدة)M 3 /T

CAN

AN

2005
قبل احلصوؿ على اإليزو14000

احلصوؿ على شهادة ادلطابقة لإليزو
 14000ألوؿ مرة

ٕتديد شهادة ادلطابقة لإليزو14000
صاحلة للفًتة ()2017- 2014

2006
2007
2008
2009
2010

0.04785

2.9784

0.09245

0.06577

2011

0.04608

2.8769

0.05542

0.1183

2012

0.05155

2.28955

0.08295

0.1514

2013
2014

0.05535

2.23901

0.08732

0.05966

0.04380

2.55873

0.05632

0.09787

2015

0.04254

2.43219

0.05183

0.08563

2016

--

--

--

--

دل تتم ادلتابعة
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الشكل رقم( :)53تطور إستهالك ادلياه يف وحدات خالل الفرتة

2415- 2445
0,16
0,14

CAN

AMMONIC

AN

0,12
0,1

0,08
0,06
0,04
0,02
0
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

3,5
NPK

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2016

2015

2013

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005
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من خالؿ اجلدوؿ والشكل السابقُت اللذين يوضحاف تطور إستهالؾ ادلياه للوحدات األنتاجية دلؤسسة فرتياؿ
خالؿ الفًتة  2015- 2005ديكن مالحظة مايلي:
 قبل احلصوؿ على اإليزو  14000سنة  2011وخالؿ الفًتة  2009- 2005دل يتم متابعة إستهالؾ ادلياه كجانب بيئيمهم متعل بادلؤسسة ْتيث كاف اإلستهالؾ عشوائي دوف ترشيد أو زلأولة ٗتفيض؛
 -نالح خالؿ سنة

2010

بداية متابعة إستهالؾ ادلياه وىذا ألف ادلؤسسة يف ىذه السنة وضعت األىداؼ البيئية

األولية جلوانبها البيئية ،ومنها إستهالؾ ادلياه وذلك يف إطار إستكماؿ تنفيذ متطلبات نظاـ اإلدارة البيئية
والتحضَت دلرحلة التدقي ومنح الشهادة سنة. 2011
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 بعد احلصوؿ على اإليزو 14000خالؿ الفًتة  ،2015- 2011أصبحت إدارة ادلؤسسة تتابع معدات إستهالؾ ادلياه يفكافة الوحدات اإلنتاجية للمؤسسة مع زلاولة ترشيد وٗتفيض اإلستهالؾ  .فإذا ما أخذنا مثال وحدة األمونياؾ ووحدة
 NPKنالح اإلطلفاض ادلستمر دلستوى إستهالؾ ادلياه إذا ما قارنا مستىوى اإلستهالؾ سنة احلصوؿ على اإليزو سنة
 2011وسنة  2015بعد ٕتديد شهادة ادلطابقة.
 - 2- 1إستهالك الغاز الطبيعي:
ديثل الغاز الطبيعي أحد العناصر األساسية الداخلة وبنسبة معتربة يف إنتاج األمونياؾ ،وكذلك إنتاج األمسدة
الفوسفاتية الثالثية

NPK

وأيضا وبنس ب أقل يف إنتاج أكسيد نًتات األمونيوـ .CANذلذا يعترب الغاز الطبيعي من بُت

اجلوانب البيئية ادلهمة بالنسبة دلؤسسة فرتياؿ .واجلدوؿ ادلوارل يوضع متابعة إستهالؾ الغاز الطبيعي يف الوحدات اإلنتاجية
(األمونياؾ ،األمسدة الثالثية ،نًتات األمونيوـ) خالؿ الفًتة .2015- 2005
اجلدول رقم ( :)49تطور إستهالك الغاز الطبيعي يف الوحدات األساسية للفرتة
البيان

السنوات

2416- 2445

كمية الغاز الالزمة ألنتاج طن واحد ( لوحدة)M 3/T
AMMONIAC

NPK

CAN

2005
قبل احلصوؿ على اإليزو14000

احلصوؿ على شهادة ادلطابقة لإليزو
 14000ألوؿ مرة

ٕتديد شهادة ادلطابقة لإليزو14000
صاحلة للفًتة ()2017- 2014

2006
2007
2008
2009
2010

دل تتم ادلتابعة

دل تتم ادلتابعة

1.2833
1.3349

0.0254
0.0256

2011

1.22853

0.02514

2.5490

2012

1.23641

0.02501

1.3746

2013
2014

0.59019

0.02514

1.5934

0.61670

0.02514

1.2338

2015

0.58214

0.02510

1.2356

2016

---

---

---
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الشكل رقم( :)54تطور إستهالك الغاز الطبيعي يف وحدات خالل الفرتة

2415- 2445
3

AMMONIAC
CAN

2,5
2
M3/T

1,5
1
0,5
0

2016

2015

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2007

2005
0,0257

NPK

0,0256
0,0255

0,0254
0,0252

M3/T

0,0253
0,0251
0,025

0,0249
0,0248
0,0247
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006
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2005

من خالؿ اجلدوؿ والشكل السابقُت اللذاف يوضحاف تطور إستهالؾ الغاز الطبيعي ألىم الوحدات اإلنتاجية اليت
تستخدمو خالؿ الفًتة  2015- 2005ديكن مالحظة مايلي:
 -قبل احلصوؿ على اإليزو

14000

سنة

2011

خالؿ الفًتة

2008- 2005

بالنسبة لوحدة األمونياؾ ووحدة

NPK

دل

يتم متابعة إستهالؾ الغاز كجانب بيئي مهم متعل بادلؤسسةْ ،تيث كاف اإلستهالؾ عشوائي دوف ترشيد أو زلاولة
ٗتفيض .أما بالنسبة لوحدة  CANفلم تتم ادلتابعة خالؿ الفًتة .2010- 2005
 بداية ادلتابعة األولية إلستهالؾ الغاز الطبيعي كجانب بيئي سنة  2009يف كل من وحدة األمونياؾ و ،NPKحيث متوضع أىداؼ بيئية ألوؿ مرة متعلقة بإستهالؾ الغاز الطبيعي ،وذلك يف إطار مرحلة التحضَت للتدقي اخلارجي دلتطلبات
نظاـ اإلدارة البيئية اإليزو 14000ادلربرلة سنة  ،2011واليت على أساسها ٘تنح شهادة ادلطابقة.
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 -بعد احلصوؿ على اإليزو  14000خالؿ الفًتة

2015- 2011

أصبحت إدارة ادلؤسسة تتابع معدات إستهالؾ ادلياه يف

كافة وحداهتا مع زلأولة ترشيد وٗتفيض اإلستهالؾ .فإذا ما أخذنا مثال وحدة األمونياؾ ووحدة  NPKنالح اإلطلفاض
ادلستمر دلستوى إستهالؾ ادلياه ،إذا ما قارنا مستوى اإلستهالؾ سنة احلصوؿ على اإليزو  2011وسنة  2015بعد ٕتديد
شهادة ادلطابقة.
 - 3- 1إستهالك الكهرباء:
على غرار إستهالؾ ادلياه والغاز الطبيعي ،يعترب كذلك إستهالؾ الكهرباء من بُت اجلوانب البيئية ادلهمة دلؤسسة
فرتياؿ ،بإعتباره أحد العناصر األساسية الداخلة يف العملية األنتاجية .واجلدوؿ ادلوارل يوضح تطور إستهالؾ الكهرباء يف
الوحدات اإلنتاجية األساسية دلؤسسة فرتياؿ خالؿ الفًتة .2015- 2005
اجلدول رقم ( :)54تطور معدل إستهالك الكهرباء يف الوحدات األساسية خالل الفرتة
السنوات

البيان

2416- 2445

كمية الكهرباء الالزمة ألنتاج طن واحد ( لوحدة )MW/T
AMMONIAC

AN

NPK

CAN

2005

قبل احلصوؿ على

اإليزو14000

احلصوؿ على شهادة ادلطابقة لإليزو
 14000ألوؿ مرة

لإليزو14000

ٕتديد شهادة ادلطابقة
صاحلة للفًتة 2017- 2014

دل تتم ادلتابعة

2006
2007
2008
2009
2010

0.04678
0.04717

0.1048
0.10484

0.07604
0.10489

0.14598
0.07706

2011

0.04442

0.08854

0.05515

0.02366

2012

0.04446

0.08333

0.09285

0.01332

2013

0.04891

0.08000

0.07465

0.04810

0.04405

0.09820

0.08345

0.04357

2015

0.04401

0.08542

0.06325

0.04461

2016

---

---

---

---

2014
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الشكل رقم ( :)55منحىن تطور إستهالك الكهرباء يف وحدات ادلؤسسة خالل الفرتة
AN

CAN

NPK

2415- 2445
0,16

AMMONIAC

0,14
0,12
0,1
MW/T

0,08
0,06
0,04
0,02
0
2016

2015

2013

2014
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2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005
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بالتدقي يف الشكل الساب رقم ( )55ديكن مالحظة مايلي:
 -قبل احلصوؿ على

اإليزو14000

وخالؿ الفًتة

2008- 2005

دل تتم متابعة تطور إستهالؾ الكهرباء ،ودل يتم وضع

أىداؼ سنوية تسعى إذل ترشيد أو ٗتفيض اإلستهالؾ.
 بداية متابعة إستهالؾ الكهرباء سنة  2009وذلك يف إطار وضع أىداؼ وغايات أولية للجوانب البيئية اخلاصةبادلؤسسة ومنها إستهالؾ الكهرباء ضمن متطلبات عملية التخطيط اليت تقتضيها ادلرحلة التحضرية لتوطُت نظاـ اإلدارة
البيئية  14000من أجل التدقي اخلارجي ومنح شهادة ادلطابقة ادلربمج يف سنة .2011
 -بعد احلصوؿ على

اإليزو14000

وٕتديد شهادة ادلطابقة خالؿ الفًتة  ،2015- 2011أصبحت إدارة ادلؤسسة تتابع

إستهالؾ الكهرباء كجانب بيئي ،وذلك بوضع أىداؼ سنوية لغرض التحسُت من خالؿ احلرص على ترشيد وٗتفيض
إستهالؾ الكهرباء كل خالؿ الفًتة ادلذكورة .حيث نالح إطلفاض معترب إلستهالؾ الكهرباء يف ٚتيع وحدات ادلؤسسة
إذا ما قارنا بُت سنة احلصوؿ على اإليزو سنة

2011

وسنة  .2015مع األخذ بعُت الغعتبار اإلطلفاض احلاصل يف

إستهالؾ الكهرباء إذا ما مت مقارنة مستويات اإلستهالؾ قبل احلصوؿ على
احلصوؿ على

اإليزو14000

سنة

،2011

اإليزو14000

وبالضبط سنة

2009

وسنة

وخاصة يف وحدة إنتاج نًتات األمونيوـ  CANووحدة إنتاج األمسدة الفوسفاتية

الثنائية والثالثية ادلعقدة .NPK
 - 2اإلنبعاثات الغازية والغبارية:
يقع رلاؿ نشاط مؤسسة فرتياؿ  FERTIALادلتخص صة يف إنتاج األمسدة الفوسفاتية واآلزوتية ضمن قطاع الصناعة
األكثر تلويثا للجو (اذلواء) ،وذلك من خالؿ إصدار وحداهتا اإلنتاجية ألىم الغازات الدفيئة ادلسببة لإلحتباس احلراري
وبصورة كثيفة ،ومنها على وجو اخلصوص غاز ثاين أكسيد الكربوف .ذلذا ويف إطار توطُت ادلؤسسة لنظاـ اإلدارة البيئية
اإليزو

14001

واحلصوؿ على شهادة ادلطابقة سنة  ،2011كاف من بُت أولوياهتا يف إىتمامها ومتابعتها ّتوانبها البيئية

اإلنبعاثات الغازية الصادرة عنها ،ما جعل ادلؤسسة تقوـ ٔتجهودات جبارة من أجل متابعة ىذ اجلانب البيئِت ادلهم مع
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زلاولة ٗتفيض اإلنبعاثات إذل ادلستويات ادلعقولة واليت تتواف مع أو ٖتت سقف ادلعايَت القانونية البيئية ادلنضوية ٖتت
ادلرسوـ التنفيذي رقم  138- 06ادلؤرخ يف  15افريل من سنة .2006
ومن أجل متابعة وٗتفيض اإلنبعاثات الغازية ،قامت ادلؤسسة بإستثمارات بيئية ضخمة يف ىذا اجلانب يف الفًتة
2014- 2011

وضعت ٔتوجبها ادلؤسسة أجهزة متطورة لتخفيض نسبة اإلنبعاثات وزلاولة التحكم هبا ومنها ادلصايف

Filtre à Manches

وأجهزة صيد الغازات

CS

وإعادة تفكيك تركيبتها أو ٗتزينها دوف إطالقها يف اجلو (اذلواء) .ىذا

باإلضافة إذل وضع أجهزة متطورة دلراقبة اادخنة والغازات ادلنبعثة من أجل متابعة مستوياهتا ومقارنتها مع ادلعايَت
وادلستويات القانونية.
ومت احلصوؿ على أوؿ متابعة لإلن بعاثات الغازية ضمن لوحة ادلراقبة البيئية ادلرفقة يف ادلالح رقم

واليت ٘تت

()11

يف سنة  2013وإستمرت للسنوات ادلوالية للوحدات اإلنتاج ية اليت تنبعث منها الغازات الدفيئة.
اجلدول رقم ( :)51ادلعدل ادلتوسط لألنبعاثات الغازية يف وحدة األمونياك للفرتة
الغازات ادلنبعثة

(الوحدة جزء من ادلليون )ppm
ثاين أكسيد الكربوف

CO2

السنوات
2012- 2005
2013
2014
2015

خمارج اإلنبعاثات

105B

101B

أكسيد الكربوف

NO

NO2

10.60
10.20
10.50

7.25
7.00
7.5

7.80
7.5
7.00

7.91
7.43
7.60

2013

88.71

68.32

117.57

2014
2015
2012- 2005

90.87
97.4

102.5
85

120.32
121.5

1.97
2.09

2013
2014
2015

99
100
101

66.43
67
70

95.85
97
94

51.85
50
53

2012- 2005
2013
2014
2015

17.57
15
13

دل تتم ادلتابعة

5.58
5.23
5.45

2013
2014
2015

14.22
14.05
12

دل تتم ادلتابعة

72.01
70
67

116.57
107
109

110.08
111
109

ppm
150ملغ/ـ

 122جزء من ادلليوف
ppm
3

 300ملغ/ـ
 227جزء من ادلليوف
ppm
3

1.48
1
1
45.48
43
48

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على:
 لوحات ادلراقبة البيئية الشهرية لإلنبعاثات الغازية لوحدة األمونياؾ لسنة 2013؛ معلومات مقدمة من دائرة البيئة حوؿ ادلعدؿ ادلتوسط لإلن بعاثات الغازية لسنيت .2015 ،2014263

150ملغ/ـ
 77.4جزء من ادلليوف

3

2.57

دل تتم ادلتابعة

القيم القصوى
3

دل تتم ادلتابعة

2012- 2005
NOX

103B

دل تتم ادلتابعة

2012- 2005
CO

104B

2415- 2445

300ملغ/ـ
 148جزء من ادلليوف
ppm

3

 300ملغ/ـ

244 ppm
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من خالؿ اجلدوؿ الساب  ،الذي يعرب عن مستوى اإلنبعاثات السنوية للغازات اليت تصدرىا وحدة إنتاج األمونياؾ
( غاز ثاين أكسيد الكربوف ،أكسيد ا لكربوف ،أكسيد النيًتوجُت ،ثاين أكسيد النًتوجُت) .ديكن مالحظة ما يلي:
 قبل احلصوؿ على اإليزو 14000سنة  2011وخالؿ الفًتة  2011- 2005دل يتم متابعة مستوى اإلنبعاثات الغازيةلوحدة إنتاج األمونياؾ يف مؤسسة فرتياؿ.
 -خالؿ الفًتة

2012- 2011

اليت تزمنت مع حصوؿ ادلؤسسة على

اإليزو14000

حيث أعتربت ىذه الفًتة مرحلة

التحضَت واإلستثمارات من أجل البداية يف متابعة اإلنبعاثات الغازية وزلاولة ٗتفيضها.
 -خالؿ الفًتة

2015- 2013

عملت ادلؤسسة على متابعة مستويات اإلنبعاثات الغازية بإستخداـ لوحة ادل راقبة البيئية

الشهرية .حيث تشَت النتائج ادلتحصل عليها كما يظهرىا اجلدوؿ السابقن أف وحدة إنتاج األمونياؾ ومن خالؿ ادلخارج
األربعة لإلنبعاثات الغازية دل تتجازو احلدود القصوى اليت يسمح هبا القانونن بل كانت النتائج جيدة اقل بكثَت من ذلك.
اجلدول رقم ( :)52ادلعدل ادلتوسط لإلنبعاثات الغازية لوحدة محض النرتيك للفرتة
الغازات ادلنبعثة

السنوات

 NH3غاز النشادر (ملغ/ـ)3

2012- 2005
2013
2014
2015
2012- 2005

2415- 2445

مستوى اإلنبعاثات
دل تتم ادلتابعة
49- 35
49- 35
49- 35

دل تتم ادلتابعة

( NOXجزء من ادلليوف)ppm

2013
2014
2015
2012- 2005

150- 20
150- 20
150- 20

دل تتم ادلتابعة

( N2Oجزء من ادلليوف) ppm

2013
2014
2015

1700- 1600
1700- 1600
1700- 1600

القيم القصوى
3

50ملغ/ـ

66.5 ppm

3

300ملغ/ـ
ppm 244
3

300ملغ/ـ
148 ppm

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على لوحات ادلراقبة البيئية الشهرية لإلن بعاثات الغازية لوحدة األمونياؾ لسنة 2013؛ وأيضا
معلومات مقدمة من دائرة البيئة حوؿ ادلعدؿ ادلتوسط لإلن بعاثات الغازية لسنيت .2015 ،2014

من خالؿ اجلدوؿ الساب الذي يعرب عن مستوى اإلنبعاثات السنوية للغازات اليت تصدرىا وحدة إنتاج ٛتض
النًتيك وادلتمثلة يف غاز ا لنشادر ،أكسيد النيًتوجُت ،ثاين اكسيد النًتوجُت .ديكن مالحظة ما يلي:
 -قبل احلصوؿ على اإليزو

14000

سنة

2011

وخالؿ الفًتة

2011- 2005

دل يتم متابعة مستوى اإلنبعاثات الغازية

لوحدة إنتاج ٛتض النًتيك ي مؤسسة فرتياؿ.
 خالؿ الفًتة  2012- 2011القياـ باإلستثمارات من أجل البداية يف متابعة اإلنبعاثات الغازية وزلاولة ٗتفيضها.-خالؿ الفًتة

2015- 2013

عملت ادلؤسسة على متابعة مستويات اإلنبعاثات الغازية بإستخداـ لوحة ادلراقبة

البيئية .حيث تشَت النتائج ادلتحصل عليها كما يظهرىا اجلدوؿ الساب  ،أف إنبعاثات وحدة إنتاج ٛتض النًتيك من غاز
NO3 ،NH3

جاءت دوف ادلستويات القانونية ،أي أقل من القيمة القصوى ادلسموح هبا قانونا وادلقدرة
264

50

ملغ/ـ

3

الفصل الشادس :إنعكاسات توطني نظام اإلدارة البيئية وفقا لإليزو  14441على إدماج اجلوانب البيئية ضمو أنشطة ووظائف
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()ppm 66.5

على عكس غاز

N2O

اليت أظهرت نتائجو ادلستمدة من العينات الشهرية ادلؤخوذة خالؿ الفًتة - 2013

ٕ 2015تاوزه مستوى إنبعاثاتو للقيمة ادلسموح هبا قانونا وىي  300ملغ/ـ 3ما يعادؿ  148جزء من ادلليوف .ppm
كما ٕتدر اإلشارة إذل أف مستوى الغبار ادلتطاير مت التحكم فيو من بداية سنة  2013حيث إطلفضت إنبعاثتو يف
ٚتيع الوحدات ٖتت ادلستويات ادلسموح هبا قانونا وادلقدرة
Manches

سنة

،2013

ب ػ ػ50

ملغ/ـ 3بعد تركيب نظاـ ادلصفاة اجلديدة

Filtre à

ما مسح بإسًتجاع كمية معتربة من الغبار وإعادة إستعماذلا يف العملية اإلنتاجية ،وكما مسح أيضا

بالقضاء على التلوث اذلوائي الناتج عن الغبار ادلتطاير .واجلدوؿ ادلوارل يوضح متابعة الغبار ادلتطاير الناتج عن الوحدات
اإلنتاجية دلؤسسة فرتياؿ خالؿ الفًتة .2015- 2005
اجلدول رقم ( :)53مستوى إنبعاث الغبار للفرتة

2415- 2445

البيان
قبل احلصوؿ على اإليزو14000

السنوات

مستوى الغبار ادلتطاير ملغ/م

2010- 2005

أكرب من 50

سنة احلصوؿ على اإليزو14000

2011

أكرب من 50

2012

أكرب من 50

2013

أقل من 50

2014

أقل من 50

2015

أقل من 50

2016

---

بعد احلصوؿ على اإليزو14000

ٕتديد شهادة ادلطابقة صاحلة للفًتة
2017- 2014

3

القيم القصوى

 50ملغ/ـ

3

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على معلومات مقدمة من دائرة البيئة للمؤسسة.

 - 3النفايات الصلبة والسائلة:
للتحكم يف نفايات اليت تتطرحها وحدات ادلؤسسة ،والقياـ بتسيَتىا ٔتختلف أنواعها يف إطار عملية توطُت نظاـ
اإلدارة البيئية

اإليزو،14001

ؤتا يتواف مع مع القانوف

رقم19- 01

ادلؤرخ يف

12

ديسمرب سنة

2001

ادلتعل بتسيَت

النفايات ومراقبتها وإزالتها ،قامت خلية البيئة على مستوى مؤسسة فرتياؿ فرع عنابة بوضع نظاـ خاص للتعامل مع
النفايات تتمثل خطواتو فيمايلي:
 الفرز والتخزين  :يتم يف ىذه العملية تقسيم النفايات وتصنيفها حسب نوعيتها وصفتها ،مث ٗتزف يف رواقات خاصة.Hall de stockage

 ادلعاجلة  :ىناؾ العديد من النفايات اخلاصة واخلطَتة على صحة اإلنساف والبيئة (بطاريات الرصاص التالفة ،ادلوادالكيميائية اخلاصة بادلخرب ،ادلواد ادلضادة للجَت) يتم التخلي عنها لصاحل اذليئات الوطنية األجنبية ادلعتمدة وادلختصة
يف معاجلة ىذا النوع من النفايات.
 -إعادة اإلستعمال  :ىناؾ عدة نفايات يعاد إستخدامها يف العملية اإلنتاجية مرة أخرى كادلياه ادلعاجلة مثال.

 -احلرق :النفايات الطبية ىي النوع الوحيد من النفايات اليت يتم التخلص منها عن طري حرقها ،وذلك يف ادلستشفى

اجلامعي بعنابة.
265
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البيع  :تبيع مؤسسة فرتياؿ عنابة العديد من النفايات يف ادلزاد العلٍت كخردة احلديد ،وأطر العجالت ادلستخدمة،وبقايا األدلنيوـ.
 الرمي يف ادلزابل العمومية  :ترمي مؤسسة فرتياؿ عنابة بعض النفايات غَت اخلطَتة على صحة اإلنساف والبيئةمباشرة يف ادلزابل العمومية دوف معاجلتها كالنفايات ادلنزلية مثال ،وسللفات عمليات البناء.
اجلدول رقم ( :)54لوحة تسيري النفايات يف ادلؤسسة خالل الفرتة

إسم النفايات رقم النفايات
-

الكمية
-

اخلطورة مكان التخزين

نعم/ا

األروقة
ادلخصصة
للتخزين

2415- 2411

كيفية التعامل

 معاجلة خاصة بإذف وزاري معاجلة خاصة من طرؼ ىي ئة مرخص ذلا إتفاقية مع ادلستشفى اجلامعي حلرؽ النفايات الطبية إتفاقية إسًتجاع الزيوت ادلستعملة مع مؤسسة نفطاؿ -البيع بادلزاد العلٍت

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على معل ومات مقدمة من دائرة البيئة للمؤسسة.

ومن خالؿ النظاـ ادلعتمد يف تسيَت النفايات الذي بدأت ادلؤسسة يف تنفيذه بداية من  2011سنة احلصوؿ على
اإليزو

،14000

ٖتكمت ادلؤسسة وبشكل كبَت يف اجلانب البيئي ادلتعل بتسيَت النفايات خاصة اخلطَتة منها ،ما مسح ذلا

بتحقي ٖتقي عوائد مالية معتربة من بيع بعض النفايات كخردة احلديد ،وبقايا األدلنيوـ ،والرباميل ا لصلبة والبالستيكية،
وأطر العجالت ادلستخدمة .باإلضافة إذل إطلفاض الرسوـ البيئية اليت تدفعها ادلؤسسة اخلاصة بتخزين سلتلف النفايات
نتيجة لتآكل سلزوف النفايات خالؿ الفًتة .2015- 2011
كما تقوـ ادلؤسسة منذ سنة  2010ويف إطار التحضَت للحصوؿ على اإليزو 14000بتحليل ا لنفايات السائلة اليت
تفرزىا وحداهتا اإلنتاج ية فكانت نتائج التحليل يف الفًتة  2015- 2011كمايلي:
 درجة احلموضة  PHزلصورة يف اجملاؿ ادلسموح بو وادلقدر بػ  6.5ملغ/لًت كحد ادىن و 8.5كحد أقصى. اإلنبعاثات السائلة :األزوت  ،AZOTالزيوت والشحوـ  ،HUILES ET GRAISSESفليور ،FLUORدل تتجازو احلداألقصى ذلا على التوارل30 :ملغ/لًت30 ،ملغ/لًت20 ،ملغ/لًت .وأيضا بالنسبة ل ػ

DCO

على التوارل120ملغ/لًت و 35ملغ/لًت أما بالنسبة  T°EAUدل تتجازو احلد ااقصى

و DBO5دل تتجازو احلد القانوين

.°30

وبالتارل ،ديكن القوؿ أف مؤسسة فرتياؿ فرع عنابة إلتزمت بادلستويات ادلسموح هبا يف طرح النفايات السائلة.
حيث تسعى إذل ٗتفيضها قدر اإلمكاف لتجنب ادلتابعات القضائية ودفع الضرائب ،وذلك بادلراقبة الدورية ذلا يف إطار
تطبيقها نظاـ اإلدارة البيئية اإليزو.14001

266
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اجلدول رقم ( : )55حتليل النفايات السائلة خالل الثالثيني األولني للفرتة

2414- 2413

ادلواد

الثالثي األول 2413

الثالثي األول 2414

القيم ادلسموح هبا

PH
AZOT
NH4
HUILES ET
GRAISSES
FLUOR
DCO
DBO5
TO EAU

7.97
23.66
-

7.19
20.66
-

6.5-8.5
30
50

15

15

30

14
99.38
24
19

12
98.27
25.51
17.66

20
120
35
°30

ادلصدر :من إعداد الطالب باإل عتماد على معلومات مقدمة من دائرة البيئة بادلؤسسة.

 - 4اإلستثمارات البيئية:

قامت ادلؤسسة خالؿ الفًتة
إٚتارل ملغ

180

واألمن حوارل

%6

2015- 2005

بوضع سلططُت لإلستثمارات ،األوؿ خالؿ الفًتة

2011- 2005

ٔتبلغ

مليوـ دوار مقسمة على مصنعي الشركة (عنابة وارزيو) .حيث بلغت اإلستثمارات ادلخصصة للبيئة
أي ما يعادؿ

12.6

مليوف دوار موجهة خصيصا إذل ٕتديد وسائل اإلنتاج عرب وحدات ادلؤسسة يف

زلاولة منها من أجل توطُت تقنيات وتكنولوجيات األنتاج األنظف ،وأيضا هتيئة الظروؼ البيئية ادلالئمة للعمل من أجل
ٖتقي مسعى ادلؤسسة يف التحضَت للحصوؿ على شهادات ادلطابقة

يف هناية فًتة

اإليزو 14000وOHSAS18000

ادلخطط اإلستثماري والذي توج فعليا سنيت  2011و.2012

الشكل رقم ( :)56نصيب اإلستثمارات ادلخصصة للبيئة والسالمة ادلهنية خالل ادلخطط .2411- 2445
Unités de production 52%

3%

6%

7%

Installations auxiliaires 14%
Système de gestion intégrale
11%
Installations de charge et de
transport 7%
Infrastructure 7%

7%
52%

11%

14%

Environnement et sécurité 6%
Installations de charge et de
transport 3%

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على النشرية الشهرية للنشاط لسنوات الفًتة

267

.2015- 2010

الفصل الشادس :إنعكاسات توطني نظام اإلدارة البيئية وفقا لإليزو  14441على إدماج اجلوانب البيئية ضمو أنشطة ووظائف
املؤسشات املعهية بالدراسة )(SOMIPHOS, ENTP, FERTIAL, SCT

أما خالؿ ادلخطط الثاين اجلديد ادلسمى ( )Invest 2020والذي مت وضع سنة

2014

لتغطية الفًتة

2020- 2015

صلد أف النسبة ادلخصصة للبيئة واألمن بقيت كما ىي يف ادلخطط الساب وادلقدرة بػ  ،%6ولكن بإرتفاع يف ادلبلغ اإلٚتارل
ادلوجو لإلستثمارات الكلية وادلقدر  250مليوف أورو .حيث خيصص جزء كبَت من مبلغ اإلستثمار ادلوجو للبيئة واألمن إذل
التخفيض من إنبعاث الغازات الدفيئة وترشيد إستهالؾ الطاقة (الكهرباء والغاز) وإستهالؾ ادلوارد الطبيعية (ادلياه) .ىذا
باإلضافة إذل زيادة هتيئة الظروؼ ادلالئمة للعمل من أجل بلوغ عند صفر حادث عمل.
 - 5الضوضاء:
خالؿ الفًتة  2016- 2011دل يتم إدماج ىذا اجلانب البيئي ضمن األىداؼ البيئية اخلاصة بادلؤسسة .وىذا ما تثبتو
معظم الوثائ اخلاصة ادلتحصل عليها ومنها على وجو احلصوص لوحة القيادة البيئية (ادلؤشرات /األىداؼ) .ولكن أكد
لنا مدير دائرة البيئة أنو سيتم بداية متابعة الضوضاء من خالؿ وضع أىداؼ ٖتسينية متعلقة بتخفيض التلوث الضوضائي
بداية  2018يف إطار األىداؼ اجلديدة اليت تعمل ادلؤسسة على وضعها وادلنضوية ٖتت مسعى ٕتديد شهادة ادلطابقة
لإليزو 14000سنة  2018صاحلة للفًتة

.2021- 2018

ثالثا  -إدارة ادلوارد البشرية من منظور البعد البيئي (اجلوانب البيئية) يف مؤسسة فرتيال فرع عنابة:
سيتم احلديث عن إدماج اجلوانب البيئية يف وظيفة ادلوارد البشرية ٔتؤسسة فرتياؿ (فرع عنابة) من خالؿ التطرؽ إذل
ا لتكوين البيئي والسالمة ادلهنية خالؿ الفًتة .2015- 2005
 - 1التكوين يف اجملال البيئي:
من خالؿ تصفح التقارير الشهرية لنشاط ادلؤسسة للفًتة
ادلرفقة يف موقعها اإللكًتوين ،ديكن مالحظة مايلي:
 -شهدت الفًتة

2009- 2005

1

2015- 2010

قبل سنة  ( 2011قبل احلصوؿ على اإليزو

وادلفصح عنها باجلريدة الشهرية للنشاط

)14000

عدـ إىتماـ ادلؤسسة باجلانب البيئي

يف برارلها التكوينية حيث إقتصرت ىذه الفًتة فقط على اجلوانب اخلاصة باجلودة والصيانة يف إطار حصوؿ ادلؤسسة على
شهادة ادلطابقة وٕتديدىا لإليزو

.9000

 -شهدت مؤسسة فرتياؿ إىتماما كبَتا بالتكوين يف اجملاؿ البيئي وخاصة خالؿ سنيت

 2010و2011

(التحضَت

للحصوؿ على شهادة ادلطابقة اإليزو  .)14000حيث بررلة ادلؤسسة العديد من الدورات التكونية الداخلية واخلارجية
دلعظم اإلطارات والعماؿ ادلعنيُت وادلتعلقة باجلوانب البيئية األساسية لتنفيذ متطلبات نظاـ اإلدارة البيئة اإليزو.14000
ذلذا بلغ عدد ادلكونُت يف اجملاؿ البيئي أقصى مستوى لو خالؿ الفًتة . 2011- 2010
 -أما خالؿ الفًتة

2012

فشهدت مؤسسة فرتياؿ إىتماـ كبَت بالتكوين يف رلاؿ السالمة والصحة ادلهنية ،وىذا يف إطار

التحضَت للحصوؿ على شهادة ادلطابقة .OHSAS18000حيث بررل ت ادلؤسسة العديد من الدورات التكونية واليت كاف
أغلبها داخلي من خالؿ ٘تارين ٖتاكي وضعيات معينة لإلنقاض والسالمة ادلهنية.
- 1أنظر ادلالح اخلاصة ٔتؤسسة فرتياؿ وادلدرجة ضمن الرقم (.)7.11
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 -أما خالؿ الفًتة

2015- 2013

فلم حي ضى التكوين يف اجملاؿ البيئي باإلىتماـ الذي مت يف سنيت  2010و 2011نتيجة

لتغطية معظم اإلحتياجات التكونية للجوانب البيئية األساسية يف الدورات السابقة .حيث إقتصرت الدروات التكوينية
اجلديدة خالؿ الفًتة  2015- 2013إا على بعض اجلوانب ادلكلمة أو اجلديدة يف ما خيص األىداؼ البيئية واليت تليب
فقط متطلبات ٕتديد شهادة ادلطابقة لإليزو 14000سنة .2014
 - 2السالمة ادلهنية:
٘تت متابعة رلاؿ السالمة ادلهنية يف مؤسسة فرتياؿ خالؿ الفًتة
سنة

2012

2011- 2010

قبل احلصوؿ

OHSAS18000

مع اجلوانب اخلاصة بالنظاـ ادلتكامل إدارة اجلودة والبيئة .وذلذا سيتم التعرض لتطور حوداث العمل يف

ادلؤسسة خالؿ الفًتة  2015- 2005دلعرفة تاثر ذلك باحلصوؿ على اإليزو  14000يف مرحلة أوذل ( ،)2011- 2005ويف
مرحلة ثانية تبياف تاثَت النظاـ ادلدمج وف اإليزو

 14000وOHSAS18000

على تطور حوادث العمل.

اجلدول رقم ( : )56يوضح تطور حوادث العمل دلؤسسة فرتيال فرع عنابة خالل

الفرتة ()2415- 2445

البيان

السنوات

عدد حوادث العمل مع التوقف عن العمل

قبل احلصوؿ على اإليزو 14000

احلصوؿ على اإليزو 14000

2005
2006
2007
2008
2009
2010

28
11
08
09
05
00

2011

04

احلصوؿ على شهادة ادلطابقة OHSAS18000

2012

01

2013

02

2014

09

2015

04

2016

- --

ٕتديد شهادة ادلطابقة اإليزو 14000

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على النشرية الشهرية للنشاط لسنوات الفًتة . 2015- 2010

نالح من اجلدوؿ أعاله ،أف عدد حوادث العمل مع التوقف عن العمل خالؿ الفًتة  2010- 2005يف إطلفاض
مستمر ،ليبلغ ويصل إذل اذلدؼ ادلنشود وىو صفر حادث سنة
بلغت

510

يوـ أي منذ أوت

2009

،2010

ٔتجموع عدد أياـ عمل دوف توقف عن العمل

دل يقع حادث عمل يف ادلؤسسة ،وىذه أحسن نتيجة حققتها ادلؤسسة منذ

تأسيسها ،بسبب اجملهودات الرامية إذل ٖتسُت ظروؼ العمل وادلنضوية يف إطار توطُت النظاـ ادلدمج للجودة والبيئةٖ ،تت
سلطط اإلستثمارات ادلخصصة للسالمة ادلهنية والبيئة خالؿ الفًتة  ،2011- 2005واليت أتت بثمارىا يف سنة
احلصوؿ على اإليزو 14000بسنة واحدة.
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كما نالح إرتفاع يف عدد حوادث العمل مرة أخرى سنة

2011

ليبلغ  4حوادث ،ولكن ليست بادلستويات اليت

كانت عليها قبل  .2010لًتجع حوادث العمل يف اإلطلفاض خالؿ سنة  2012وتصبح حادث عمل واحد وتقارب
اذلدؼ ادلنشود (صفر حادث) خالؿ السنة ،لتصل بذلك عدد أياـ العمل دوف توقف يف شهر أ كتوبر من نفس السنة
إذل

616

يوـ ،وىي نتيجة جيدة بالنسبة للمؤسسة رافقت احلصوؿ على شهادة ادلطابقة لنظاـ السالمة ادلهنية

 .OHSAS18001أما خالؿ سنة

،2013

فنالح زيادة طفيفة يف حوادث العمل ْتادث واحد ٔتقارنة بالسنة السابقة

 .2012لتعاود حوادث العمل يف اإلرتفاع يف السنة ادلوالية  2014وتصبح  9حوادث ،لتنخفض مرة أخرى يف سنة .2015
ىذه الزيادة ادلعتربة يف حوادث العمل وخاصة يف

2014

وقبلها يف هناية سنة

2011

يرجعها مسؤورل ادلؤسسة

وبنسبة كبَتة إذل التخفيف من إجراءات السالمة ،وإمهاؿ البعض األخر بعد كل عملية تراف ٕتديد الشهادة ،حيث
تشهد مرحلة التحضَت أي قبل احلصوؿ على شهادة ادلطابقة (قبل  2011وقبل

إجراءات متابعة شديدة للسالمة

)2014

ادلهنية من أجل التدقي اخلارجي  ،وبعد أف تتم ىذه العملية ٗتفف اإلجراءات نوعاما .ذلذا تعمل ادلؤسسة جاىدة خالؿ
سنة  2015من أجل تدارؾ اإلخفاقات احلاصلة يف يف رلاؿ السالمة ادلهنية سنة  ،2014والوصوؿ إذل صفر حادث مرة
أخرى سنة  ،2016والثبات عند ذلك خالؿ فًتة ٕتديد شهادة ادلطابقة  OHSAS18001للفًتة .2019- 2016
الشكل رقم ( : )57تطور حوادث العمل يف ادلؤسسة خالل الفرتة

2415- 2445
30
28

25
20
15

11
9

9

4

2015

2014

2013

1
20012

2011

8

5

5

4
2

10

0
2010

0
2009

2008

2007

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدوؿ الساب رقم

274

2006

(.)56

2005

الفصل الشادس :إنعكاسات توطني نظام اإلدارة البيئية وفقا لإليزو  14441على إدماج اجلوانب البيئية ضمو أنشطة ووظائف
املؤسشات املعهية بالدراسة )(SOMIPHOS, ENTP, FERTIAL, SCT

رابعا  -اجلوانب البيئية ووظيفة التسويق والبحث والتطوير يف مؤسسة فرتيال :FERTIAL
ٖتتكر مؤسسة فرتياؿ  FERTIALالسوؽ الوطنية بإعتبارىا الوحيدة على ادلستوى الوطٍت يف إنتاج وتسوي
منتجات األمسدة الفوسفاتية واآلزوتية .ىذا باإلضافة إذل أهنا من بُت ادلؤسسات القليلة الناشطة يف ىذا اجملاؿ والواقعة
على ضفة البحر األبيض ادلتوسط ،ما جعلها تسوي منتجاهتا يف السوؽ الدولية وخاصة السوؽ األوربية والدوؿ الواقعة يف
مشاؿ إفريقيا .فادلؤسسة تقوـ بتصريف وتسوي كل ما يتم إنتاجو ْتيث يعرب يف بعض السنوات عن حجم ادلبيعات ْتجم
اإلنتاج خالؿ السنة .وبالتارل ،فهي ا ٖتتاج إذل رلهودات تسويقية مكثفة تضفي بعض ادلزايا على منتجاهتا ومنها
ادلتعلقة باجلانب البيئي .وىذا ما تأكد من خالؿ أجوبة ادلقابلة اليت أجرت مع مسؤورل ادلديرية التجارية للمؤسسة بأف
الوظ يفة التسويقية تكادو ٗتلو من اجلوانب البيئية إا ما تعل بوحدة التعبئة والتغلف اليت ٖترص على مراعاة بعض
اجلوانب البيئية ،من خالؿ العمل على وضع ادللص البيئي اخلاص بإعادة التدروير على بعض ادلنتجات ومنها  NPKلتعرب
بذلك بأف األغلفة قابلة إلعادة التدوير بعد عملية اإلستعماؿ.
كما تقوـ ادلؤسسة يف إطار األنشطة الًتوجيي ة لتعزيز صورهتا يف رلاؿ ٛتاية البيئة ،بالًتويج لنفسها على إعتبار أهنا
من بُت أىم ادلؤسسات ادلتحصلة واحملافظة على شهادة اإليزو .14000باإلضافة إذل ادلسامهة يف بعض اجملاات البيئية يف
واية عنابة ،ومنها ٘تويل بعض نشاطات اجلمعية الوطنية حلماية البيئة ومكافحة التلوث.
أما إذا ما ٖتدثنا عن ادلنتجات الصديقة للبيئة ،فادلؤسسة ليس ذلا أي مشروع إلنتاج األمسدة النإتة عن العمليات
الطبيعية (البيولوجية الطبيعية) ،أي إنتاج أمسدة باإل عتماد على مواد طبيعية تعمل على ٗتصيب الًتبة بيولوجيا مثال ،وذلك
تزمنا مع عدـ اإلىتماـ بالبحث والتطوير ،ىذا األخَت الذي تفتقده ادلؤسسة ضمن وحداهتا ااسًتاتيجية ،وكذلك ضمن
وظائف ىيكلها التنظيمي.
خامسا  -اجلوانب البيئة ووظيفة احملاسبة وادلالية يف مؤسسة فرتيال :FERTIAL
تدخل اجلوانب البيئية يف وظيفة احملاسبة وادلالية يف مؤسسة فرتياؿ  FERTIALفرع عنابة من خالؿ إعتبار
اإلستثمارات البيئية للمؤسسة ضمن فئة التثبيتات إماننا من مسَتيها بأهنا إستثمارات ستدر بعوائد معتربة على ادلدى
الطويل .ىذا باإلضافة إذل العوائد ادلالية اليت ٖتققها ادلؤسسة جراء تسيَتىا اجليد للنفايات وف نظاـ اإلدارة البيئية
اإليزو14000

وادلتأتية من من بيع بعض النفايات وٗتفيض األ عباء الضربية اخلاصة بتخزين النفايات والتقليل من

اإلنبعاثات الغازية مع ٕتنب مصاريف ادلتابعات القضائية ،وتقيل تكاليف بعض ادلواد األولية بإعادة إستعماؿ بعض
النفايات ...إخل .ىذا باإلضافة إذل قياـ ادلؤسسة باإلفصاح عن أدئها ادلارل ادلتعل باجلوانب البيئية يف معظم تقارير
نشاطها السنوي ادلرف يف اجلريد الشهرية اليت تصدرىا.
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ادلبحث الرابع :مسامهة توطني اإليزو 14444يف إدماج اجلوانب البيئية ضمن أنشطة ووظائف شركة إمسنت
تبسة  SCTخالل الفرتة (.)2416- 2005
ٗتتلف شركة إمسنت تبسة
يف كوهنا غَت متحصلة حلد سنة
تقدـ بلغت قرابة

% 90

SCT

2016

الناشطة يف قطاع إنتاج وتسوي اإلمسنت عن ادلؤسسات السابقة زلل الدراسة

على شهادة اإليزو ،14000ولكنها يف مراحل متقدمة من عملية التحضَت بنسبة

يف توطُت وتنفيذ متطلبات النظاـ ادلدمج

لإليزو 14001 ،9001و.OHSAS18001

SMI

إلدارة البيئة واجلودة والسالمة ادلهنية وفقا

حيث بقيت فقط عملية التدقي اخلارجي ومنح اإلشهاد من طرؼ مكتب

التسجيل وادلربرلمة يف هناية سنة  .2017ذلذا سيتم يف ىذا ادلبحث مرافقة شركة إمسنت تبسة  SCTيف ٖتضَتىا وتنفيذىا
دلتطلبات النظاـ ادلدمج يف شقو اخلاص باإلدارة البيئية وفقا دلواصفات اإليزو ،14000لتبياف أثر وإنعكاس ذلك على
عملية إدماج اجلوانب البيئية ادلتعلقة هبا يف أىم وظائفها/أنشطتها.
أوال  -اجلوانب البيئية ووظيفة التموين والشراء يف شركة إمسنت تبسة :SCT
يف ما خيص التموين بادلواد األولية (احلجر اجلَتي ،احلجر الطيٍت ،الرمل ) من ادلقالع وادلناجم التابع للمؤسسة
واحملا ذية للمصنع ٔتدينة ادلاء اابيض ،ويف إطار اإلستثمارات البيئية اليت بدأت ادلؤسسة ٕتسدىا بداية من سنة
ضمن مسعى توطُت وتنفيذ متطلبات اإلدارة البيئية

اإليزو،14000

2011

قامت ادلؤسسة بإقتناء آ ات ذات خواص بيئية تعمل

على إستخراج ونقل ادلواد األولية اليت تتطلبها العملية اإلنتاجية دوف إصدار إنبعاثات عالية للغبار مع تقليل الضوضاء
العا لية اليت كانت تتسم هبا عملية اإلستخراج قبل سنة .2010

اجلدول رقم ( :)57االستثمار البيئي يف عملية اإلستخراج
قيمة االستثمار

اإلستثمار البيئي يف عملية اإلستخراج
إقتناء آات ذات خواص بيئية

 227000000.00دج

machine: «Surface Miner».

ادلصدر :من إعداد الطالب بااعتماد على ادللح رقم

(.)12.12

أما بالنسبة لوظيفة الشراء وعلى غرار ادلؤسسات السابقة ادلدروسة مت وضع البند
والسالمة ادلهنية وفقا دلواصفات

اإليزو ،14000 ،9000وOHSAS18001

()3.9

ٖتت مطلب ٖتقي ادلنتوج (التنفيذ) يوضح

اإلجراءات وادلعايَت اليت يتم ٔتوجبها التعامل مع ادلوردين ،ومن ضمنها إحًتاـ معايَت وشروط
يعملوف على ٘توين ادلؤسسة بادلواد األولية ادلتبقية للعملية اإلنتاجية (اجلبس واحلديد).
ولكن رغم وضع ىذا البند يف دليل QSEدل يتم تنفيذه إذل غاية
 2017قبل عملية التدقي اخلارجي من أجل منح شهادة ادلطابقة.

 - 1أنظر ادللح

رقم (.)8.12
272

يف دليل اجلودة والبيئة

2016

1

،HSE

وخاصة منهم الذين

مع إحتماؿ البدء بالعمل بو يف سنة
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ثانيا  -اجلوانب البيئية وظيفة اإلنتاج يف شركة إمسنت تبسة :SCT

 - 1اإلستثمارات البيئية:

يف إطار العمل على تثبيت النظاـ ادلدمج
اجلودة ،السالمة ادلهنية والبيئة

mise en place d’un système de management intégré

)(Qualité – Sécurité et Environnement

إلدارة

ويف شقو اخلاص باإلدارة البيئية

اإليزو ،14001قامت ادلؤسسة بإستثمارات معتربة من أجل توطُت تقنيات وتكنولوجيات اإلنتاج األنظف بداية من سنة
2011

وتواصلت خالؿ سنة

2014

هبدؼ ٗتفيض اإلنبعاثات الغبارية  -على وجو التحديد  -كجوانب بيئية مهمة

متعلقة بادلؤسسة ،وأيضا اإلنبعاثات الغازية .ىذا باإلضافة إذل توط ُت تقنيات تعمل على ترشيد إستهالؾ موارد الطاقة
(الكهرباء والغاز) وإستهالؾ ادلياه من أجل ٗتفيض اإلستهالؾ الكثيف وادلفرط ذلذيُت اجلانبُت البيئيُت ادلهميُت بالنسبة
للمؤسسة .كما قامت ادلؤسسة باقتناء آ لة ضاغطة ضخمة تعمل على إسًتجاع وتدوير أكياس اإلمسنت التالفة.
اجلدول رقم ( :)58اإلستثمارات البيئية اليت قامت هبا ادلؤسسة يف إطار توطني اإليزو.14444
البيان

الفرتة الزمنية

طبيعة اإلستثمار

قبل توطُت نظاـ اإليزو

2010- 1994

ادلصفاة القددية

14001

بداية توط ُت نظاـ
اإليزو14001

2011

Filtre Electrostatique

تركيب ادلصفاة اجلديدة
Filtre à Manche

رلال الرتكيب
منطقة الطهي والطحن
(الكلنكر واامسنت)
منطقة الفرف (الطهي) والطحن
(إنتاج الكلنكر)

قيمة االستثمار

----

1.960.000 €

Four et Broyeur Cru

تركيب ادلصفاة اجلديدة
2014

Filtre à Manche

ادلنطقة  /ادلرحلة النهائية إنتاج
اإلمسنت

226.183 €

Broyage Ciment

خالؿ فًتة توطُت نظاـ
اإليزو14001

2014- 2011

2016

إقتناء أجهزة مراقبة
إستهالؾ الطاقة
واإلنبعاثات الغبارية

وحدة مراقبة اجلودة والبيئة

شراء آلة ضاغطة

إعداة تدوير الورؽ وعلب
اإلمسنت الورقية

Achat d’une presse à
balles NPV 60

7.000.000.00DA

994.500,00 DA

Expédition

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد وثائ مقدمة من مديرية اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية وادلرفقة يف ادلالح اخلاصة بشركة إمسنت
تبسة  SCTضمن الرقم (.)9.12
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 - 2اإلنبعاثات الغبارية والغازية:
من خالؿ اإلستثمارات اليت قامت هبا ادلؤسسة واليت يظهرىا اجلدوؿ الساب رقم

()58

إستطاعت شركة إمسنت

تبسة التحكم يف نسبة الغبار ادلتطاير ومتابعة ىذا اجلانب البيئي ادلهم خالؿ فًتة توطينها لنظاـ اإلدارة البيئية واليت بدأت
سنة  2011وإمتدت إذل غاية .2016
اجلدول رقم ( :)59مستوى الغبار ادلتطاير يف مصنع اإلمسنت لشركة  SCTخالل الفرتة
البيان

قبل توطُت نظاـ اإليزو
14001

الفرتة

الزمنية
2005
2006
2007
2008
2009

نسبة الغبار ادلطاير

ادلصفاة ادلركبة

ادلصفاة القددية

القيم ادلسوح هبا

أكرب من /تس أوي 50

أقل من أوتس أوي

ملغ/ـ

 50ملغ/ـ

3

Filtre
Electrostatique

2416- 2445

3

2010

سنة بداية توطُت نظاـ
اإليزو14001

2011
2012

تركيب ادلصفاة اجلديدة

3

 10ملغ/ـ

Filtre à Manche

أقل من /تس أوي
3
 50ملغ/ـ

2013

خالؿ فًتة توطُت نظاـ
اإليزو14001

2014
2015
2016

تركيب ادلصفاة اجلديدة

3

 10ملغ/ـ

Filtre à Manche

أقل من /تس أوي
3

 50ملغ/ـ

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد وث ائ مقدمة من مديرية اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية وادلرفقة يف ادلالح اخلاصة بشركة إمسنت
تبسة  SCTضمن الرقم (.)10.12

نالح من خالؿ اجلدوؿ أعاله ،أف نسبة الغبار ادلطاير إطلفضت بكثَت عن ادلستوى ادلسموح بو يف القانوف
لتصبح 10ملغ/ـ 3بعد سنة  2011يف ما خيص منطقة الطحي (الفرف) والطحن لتحضَت مادة الكلنكر ،وكذلك بنفس
النسبة يف ادلنطقة /ادلرحلة النهائية إلنتاج اإلمسنت بداية من سنة
بسبب تركيب ادلؤسسة للمصفاة اجلديدة البيئية

2014

Filtre à Manche

بعد أف كانت تفوؽ أو تساوي 50ملغ/ـ 3وذلك

يف إطار ٖتضَتىا لتوطُت نظاـ اإليزو.14001

وبالتارل ،ديكن القوؿ أ ف شركة إمسنت تبسة صلحت وبشكل كبَت يف إدماج اجلانب البيئي ادلهم ادلتعل هبا وادلتمثل
يف متابعة وزلاولة ٗتفيض الغبار ادلتطاير يف اجلو.
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الشكل رقم ( :)58نسبة الغبار ادلتطاير يف مصنع اإلمسنت لشركة  SCTخالل الفرتة

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على احلدوؿ الساب رقم

2416- 2445

(.)59

أما يف ما خيص اإلنبعاثات الغازية ،فادلؤسسة دل تتابع ىذا اجلانب البيئي بادلؤشرات ادلعربة عن ذلك إا خالؿ سنة
،2016

بسبب عدـ توفر األجهزة الالزمة للرصد خالؿ الفًتة السابقة  .2015- 2011حيث قامت ادلؤسسة يف سنة

2016

بالتعاقد مع أحد مكاتب الدراسات الكائن مقره بواية سطيف وادلختص يف متابعة موارد الطاقة البيئية واألخطار

الصناعية ،والذي قاـ بقياس اإلنبعاثات الغازية دلصنع اإلمسنت عند سلارج الكلنكر واإلمسنت وبالضبط يف ادلصفاة
اجلديدة

.Filtre à Manche

وكانت النتائج كما يظهرىا اجلدوؿ ادلوارل رقم ()60جد إجيابية ،فاإلنبعاثات الغازية عند سلرج الكلنكر أنعدمت
٘تاما وتكاد تنعدـ يف سلرج اإلمسنت نتيجة إلستقطاب ادلصفتاف ادلركبتاف لكل اإلنبعاثات الغازية وٕتميعها وٕتزينها يف
مواقع خاصة ،ما مسح بتخفيض نسبة اإلنبعاثات الغازية ادلسبب لإلحتباس احلراري واليت كانت تنتشر بكثافة  -كما
أكده لنا رئيس قسم البيئة بادلصنع  -قبل سنة  2011عند سلرج الكلنكر وسنة  2014عند سلرج اإلمسنت.
وبالتارل ،ديكن القوؿ أ ف ادلؤسسة عملت على إدماج ىذا اجلانب ومتابعتو ضمن الوظيفة اإلنتاجية بداية من
2016

يف إطار األىداؼ البيئية اجلديدة ادلربرلة يف ادلرحلة األخَتة وادلتزامنة مع التحضَت لعملية التدقي اخلارجي ومنح

إشهاد ادلطابقة لإليزو.14000
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اجلدول رقم ( :)64نسبة اإلنبعاثات الغازية يف مصنع اإلمسنت لشركة

الغاز ادلنبعث
NO
SO2
NO2
NOX
CO
CO2

الوحدة

خمرج الكنكر

خمرج االمسنت

ppm
Mg/Nm3
ppm
Mg/Nm3
ppm
Mg/Nm3
ppm
Mg/Nm3
ppm
Mg/Nm3
ppm
Mg/Nm3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 20.9%يف اذلواء

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0.18
 %20.8يف اذلواء

O2

SCT

خالل سنة

2416

الكمية ادلستقطبة يف ادلصفاة
603
739.87
0
0
30
57.30
633
54
61.84
4.6
8.27
%13.9

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على تقرير مقدـ من مديرية اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية حوؿ مستوى اإلنبعاثات الغازية لسنة
 2016وادلرف يف ادلالح اخلاصة بشركة إمسنت تبسة  SCTضمن الرقم (.)11.12

 - 3إستهالك الطاقة وادلياه:
قامت ادلؤسسة خالؿ
خالؿ سنة

2011

2010- 2009

ويف إطار سلططها اذلادؼ إذل بداية توطُت نظاـ اإلدارة البيئية

اإليزو14000

بالتعاقد مع  AFAQ AFNORمن أجل إصلاز عملية تدقي مهمة دلستويات إستهالؾ الطاقة (الغاز

والكهرباء) ومستويات إستخداـ ادلوارد الطبيعية (ادلياه) نتج عنها ٖتديد ادلستويات الالزمة لرسم ووضع األىداؼ البيئية
1

للنظاـ واليت تسعى إذل ٖتسُت وترشيد اإلستهالؾ.
وعلى أساس عملية التدقي السابقة ،بدأت ادلؤسسة فعليا يف متابعة مستويات إستهالؾ الطاقة وادلياه من خالؿ
وضع أىداؼ ٖتسينية لكل شهر ،ومن ٙتة لكل س نة وف لوحة القيادة للنظاـ ادلدمج  .QSEحيث جاءت نتائج متابعة
إستهالؾ الطاقة (الكهرباء والغاز) و إستهالؾ ادلياه كما توضحها اجلداوؿ ادلوالية:

 - 1نسخة من تقرير التدقي دلؤسسة  AFNORحوؿ شركة إمسنت تبسة يف ما خيص إستهالؾ الطاقة وادلياه مرفقة يف ادللح
276
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اجلدول رقم ( :)61مستويات إستهالك الكهرباء إلنتاج اإلمسنت خالل الفرتة
الفرتة

السنوات

2416- 2411

كمية الكهرباء الالزمة إلنتاج طن واحد
من اإلمسنت

(

الكمية ادلستهدفة

)KW/T

)KW/T

(

قبل توطُت نظاـ
اإليزو14000

2010- 2005

دل تتم ادلتابعة

دل يتم وضع أىداؼ ٖتسينية لعدـ
إستخداـ لوحة القيادة QSE

توطُت نظاـ اإلدارة
البيئية اإليزو 14000

2011
2012
2013
2014
2015
2016

120.07
116.57
121.13
123.64
115.74
113.44

114
114
114
114
110
110

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على التقرير السنوي للتسيَت لسنة  ،2015ولوحة القيادة  QSEللفًتة

الشكل رقم ( :)59مستويات إستهالك الكهرباء إلنتاج اإلمسنت

خالل الفرتة

()KW/T

()2016- 2011

2416- 2411
125

120
115

110

QSE

105

100
2016

2015

2013

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدوؿ الساب رقم

2006

2005

(.)61

من خالؿ اجلدوؿ والشكل السابقُت ،ديكن مالحظة مايلي:
 -خالؿ الفًتة

2010- 2005

ادلؤسسة دل تضع أىداؼ ٖتسينية إلستهالؾ الكهرباء ادلستخدمة يف إنتاج اإلمسنت ،أي

دل يتم وضع أىداؼ بيئية خاصة بإستهالؾ الكهرباء لعدـ إستخدـ لوحة القيادة
 -خالؿ الفًتة

2016- 2011

.QSE

اليت بدأت فيها ادلؤسسة تنفذ تدرجييا متطلبات نظاـ اإلدارة البيئية

اإليزو14001

ومنها

إستعماؿ لوحة القيادة البيئية  .TBEقامت بوضع أىداؼ خاصة باجلوانب البيئية ادلتعلقة هبا ومنها إستهالؾ الكهرباء
بغية ترشيد وٖتسُت مستويات إستهالكو من أجل الوصوؿ إذل معدات منخفضة وثابتة تراعي ترشيد إستعماؿ مصادر
الطاقة غَت ادلتجددة وتقلل التكاليف .كما نالح خالؿ نفس الفًتة أف ادلؤسسة أقًتبت من ٖتقي األىداؼ ادلخطط
ذلا إلستهالؾ الكهرباء وخاصة سنة  2012وخالؿ سنيت  2015و 2016رغم ٗتفيض مستوى األىداؼ .وهبذا يف ظل
وضع ادلؤسسة لألىداؼ البيئية اخلاصة بإستهالؾ الكهرباء والعمل على ٖتقيقها سيؤدي حتما إذل ترشيد اإلستهالؾ.
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 -كما نالح أف إستهالؾ الكهرباء يف إطلفاض مستمر خالؿ الفًتة  ،2015- 2014حيث بدأ اإلطلفاض سنة

2015

نسبة %6.39مقارنة بالسنة السابقة  2014ويتواصل اإلطلفاص يف السنة ادلوالية  2016بنسبة بلغت  %1.98بادلقارنة بسنة
 .2015ىذا مع األخذ بعُت اإلعتبار اإلطلفاض ادلسجل يف سنة  2012بادلقارنة مع سنة  .2011ويرجع سبب ىذا
اإلطلفاض ادلسجل يف اإلستهالؾ حسب مسؤوؿ

QSE

إذل التجهيزات اجلديد اليت مت إقتنائها سنة

2014

واذلادفة إذل

متابعة قياس مستوى إستخداـ الطاقة الكهربائية والعمل على ٗتفيض إستهالكها.
اجلدول رقم ( :)62مستويات إستهالك الغاز الطبيعي إلنتاج اإلمسنت خالل الفرتة
الفرتة

السنوات

قبل احلصوؿ على
اإليزو14000

بداية توطُت نظاـ
اإلدارة البيئية اإليزو
14001

كمية الغاز الالزمة إلنتاج
طن واحد من اإلمسنت

الوحدة

2416- 2411

الكمية ادلستهدف

الوحدة(Kcal/Kg) K/K

(Kcal/Kg) K/K

2010- 2005

دل تتم ادلتابعة

دل يتم وضع أىداؼ ٖتسينية لعدـ
إستخداـ لوحة القيادة QSE

2011
2012
2013
2014
2015
2016

948.49
1021.12
951.62
1056.07
934.75
874.42

850
850
850
820
820
820

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على التقرير السنوي للتسيَت لسنة  ،2015وأيضا لوحة القيادة  QSEللفًتة

الشكل رقم ( :)64مستويات إستهالك االغاز إلنتاج اإلمسنت

)(Kcal/Kg

خالل الفرتة

()2016- 2011

2416- 2411
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كذلك من خالؿ التمعن والتدقي يف اجلدوؿ والشكل السابقُت ادلعرباف عن مستوى إستهالؾ الغاز ادلستخدمة يف
إنتاج اإلمسنت خالؿ الفًتة
ديكن تلخيصها يف مايلي:

2016- 2011

ديكن تسجيل نفس ادلالحظات السابقة اخلاصة بإستهالؾ الكهرباء ،واليت

 خالؿ الفًتة  2010- 2005ادلؤسسة دل تضع أىداؼ ٖتسينية إلستهالؾ الغاز الطبيعي ادلستعمل يف إنتاج اإلمسنت،أي دل يتم وضع أىداؼ بيئية خاصة بإستهالؾ الغاز لعدـ إستخدـ لوحة القيادة
 -خالؿ الفًتة

2016- 2011

.QSE

ادلتزامنة مع التنفيذ التدرجيي دلتطلبات نظاـ اإلدارة البيئية

اإليزو14001

ومنها إستعماؿ

لوحة القيادة البيئية  .TBEبدأت ادلؤسسة تضع أىداؼ خاصة باجلانب البيئي ادلتعل بإستهالؾ الغاز الطبيعي يف إطار
مسعى ت رشيد وٖتسُت مستويات إستخداـ موارد الطاقة.
 كما نالح خالؿ نفس الفًتة أف ادلؤسسة أقًتبت من ٖتقي األىداؼ التحسينية ادلخطط ذلا إلستهالؾ الغازخاصة سنيت  2013و 2015وبصورة أكرب خالؿ سنة  2016بإستهالؾ بلغ  .)K/K(874.42وهبذا يف ظل وضع ادلؤسسة
لألىداؼ السنوية اخلاصة بإستهالؾ الغاز والعمل على ٖتقيقها سيؤدي حتما إذل ترشيد اإلستهالؾ.
 كما شهد إستخداـ الغاز الطبيعي يف العملية اإلنتاجية خالؿ الفًتة  2016- 2011تذبذبا يف معدات اإلستهالؾ.حيث إرتفع اإلستهالؾ يف سنة

2012

لينخفض يف سنة  2013ويعاود اإلرتفاع يف سنة

2014

لكن بعد سنة  2014بدأ

إستهالؾ الغاز الطبيعي ينخفض يف السنة ادلوالية  2015بنسبة  %11.48ويستمر يف اإلطلفاض للسنة اليت بعدىا
بنسبة

.% 6.45

وىذا ما يفسر بداية ٖتكم ادلؤسسة بعد سنة

2014

2016

يف مستويات اإلستهالؾ وتوجهها ضلو اإلطلفاض

والثبات عند مستويات األىداؼ ادلرسومة ٖتت تأثَت اإلستثمارات اليت ٘تت سنة  ،2014واذلادفة إذل متابعة قياس مستوى
إستهالؾ موارد الطاقة وترشيد إستخدامها.
اجلدول رقم ( :)63معدل إستهالك ادلياه إلنتاج اإلمسنت خالل الفرتة

2416- 2411

كمية ادلياه الالزمة إلنتاج طن واحد

الكمية ادلستخدمة
دل يتم وضع أىداؼ ٖتسينية لعدـ
إستخداـ لوحة القيادة QSE

الفرتة

السنوات

قبل احلصوؿ على
اإليزو14000

2010- 2005

دل تتم ادلتابعة

بداية توطُت نظاـ اإلدارة
البيئية اإليزو 14000

2011
2012
2013
2014
2015
2016

0.01
0.01
0.01
0.03
0.02
0.02

من اإلمسنت الوحدةM 3 /T

الوحدة M 3 /T

0.02
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على :التقرير السنوي للتسيَت لسنة  ،2015ولوحة القيادة  QSEللفًتة
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الشكل رقم ( :)61منحىن إستهالك ادلياه إلنتاج اإلمسنت ) (M 3/Tخالل الفرتة

2416- 2411
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(.)63

من خالؿ اجلدوؿ والشكل السابقُت ديكن تسجيل مايلي:
 -خالؿ الفًتة

2010- 2005

ادلؤسسة دل تضع أىداؼ خاصة باجلانب البيئي ادلتعل بإستخداـ ادلوارد الطبيعية

وادلتمثل يف إستهالؾ ادلياه ،نظرا لعدـ إستخدـ لوحة القيادة  QSEيف شقها اخلاص بالبيئة.
 بداية وضع أىداؼ خاصة باجلانب البيئي ادلتعل بإستهالؾ ادلياه بداية من سنةلوحة القيادة البيئية .TBE

2011

تزامننا مع بداية إستخداـ

 شهدت الفًتة ٖ 2013- 2011تكماً يف إستهالؾ ادلياه من خالؿ الثبات ادللحوظ يف اإلستهالؾ وٖتقي معداتدوف مستوى األىداؼ ادلخططة ،يرجع مستوى اإلستهالؾ يف اإلرتفاع وخاصة يف سنة  2014ويفوؽ بكثَت مستوى
اذلدؼ ادلرسوـ خالؿ السنة بفجوة بلغت معدؿ النصف
% 200

(0.015

ـ/3طن) ٔتعدؿ إستهالؾ عارل بزيادة معتربة بلغت

مقارنة بكل الفًتة  .2016- 2011حيث يفسر ىذا اإلرتفاع بسبب فتح ادلؤسسة اخلط اإلنتاجي اجلديد ادلتعل

باإلمسنت جاىز اإلستعماؿ ،لكن سرعاف ما رجع مستوى اإلستهالؾ يسجل إطلفاضا يف سنة

2015

تواف مع مستوي

األىداؼ اليت وضعتها ادلؤسسة ألوؿ مرة ( 0.02ـ/3طن) ليثبت يف السنة ادلوالية ( )2016بنفس معدؿ اإلستهالؾ.
 - 4تسيري النفايات:
يف إطار مسعى شركة إمسنت تبسة تنفيذ متطلبات النظاـ ادلدمج

SMI

بداية من سنة

2011

وخاصة يف جزئو

اخلاص باإلدارة البيئية وفقا لإليزو ،14000قامت ادلؤسسة بوضع نظاـ لتسيَت النفايات السائلة والصلبة وف اإلجراء
التسيَتي ادلسمى " :فرزٗ ،تزين ومعاجلة -

."tri, stockage et traitement

تفرزىا العملية اإلنتاجية بادلصنع ،واليت كانت يف وقت ساب قبل سنة

لذلك مت تنظيم عملية طرح النفايات اليت

2011

تعاين من طرح عشوائي للنفايات دوف

مراعاة تأثَت ذلك على البيئة ما عرض ادلؤسسة لكثَت من الضغوط من طرؼ اجملتمع ادلدين وهتديدات ٔتتابعات قضائية
من طرؼ مديرية البيئة لواية تبسة.
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ذلذا إستفادة ادلؤسسة كثَتا خالؿ الفًتة  2016- 2011من النظاـ التسيَتي للنفايات ،حيث مت بيع الكثَت منها يف
شكها الصلب (احلديد ،الرباميل احلديدية...اخل) ومعاجلة البعض األخر إلعادة إستخدامو مثل  farine crueوإسًتجاع
بعض النفايات السائلة وخاصة الزيوت بعقد إتفاقية مع مؤسسة نفطاؿ .والشكل ادلوارل يوضح النظاـ التسَتي اجلديد
للنفايات يف مصنع اإلمسنت.
وٕتدر اإلشارة – كما مت التطرؽ لو سابقا  -أف ادلؤسسة قامت بإقتناء ألة ضاغطة يف إطار اإلستثمارات البيئية سنة
2016

من أجل إعادة تدوير وإستخداـ الورؽ واأل كياس الورقية ادلستخدمة حلمل اإلمسنت التالفة أو حىت اليت مت

إستخدامها ورميها .ما ساعد ادلؤسسة يف ٗتفيض تكاليف إقتناء ادلواد األولية الالزمة لصنع أكياس تعبئة اإلمسنت.
الشكل رقم ( :)62نظام تسيري النفايات "فرز ،ختزين ومعاجلة" يف مصنع اإلمسنت

ادلصدر :تقرير مقدـ من مديرية اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية حوؿ تسيَت نفايات شركة  SCTوادلرف يف ادلالح ضمن الرقم

(. )12.12

وف لوحة القيادة البيئية يتم أيضا متابعة تسيَت نفايات ادلؤسسة ،من خالؿ وضع أىداؼ متعلقة هبا اجلانب
والعمل على ٖتقيقها كل سنة من خالؿ متابعة اإل سًتجاع الداخلي الذي تقوـ بو ادلؤسسة ذاتيا ،وكذلك اخلارجي الذي
تبحث ادلؤسسة من خالؿ على متعاقدين خارجيُت معتمدين من طرؼ اجملمع الصناعي لإلمسنت ،من أجل بيع أو منح
بعض النفايات إلعادة إستخدامها ،ومنها على وجو اخلصوص مؤسسة نفطاؿ من أجل إسًتجاع الزيوت.
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اجلدول رقم ( : )64كمية بعض نفايات ادلصنع وطريقة التعامل معها لسنة

البيان
مصفاة الزيت ادلستعمل

2415

الكمية (كلغ)

خاصية النفايات
ضارة

طريقة ادلعاجلة
غياب مسًتجع معتمد

البطاريات ادلستعملة
الشحوـ

8019
5400

سامة
ضارة

غياب مسًتجع معتمد
إعادة إستخداـ داخلي

انابيب حاملة اشعة x

15.9

خطَتة على البيئة

غياب مسًتجع معتمد

الزيوت ادلستعملة العازلة
للعناصر ادلعدنية إا الكلور

1200

ضارة

 1200كلغ إعادة إستخداـ داخلي

الزيوت ادلستعملة

3927

ضارة

 2873كلغ مسًتجعة من مؤسسة نفطاؿ

42188

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على ملف مقدـ من طرؼ مديرية البيئة لواية تبسة وادلرف يف ادلالح ضمن الرقم

اجلدول رقم ( : )65عملية متابعة النفايات بلوحة القيادة خالل

طبيعة النفايات

معاجلة النفايات اخلطرة
Traitement des
déchets dangereux

السنوات
2415
2416

()%
()%

سرتجاح النفايات
Gestion des déchets:
matieres recyclés
(taux des Matieres
recupérées:
(FC/KK/CIMENT

(.)13.12

2416- 2415

سرتجاح النفايات

إسرتجاع الزيوت

Recuperation Gestion des déchets:
matiere recyclé
des huiles
(
taux concassage
usées
Matieres
( recupérées

اذلدؼ

احملق

اذلدؼ

احملق

اذلدؼ

احملق

اذلدؼ

احملق

100
100

100
40

100
100

100
77.50

100
100

100
101.25

100
100

85.83
95

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على لوحة القيادة  QSEلسنوات الفًتة . 2016- 2015

من خالؿ اجلدوؿ الساب  ،نالح أف ادلؤسسة تضع أىداؼ سنوية من أجل معاجلة وإسًتجاع أو حىت إمكانية
إعادة التدوير كل النفايات اليت تطرحها ،مع العمل على ٖتقي ىذه األىداؼ من خالؿ ادلعاجلة الذاتية أو بإسناد ذلك
إذل مؤسسات سلصصة (مثل إسًتجاع الزيوت من طرؼ مؤسسة نفطاؿ).
كما نالح كذلك ،أف ادلؤسسة حقق ت نتائج جيدة يف تسيَت نفاياهتا خالؿ سنة  ،2015وذلك بتحقي معظم
األىداؼ بنسبة  %100باستثناء إسًتجاع الزيوت الذي مت بنسبة معتربة بلغت

.%85.83

ثالثا  -اجلوانب البيئية ووظيفة ادلوارد البشرية يف شركة إمسنت تبسة :SCT

على غرار ادلؤسسات السابقة سيتم متابعة اجلوانب البيئية يف إدارة ادلوارد البشرية من خالؿ متابعة برنامج التكوين

البيئية والسالمة ادلهنية يف إطار التحضَت للحصوؿ على اإليزو 14000خالؿ الفًتة .2016- 2011
 - 1التكوين يف اجملال البيئي:
قامت الشركة يف إطار التحضَت لعملية تبٍت وتوطُت النظاـ ادلدمج ويف شقو اخلاص باإلدارة البيئية وفقا
لإليزو14000

بربرلة دوات تكونية داخلية وخارجية من أجل التدريب يف رلاات كيفية تطبي متطلبات
282
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وٖتديد اجلوانب البيئية اخلاصة بادلؤسسة وكيفية متابعتها واإلجراءات الالزمة للتقليل من التلوث الصادر عن أنشطة
ادلصنع وغَتىا .ونظرا لعدـ ٖتديد العدد ادلخصص للتكوين يف اجملاؿ البيئي يف الشركة خالؿ كل سنة بسبب إدراج ىذا
العنصر يف رلموع األ فراد ادلكونُت ضمن فئة ادلؤ٘ترات  seminairesوفئة وحدات ادلوقع  Unite sue siteوفئة
اإلختصاص ،وأيضا ضمن فئة التحسُت والتطوير  ،Perfectionnement et Recyclageسيتم متابعة مستويات العملية
التكونية بأ كملها يف ادلؤسسة خالؿ الفًتة  ،2011-2016وذلك وف اجلدوؿ ادلوارل.
اجلدول رقم ( :)66تطور عدد األ فراد ادلكونني يف ادلؤسسة خالل الفرتة
السنوات

2416- 2411

2411

2412

2413

2414

2415

2416

يف اإلختصاص

Spécialisation

0

0

0

3

4

6

وحدات ادلوقع

Unite sur site

0

20

47

51

92

102

31

69

62

49

58

65

55

95

122

149

291

287

طبيعة التكوين

ادلؤدترات seminaires

التحسني والتطوير

Perfectionnement et Recyclage

خارج

الوطنFormation à l'étranger

نسبة

0

0

6

0

0

0

اجملموع Total

86

184

237

252

445

464

التغيري )Taux (%

--

113.95

28.80

6.32

75.58

3.37

ادلصدر :من إعداد الطالب باإل عتماد على التقارير السنوية للتسيَت لشركة  SCTلسنوات الفًتة (.)2016- 2011

الشكل رقم ( :)63منحىن تطور عدد األ فراد ادلكونني يف ادلؤسسة خالل الفرتة
460

2416- 2411
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ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدوؿ الساب رقم

(.)66

نالح من خالؿ اجلدوؿ والشكل السابقُت ،الزيادة ادلستمرة يف إٚتارل عدد ادلتكونُت خالؿ فًتة التوطُت
التدرجيي للنظاـ ادلدمج

SMI

ادلتكونُت ٔتعدؿ إرتفاع بلغ

ومنها تنفيذ متطلبات اإليزو  .14001حيث سجلت سنة

%113.95

ليستقر نوعا ما العدد يف السنة ادلوالية

بادلقارنة بسنة  .2011كما سجلت سنة

2016

2015

2012

أكرب زيادة يف عدد

زيادة معتربة بلغت

%75.58

ٔتعدؿ زيادة طفيف بلغ  .% 3.37ويرجع سبب ىذه الزيادة يف إٚتارل عدد
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ادلكتونُت خالؿ الفًتة

2016- 2011

إذل تكثيف الربامج التكونية اخلاصة ٔتجاات متطلبات النظاـ ادلدمج وادلتمثلة يف

رلاات اجلودة والسالمة ادلهنية ،باإلضافة إذل اجلوانب اخلاصة بالبيئة ،ومنها على وجو التحديد التكوين يف رلاؿ
التكنولوجيات ادلعتمدة خالؿ الفًتة واخلاصة بالتحكم يف اإلنبعاثات الغازية وإستهالؾ الطاقة وتسيَت النفايات اليت
تطرحها العملية اإلنتاجية.
 - 2السالمة ادلهنية:
ديكن التطرؽ إذل السالمة ادلهنية يف شركة إمسنت من خالؿ إبراز حوادث العمل واألياـ الضائعة جراء ذلك خالؿ
الفًتة  2016- 2005مع تدعيم ذلك بنسبة (معدؿ) اخلطورة السنوي .
اجلدول رقم ( :)67تطور عدد حوادث العمل يف شركة إمسنت تبسة خالل الفرتة
عدد حوادث

2416- 2414

عدد األ يام الضائعة معدل اخلطورة

الفرتة

السنوات

العمل مع
التوقف

جراء حوادث العمل

%

قبل توطُت النظاـ ادلدمج إلدارة اجلودة والبيئة
والسالمة ادلهنية وف ادلواصفات

2009- 2005

27- 20

500- 400

مرتفع فوؽ 0.5

2010

10

299

0.54

ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
2011
2012
2013
2014
2015
2016

بداية توطُت النظاـ ادلدمج إلدارة اجلودة والبيئة
والسالمة ادلهنية وف ادلواصفات
ISO9001, ISO14001, OHSAS18001

11
10
9
10
8
10

169
159
188
300
408
153

0.34
0.14
0.31
0.57
0.66
0.18

ادلصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على التقرير السنوي للتسيَت لسنة  ،2015وأيضا تقرير مقدـ من مديرية  HSEحوؿ حوادث العمل
للفًتة  2016- 2010وادلرف يف ادلالح ضمن رقم (.)14.12

نالح من خالؿ اجلدوؿ السابقن اإلطلفاض ادلعتربة يف حوادث العمل بداية من ( 2010بداية التحضَت لتوطُت
النظاـ ادلدمج للجودة والبيئة والسالمة ادلهنية يف اإليزو 14001 ،9001و OHSAS18001مع ثبات ذلك نسبيا خالؿ
السنوات اليت تلت ذلك .حيث تراوحت حوادث العمل خالؿ الفًتة  2016- 2011ما بُت  11- 8حادث بينما شهدت
الفًتة اليت سبقت عملية تبٍت النظاـ

()2009- 2005

ىذا اإلطلفاض يف حوادث العمل خالؿ الفًتة

تروحت بُت  27- 20حادث .ويدؿ
عدد مرتفع يف حوادث العمل ا

2016- 2010

وثباهتا نسبيا إذل ٖتكم ادلؤسسة يف هتيئة الظروؼ ادلناسبة

للعمل وف إجراءات صارمة .مع القياـ بربامج تكوينية مكثفة ٖتاكي ٕتنب األسباب ادلؤدية إذل وقوع احلوادث يف ٚتيع
مواقع ادلؤسسة وخاصة يف حيز ومنطقة اإلنتاج يف ادلصنع.
ىذا اإلطلفاض يف حوادث العمل تواف كذلك مع إطلفاض يف األ ياـ الضائعة جراء حوداث العمل وإطلفاض يف
نسبة اخلطورة بإستثناء سنة

2015

اليت سجلت زيادة يف عدد األياـ الضائعة ،ونسبة خطورة مرتفع مفسرة بشدة احلادث

الوحيد الذي وقع يوـ  2015/01/21بادلصنع.
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رابعا  -اجلوانب البيئية ووظيفة احملاسبة وادلالية يف شركة إمسنت تبسة:SCT
على غرار ادلؤسسات السابقة ،تدرج اإلستثمارات البيئية يف شركة إمسنت تبسة ضمن فئة التثبيتات ،يف فصوذلا
ادلالية واحملاسبية على يقُت منها بأف ىذه اإلستثمارات ستدر ا زللى على ادلؤسسة عوائد على ادلدى الطويل .وىذا ما
بدأ يظهر من خالؿ ٗتفيض التكاليف ادلرتبظة بتقليل الضرائب البيئية ادلتعلقة خصيصا باإلنبعاثات الغبارية الصادرة عن
ادلصنع ،وذلك بعد توطُت تقنيات الغنتاج األنظف اليت جعلت من نسبة الغبار ادلتطاير أ قل بكثَت من ادلستوى السموح
بو وىو 50ملغ/ـ .3ىذا باإلضافة إذل تقليل الضرائب البيئية ،مع اإلستفادة من بيع بعض النفايات وإسًتاجاع البعض

األخر وف نظاـ تسيَت النفايات ادلطب بداية من سنة توطُت نظاـ اإلدارة البيئية اإليزو.14001

خامسا -اجلوانب البيئية ووظيفة التسويق والبحث والتطوير يف شركة إمسنت تبسة:SCT
 - 1التسويق:

تظهر اجلوانب البيئية يف النشاط التسويقي للمؤسسة من خالؿ ادللص البيئي الذي تتمتاز بو أكياس التغليف
احلامل دلنتوج اإلمسنت لشركة  . SCTففي إطار التحضَت للحصوؿ على شهادة ادلطابقة لإليزو 14000وبالضيط يف سنة
،2016

قامت الشركة ضمن إطار إستثماراهتا البيئية بإنشاء وحدة متخصصة يف إسًتاجاع األكياس ادلستعملة أو التالفة

من أجل إعادة تدويرىا ،ماجعل الشركة تتحصل على ادللص البيئي اخلاص بإعادة التدوير .ىذا باإلضافة إذل ملص
1

"شعار البيئة رلاؿ إىتمامنا" كتعبَت يظهر اجملهودات اجلبارة اليت قامت /وتقوـ هبا الش ركة يف رلاؿ ٛتاية البيئة.
كذلك عملت الشركة أيضا على إستحداث خط إنتاجي جديد كإمتداد لعمليات تسوي منتجاهتا٘ ،تثل يف
تسوي اإلمسنت اجلهاز لإلستعماؿ ادلباشر للقضاء هنائيا على النفايات اليت تطرحها عمليات التعبئة والتوزيع ...إخل .ىذا
باإلضافة إذل إنشاء وحدة خاصة ومستقلة تقوـ بتعبئة وتوزيع اإلمسنت يف ادلنطقة الصناعية لواية تبسة رلهزة بكافة
اآلات احلديثة اليت تراعي ٚتيع اإل عتبارات البيئية وخاصة ماتعل باإلنبعاثات الغبارية.
كما تقوـ الشركة يف إطار الًتويج لصورهتا بادلسامهة و٘تويل بعض اجملاات البيئية على مستوى الواية ،ومنها
أنشطة مديرية البيئة ،وأنشطة التشجيَت ضمن زليطها اخلارجي والداخلي.
 - 2البحث والتطوير:
تقع وظيفة البحث والتطوير يف شركة إمسنت تبسة  SCTضمن ىيكلها التنظيمي يف ادلديرية (اإلدارة) ادلخصصة
للتطوير ،فهذه األخَتة اليت ٗتصص جل ْتوثها ودراساهتا للجوانب التقنية ادلتعلقة بادلنتوج ،وأيضا مواصفات اجلودة،
ومنها تطوير مواصفات منتوج اإلمسنت الربوتالندي ،وأيضا إستحداث خط إنتاجي تكاملي مع منتوج اإلمسنت
(اإلستعماؿ اجلاىز)..إخل .أما فيما خيص الدراسات ادلتعلقة باجلانب البيئي فهي قليلة جدا حيث سجلت الفًتة - 2011
 2016دراسة واحدة متعلقة بتثمُت وٕتسيد وحدة إعادة تدوير أكياس اإلمسنت سنة .2016

1

 -ادللص البيئي مرف يف ادلالح اخلاصة الشركة وادلدرجة ضمن الرقم

(.)15.12
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خالصة الفصل:
بعد متابعة مستوى إدماج اجلوانب البيئية يف الوظائف/األنشطة الرئيسية والداعمة للمؤسسات ادلدروسة بادلؤشرات
ادلعربة عن ذلك خالؿ الفًتة اليت عملت فيها كل مؤسسة على توطُت نظاـ اإلدارة البيئية وفقا دلواصفات اإليزو،14000
ديكن تسجيل أىم النقاط التالية:
 دل تتم متابعة ادلؤشرات ادلعربة عن اجلوانب البيئة اخلاصة بادلؤسسات ادلد روسة قبل بداية التحضيَت للحصوؿ علىاإليزو 14000أو قبل سنة احلصوؿ على اإليزو.14000
 توقفت شركة مناجم الفوسفات  SOMIPHOSعن متابعة ادلؤشرات ادلعربة عن اجلوانب البيئة بعد عدـ ٕتديدىالشهادة ادلطابقة لإليزو.14000
 -إرتفاع اإلستثمارات البيئية لدى كل ادلؤسسات ادلدروسة يف مرحلة التحضَت للحصوؿ على

اإليزو14000

أو مع بداية

مرحلة التحضَت لتجديد شهادة ادلطابقة ادلطابقة.
 -إطلفاض يف مستوى اإلنبعاثات الغبارية لدى ادلؤسسات

((SOMIPHOS, SCT , FERTIAL

بإعتباره كجانب بيئي

مهم متعل بكل مؤسسة مع التحكم يف اإلنبعاثات الغازية يف كل  SCT ،ENTPو FERTIALبإستخداـ تقنية .CCS
 توط ُت نظاـ لتسيَت النفايات وف آلية (فرز ،معاجلة ،إسًتجاع مع إمكانية البيع) ما جعل ادلؤسسات ادلدروسة تتحكموبشكل كبَت يف نفاياهتا اليت تطرحها بعد حصوؿ على اإليزو 14000ما مسح بتخفيض الضرائب
 زلأولة ترشيد مصادر إستهالؾ الطاقة (الكهرباء والغاز) وإستهالؾ ادلياه من خالؿ ادلتابعة والقياس ادلستمرللمؤشرات ادلعربة عن ىذا اجلانب البيئي ادلهم لدى كافة ادلؤسسات ادلدروسة ووضع أىداؼ شهرية سنوية من أجل
إحداث ٗتفيض الالزـ والثبات على معدات إستهالؾ معينة.
 -إعتماد بند الشراء ضمن دليل اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية

MQES

ادلصمم يف كل مؤسسة مدروسة من أجل

اإل لتزاـ بادلعايَت البيئة يف التعامل مع ادلوردين وادلناولُت ما يسمح بتجسد الشراء األخضر.
 إرتفاع عدد ادلتكونُت يف اجملاؿ البيئي لدى كافة ادلؤسسات ادلدروسة خالؿ فًتة التحضيَت للحصوؿ علىاإليزو 14000نتيجة لربرلة دورات تكونية مكثفة من أجل إ دماج ومتابعة اجلوانب البيئة اخلاصة بكل مؤسسة.
 -إطلفاض حوادث العمل واحلواث البيئية بعد حصوؿ ادلؤسسات على

اإليزو14000

وادلؤسسة خالؿ فًتة ٖتضَتىا

للحصوؿ على اإليزو.14000
 أعتربت كل ادلؤسسات ادلدروسة اإلستثمارات البيئية ضمن فئة التثبيتات كإ ستثمار بإىتالكات سنوية مع عائد متوقععلى ادلدى البعيد.
 -شهدت بعض ادلؤسسات ومنها

ENTP

ٗتفيض يف الضرائب البيئية ٖتت أصبحت غَت موجودة بعد حصوذلا على

اإليزو 14000وٕتديدىا لشهادة ادلطابقة دلرات عديدة.
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 -كما شهدت شركة مناجم الفوسفات

SOMIPHOS

إىتماـ حقيقي بوظيفة البحث والتطوير البيئي وخاصة خالؿ

فًتة احلصوؿ على اإليزو .)2010- 2005( 14000وىذا ما ظهر من خالؿ زيادة اإلنفاؽ على البحث والتطوير وٗتصيص
جزء من البحوث والدراسات للجوانب البيئية ادلتعلقة ٔتنتوج ادلؤسسة أو يف إطار مشاكل ادلنتوج اليت يتعرض ذلا زبائنها.
 تقوـ كل ادلؤسسات بالًتويج لصورهتا على أهنا صديقة للبيئة من خالؿ ادلسامهة يف بعض األنشطة البيئية اليت تقوـ هبااجلهات ادلختصة ،ومنها مديريات البيئة على سلتلف الوايات اليت تنتمي إليها ادلؤسسات ادلدروسة.
 -إستخدمت مؤسسة

ENTP

يف ظل إنتمائها إذل رل مع سونظراؾ تقنية عادلية جد متطورة يف ٗتفيض والقضاء على

اإلنبعاثات الغازية عرفت بتقنية إصطياد وٗتزين غاز ثاين اكسيد الكربوف .CCS
 تكاد شلارسة التسوي األخضر تنعدـ يف كل ادلؤسسات ادلدروسة بإستثناء شركة إمسنت تبسة  SCTاليت وضعت وحدةخاصة من اجل إعادة رسكلة وتدوير أكياس اإلمسنت ،ما منحها ادللص البيئي على غالؼ منتوجها.
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خالصة اجلزء التطبيقي

بينت الدراسة التطبيقية جود تكامل وتداخل حقيقي بني مجيع مراحل نظام اإلدارة البيئية
ومتطلباته ومبساعدة األدوات األخرى دلواصفة
ادلعنية بالدراسة

( ENTP, SOMIPHOS

حيث تبني أن عمل نظام

اإليزو10444

اإليزو10441

وفق

وممارسة البعد البيئي األخضر يف أنشطة ووظائف ادلؤسسات

.)SCT, FERTIAL,

اإليزو10441

يف ادلؤسسات ادلعنية بالدراسة يبدأ بوضع السياسة البيئية اليت تعرب عن

تصريح اإلدارة العليا حبماية البيئة وإلتزامها بتوفري ادلوارد الالزمة لذلك ،وبعد ذلك تأيت مرحلة التخطيط اليت حتدد فيها
كل مؤسسة اجلوانب البيئية ادلتعلقة هبا ومن مث تضع أهدافا وغايات بيئية يف اخلطة ادلوضوعة على ادلستوى الوظيفي،
وبعد ذلك تأيت مرحلة التنفيذ والتشغيل اليت جيب أن يشتمل فيها برنامج التكوين على مفاهيم وممارسات جتسد األخذ
بعني اإلعتبار البعد البيئي األخضر يف كل وظيفة أو نشاط ،هذا مع ضرورة وضع نظام إتصاالت ناجع للتنفيذ يف مجيع
العمليات وصوال إىل مرحلة التصحيح ،اليت يتم فيها رصد وقياس النتائج ادلتحصل عليها من خالل اآلثار البيئية اليت مت
ختفيضها ومدى حتقيق األهداف والغايات ادلخططة من أجل الولوج يف عملية التحسني ضمن الدورات الالحقة.
كما بينت الدراسة التطبيقية أن ادلؤسسات ادلعنية بالدراسة عملت على إدماج جزئي أو كلي للجوانب البيئية
ادلتعلقة هبا مع القيام مبتابعتها خالل حصوذلا على اإليزو .10444أما ق بل توطني نظام االدارة البيئة

اإليزو10441

واحلصول على شهادة ادلطابقة مل يتم إدماج ومتابعة اجلوا نب البيئية يف أي مؤسسة .هذا باإلضافة إىل أنه إذا حدث وأن
توقفت أحد ادلؤسسات عن جتديد شهادة ادلطابقة قد يتوقف معه إدماج اجلوانب البيئية ومتابعتها ،وهذا ما ظهر مع
شركة  SOMIPHOSبعد سنة .0414

822

اخلـــــــــــامتـــــة

اخلامتة ...............................................................................................................

سعت ىذه الدراسة من خالل خطة العمل اليت مت وضعها من أجل تأطريىا ،ووفق ادلنهج ادلتبع يف تسيريىا ،إىل
زلاولة وصف وحتليل معظم ادلتغريات والعناصر ادلرتبطة وادلتداخلة مع موضوع اإلدارة البيئية اإليزو ،00111ومساعلتها يف
إدماج اجلوانب البيئية ضمن أنشطة ووظائف ادلؤسسة اإلقتصادية على إختالف طبيعة رلال القطاع الذي تنتمي إليو كل
مؤسسة .حيث مت تقسيم ىذه الدراسة إىل جزئني ،تضمن الشق األول ثالثة فصول نظرية ،عملت يف البداية على
مناقشة قضية البيئة مبكوناهتا ومشكالهتا ادلطروحة وآليات محايتها ،ومن مث تعرضت إىل مفهوم االدارة البيئية وفق
االيزو 00111وأىم أ دواهتا وفوائد تطبيقها لتصل يف النهاية إىل تبيان كيفية شلارسة أنشطة ووظائف ادلؤسسة مبنظور إدماج
البعد البيئي االخضر والدور الذي يلعبو االيزو 00111يف ذلك .أما الشق الثاين ذلذه الدراسة ،فإحتوى على ثالثة فصول
تطبيقية ،عملت على جتسيد وإسقاط اجلانب النظري للبحث على أرض الواقع ،من خالل بيان مدى تأثري تطبيق
متطلبات

اإليزو00111

على تفعيل شلارسة البعد البيئي يف أنشطة ووظائف كل من شركة مناجم

الفوسفاتSOMIPHOS

ادلؤسسة الوطنية لألشغال يف األبار  ،ENTPادلؤسسة اجلزائرية لصناعة االمسدة  FERTIALوشركة إمسنت تبسة

.SCT

وعليو ،أ فرزت ىذه الدراسة رلموعة من النتائج اليت أعتمدت يف مناقشة الفرضيات وطرح اإلقًتحات كمايلي:

أوال -نتائـ ــج ال ـ ــدراسة:
 إن احلصول على

اإليزو00111

واحملافظة على شهادة ادلطابقة لفًتة طويلة من خالل جتديدىا غلعل ادلؤسسة تطور من

إستخدامها لألدوات واألساليب اإلدارية ادلتعلقة بنظام اإل دارة البيئية وفقا للغيزو ،00110وىذا ماظهر مع ادلؤسسة الوطنية
لألشغال يف اآلبار  ENTPادلتحصلة على شهادة االيزو 00111خالل كل الفًتة  5102- 5112واليت تستخدم أدوات
متطورة هبدف تتبع وقياس وتقييم إدماج اجلوانب البيئية ادلتعلقة هبا يف أنشطتها ووظائفها من خالل إستعماذلا جلملة من
األدوات أبرزىا :برنامج االدارة البيئية ،لوحة القيادة العملياتية البيئية ،ادلصفوفة البيئية ،لوحة متابعة ادلؤشرات البيئية وتقارير
مراجعة إدارة .HSE
 ظهر كذلك أن ادلؤسسات ادلعنية بالدراسة تعمل وفق أسلوب التحسن ادلستمر لإلدارة البيئية اإليزو ،00111حيث
تضع كل مؤسسة أىداف بيئية سنوية وفق برنامج اإل دارة البيئية .ففي حالة عدم حتقيق تلك األىداف ادلخطط ذلا تعمل
كل مؤسسة على القيام باإلجراءات التصحيحة الالزمة ،أما يف حالة حتقيق األىداف فتعمل إما بوضع أىداف حتسينية
جلوانبها البيئية احلالية أو وضع أىداف جديدة جلوانب بيئية مل يتم متابعتها من قبل.
 عملت كل مؤسسة زلل الدراسة فقط على ختفيض مستويات التلوث ادلعربة عن تأثريات جوانبها البيئية للتوافق مع
ادلستويات ادلسموح هبا يف القوانني الوطنية اجلزائرية ومنها قانون تنظيم ادللوثات يف اجملال اجلوي واالرضي وادلائي .مع
التأ كيد على أن ادلؤسسات ادلعنية بالدراسة تستطيع ختفيض مستويات التلوث أكرب من ذلك .وبالتايل ،فهي تنتهج
السلوك البيئي ادلتكيف مع القوانني البيئية ،معتمدة يف ذلك على إسًتاجتية التكيف دون سعيها إىل أن تكون ضمن
مصايف ادلؤسسات اليت تسلوك السلوك البيئي ادلستدام ضمن إسًتاجتية ادلبادرة.
 شهدت معظم ادلؤسسات زلل الدراسة إدماج كثيف للجوانب البيئية ادلتعلقة بكل واحدة يف الوظيفة االنتاجية مع
مستوى إدماج أقل بكثري يف األنشطة ووالوظائف األساسية األخرى ،ومنها على وجو التحديد الوظيفة التسويقية.
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 ركزت معظم ادلؤسسات ادلعنية بالدراسة يف إدماج جوانبها البيئية ضمن أنشطتها ووظائفها على أسلوب هناية اجملرى
أو هناية االنبوب ،أي ذلك األسلوب العالجي الذي يستخدم بعد حدوث التلوث ،بالرغم من إمكانية إستخدامها
لتقنيات اإلنتاج األنظف عند ادلصدر أو ما يسمى بداية األنبوب.
 حققت كل ادلؤسسات ادلعنية بالدراسة مكاسب إقتصادية معتربة من تطبيقها وتوطينها لنظام اإليزو 00110من خالل
التحكم أكثر يف إستهالك ادلوارد الطبيعية والطاقة الكهربائية ،وزيادة الكفاءة اإلنتاجية ،وحتسني األداء البيئي ،وختفيض
قيم الرسوم البيئية ،وحتقيق وفرات مالية متأتية من ختفيض التكاليف وبيع بعض النفايات أو إعادة إستخدامها.
 يف ما ؼلص إدماج اجلوانب البيئية يف وظيفة التموين والشراء ،ؽلكن أن نستنج مايلي:
االيزو10001

 يف الفًتة قبل توطني نظام االدارة البيئيةوىذا ماظهر يف شركة إمسنت تبسة حلد سنة

5102

مل يتم األخذ بعني اإل عتبار اجلوانب البيئية يف وظيفة الشراء

اليت مل تطبق ىذا البند بعد ،ألهنا مازالت مل تتحصل على شهادة

ادلطابقة لإليزو  . 00111ىذا باالضافة إىل عدم األخذ بعني اإل عتبار اجلوانب البيئية يف وظيفة الشراء خالل الفًتة اليت
تلت عدم جتديد شهادة ادلطابقة اإليزو ،00111وىذا ما تبني من خالل الفًتة

()5102- 5100

اليت توقفت فيها شركة

مناجم الفوسفات عن وضع ادلعايري البيئية يف وظيفة الشراء بعد عدم جتديدىا لشهادة ادلطابقة االيزو.00111
 -يف فًتة التحضري واحلصول على اإليزو

00111

وجتديد شهادة ادلطابقة ،عملت كل ادلؤسسات زلل الدراسة على

وضع بند زلدد يف دليل اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية  MQESيأخذ بعني اإلعتبار اجلوانب البيئية يف التعامل مع ادلوردين
وادلناولني .حيث تقيم كل مؤسسة ادلوردين هبدف حتديد إحتمال التعامل معهم ،بناءاً على معايري وشروط معينة حتمل يف
طياهتا اجلوانب البيئية  .وبالتايل ،ووفقا للبند ادلطبق يف كل مؤسسة مت تنظيم وظيفة الشراء وجعلها إىل حد ما ذات طابع
بيئي يساعد يف تفعيل شلارسة الشراء األخضر.
 -كما شهدت فًتة التحضري واحلصول على

اإليزو00111

وجتديد شهادة ادلطابقة ،أيضا إدماج اجلوانب البيئية يف

العمليات التمونية ،وىو ما ظهر يف شركة  SCTمن خالل األخذ بعني اإلعتبار اجلانب البيئي يف عمليات إستخراج ادلواد
األولية من ادلقالع التابعة ذلا .ويف شركة

SOMIPHOS

مت عقد إتفاقية مع مكتب دراسات من أجل حتديد نسب

اإلستخراج ا لالزمة لإلستغالل ادلستدام دلنجم الفوسفات خالل الفًتة

.5101- 5112

 فيما ؼلص وظيفة/نشاط اإلنتاج  -ىذا األخري الذي أخذ النصيب األ كرب من حيث إدماج ومتابعة اجلوانب البيئية
يف كل ادلؤسسات  -ؽلكن تسجيل ما يلي:
 يف الفًتة قبل توطني نظام اإلدارة البيئية االيزو ،00111مل يتم متابعة ادلؤشرات ادلعربة عن اجلوانب البيئية يف العمليةاإل نتاجية .وكذلك مل تتم ادلتابعة يف الفًتة اليت تلت عدم جتديد شهادة ادلطابقة اإليزو ،00111وىذا ما ظهر يف شركة
مناجم الفوسفات  SOMIPHOSخالل الفًتة  .5102- 5100حيث مل يتم متابعة نسبة الغبار ادلطاير ومعدالت إستهالك
موارد الطاقة وإستهالك ادلياه ومتابعة النفايات ادلطروحة...إخل
 -يف فًتة التحضري واحلصول على اإليزو

00111

وجتديد شهادة ادلطابقة ،عملت كل ادلؤسسات زلل الدراسة على

توطني تقنيات النظيفة ،وبالتايل ،زلاولة إدماج اجلوانب البيئية يف العمليات اإل نتاجية ،ما ساعد كل مؤسسة يف حتقيق
نتائج جيدة ومرضية يف ادلؤشرات ادلعربة عن تقليل التلوث ومنها :ختفيض اإلنبعاثات الغبارية والغازية وجعلها دون
ادلستوى ادلسموح بو بكثري ،ترشيد إستهالك موارد الطاقة من الكهرباء والغاز والتقليل من إستهالك ادلياه ،وأيضا إقامة
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أنظمة لتسيري ا لنفايات وجعلها مصدرا للعوائد من خالل ختفيض تكاليف طرحها عشوائيا .وؽلكن إعتبار شركة  SCTىي
ادلؤسسة اليت حققت أحسن النتائج يف إدماج اجلوانب البيئية يف العملية اإلنتاجية رغم أهنا مازالت يف فًتة حتضريىا
لتوطني نظام اإلدارة البيئية اإليزو 00110خالل الفًتة  5102- 5100دون حصوذلا على الشهادة بعد.
 أما بالنسبة للجوانب البيئية وإدماجها يف نشاط ووظيفة التسويق ،فركزت معظم ادلؤسسات ادلعنية بالدراسة خالل
فًتة توطينها لنظام اإل دارة البيئية

االيزو00111

على بعض اجملاالت البيئية ،ومنها وضع ادللصق البيئي على غالف ادلنتوج

( SCTو .)FERTIALىذا مع اإل ىتمام باجلوانب البيئية يف عمليات التوزيع ،وذلك بإنشاء وحدات خاصة تراعي
اجلوانب البيئية كما مت يف  FERTIAL ،SCTو.SOMIPHOS
 أما يف ما ؼلص األنشطة والوظائف الداعمة - ،اليت التستقيم عمليات إدماج اجلوانب البيئية ضمن األنشطة
والوظائف الرئيسية إال هبا ،وخاصة ما تعلق باإلنتاج  -فيمكن تسجيل أ ىم النقاط ادلتعلقة بكل وظيفة وفق مايلي:
 تصدرت وظيفة ادلوارد البشرية عمليات إدماج اجلوانب البيئية من خالل مؤشري التكوين البيئي والسالمة ادلهنية.حيث أ ظهرت نتائج متابعة ىذا مؤشر التكوين البيئي إرتفاع إمجايل عدد ادلتكونني بصورة عامة وعدد ادلتكونني يف اجملال
البيئي بصورة خاصة خالل فًتة التحضري لتوطني نظام االدارة البيئية االيزو 00111يف كافة ادلؤسسات ادلدروسة ،بإستثناء
شركة إمسنت تبسة

SCT

اليت مل حتدد العدد ادلخصص للمجال البيئي .ىذا باالضافة إىل النتائج احملققة يف مؤشر السالمة

ادلهنية ،وذلك بتخفيض حوادث العمل.
 فيما يتعلق بالوظيفة ادلالية واحملاسبة :حققت اإلستثمارات البيئية قفزة كبرية خ الل عملية التحضري للحصول علىاإليزو 00111وأيضا يف السنوات اليت تزامنت مع التحضري لتجديد شهادة ادلطابقة ،حيث أعتربت كتثبيتات ؽلكن أن تدر
بالعوائد مستقبال .كما شهدت الفًتة اليت تلت احلصول على شهادة

اإليزو00111

إ طلفاض الضرائب البيئية وادلتعلقة

باإل نبعاثات الغازية والغبارية وطرح النفايات يف حالة ما تكون أكرب من ادلستويات ادلسموح هبا يف القوانني الوطنية.
 فيما ؼلص وظيفة البحث والتطوير ،فلم حتظى ىذه األخرية باإل ىتمام ادلطلوب إلدماج اجلوانب البيئية يف معظمادلؤسسات ادلدروسة خالل الفًتة التحضري واحلصول وجتديد شهادة اإليزو ،00111وذلك إذا ما إعتمدنا على قياس
مؤشرات اجلانب البيئى يف ىذه الوظيفة وادلتمثلة يف عدد البحوث البيئية ،نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير البيئي
وعدد التصميمات واإل بتكارات البيئية .لكن ؽلكن إستثناء شركة مناجم الفوسفات  SOMIPHOSوشركة إمسنت تبسة
 ،SCTاألوىل اليت دتتلك م ركزا سلصصا للبحث والتطوير ،حيث إ ىتمت بعض البحوث اليت قام هبا ادلركز باجلانب البيئي
ومنها معاجلة مشاكل العمالء يف ىذا اجلانب ،مع القيام بدراسات تثمن مادة الفوسفات يف إطار محاية البيئة ،باالضافة
إىل زيادة االنفاق على البحث والتطوير خالل الفًتة  5101- 5112ادلتزامنة مع حصول الشركة على شهادة ادلطابقة
لاليزو . 00111أما الثانية فقامت عن طريق إدارة التطوير بتج سيد وحدة إعادة التدوير ألكياس االمسنت ،باالضافة إىل
تطوير خط إنتاج جديد أقل تلويثا  ،دتثل يف منتوج اإلمسنت اجلاىز مباشرة لإلستعمال.
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ثانيا -إخــتبار الف ــرضيات:

بناءا على النتائج اليت مت التوصل إليها يف الدراسة التطبيقية ،ؽلكن قبول الفرضية الرئيسية ادلطروحة للبحث (يؤدي

تبين وتطبيق ادلؤسسات اجلزائرية

SCT, FERTIAL, ENTP , SOMIPHOS

دلتطلبات اإلدارة البيئية وفقاً لاليزو 00111إىل

إدماج اجلوانب البيئية ضمن أنشطتها ووظائفها) وذلك من خالل مناقشة الفرضيات االفرعية للدراسة على النحو اآليت:

 ؽلكن قبول الفرضية الفرعية األوىل وبنسبة متوسطة نوعا ما (يؤدي تبين وتطبيق متطلبات اإلدارة البيئية وفقاً
لإليزو 00111يف ادلؤسسات ادلعنية بالدراسة إىل إدماج البعد البيئي ضمن الوظيفة الشرائية والتموينية ذلا ،ما يساىم يف
تفعيل شلارسة مفهوم الشراء والتموين االخضر) .حيث إحتوت كل ادلؤسسات زلل الدراسة على بند ضمن دليل اجلودة
والبيئة والسالمة ادلهنية

MQES

ينظم العملية الشرائية وغلعلها تدمج اجلوانب البيئة يف تعاملها مع ادلوردين وادلناولني رغم

إختالف مستويات التطبيق من مؤسسة إىل أخرى .كما شهدت فًتة التحضري واحلصول على

االيزو00111

وجتديد

شهادة ادلطابقة ،أيضا االخذ بعني االعتبار اجلانب البيئي يف عمليات التمون بادلواد االولية من ادلقالع التابعة لبعض
ادلؤسسات ومنها  SCTو.SOMIPHOS
لاليزو00111

إىل

 ؽلكن قبول الفرضية الفرعية الثانية وبنسبة معتربة (يؤدي تبين وتطبيق متطلبات اإلدارة البيئية وفقاً
تفعيل شلارسة االنتاج االنظف/االخضر يف ادلؤسسات ادلعنية بالدراسة) .حيث مت جتسيد االنتاج االنظف إىل حد ما يف
كل ادلؤسسات زلل الدراسة ولكن بأسلوب هناية اجملرى ،من خالل اإلدماج شبو الكلي دلعظم اجلوانب البيئية ادلتعلقة
بالعملية االنتاجية اخلاصة بكل مؤسسة ،ما مسح بتحقيق نتائج جيدة يف حتسني إستهالك موارد الطاقة ادلتمثلة يف
الكهرباء والغاز ،وختفيض معدالت إستهالك ادلياه ،وأيضا ختفيض االنبعاثات الغازية والغبارية إىل مستويات لبأس هبا،
مبعدالت دون ادلستويات ادلسموح هبا قانونيا .ىذا باالضافة إىل تطبيق نظام خاص بتسيري النفايات ،ما مسح بتخفيضها
وزلاولة معاجلتها ذاتيا ،وإسًتجاعها من إجل إمكانية إستخدامها .ىذا وال ننسى اإلرتفاع ادلعترب لالستثمارات البيئية
اذلادفة إىل توطني تقنيات النظيفة.
لاليزو00111

إىل تفعيل شلارسة

 ال ؽلكن ق بول الفرضية الفرعية الثالثة (يؤدي تبين وتطبيق متطلبات اإلدارة البيئية وفقاً
التسويق االخضر يف ادلؤسسات ادلعنية بالدراسة) .حيث أدرلت فقط بعض اجلوانب البيئية يف الوظيفة التسويقية لدى
بعض ادلؤسسات ادلعنية بالدراسة ،ومنها :ختصيص وحدات قائمة بذاهتا من أجل نقل ادلنتوج يف إطار محاية البيئة ،وأيضا
زلاولة رسكلة بعض أغلفة التعبئة واحلصول على ادللصق البيئي كما ظهر مع  SCTو .FERTIALوىذا غري كايف لتجسيد
مفهوم التسويق االخضر.
لاليزو00111

 ؽلكن قبول الفرضية الفرعية الرابعة بنسبة متوسطة نوعا ما (يؤدي تبين اإلدارة البيئية وفقاً
اجلوانب البيئية ضمن األنشطة والوظائف الداعمة يف ادلؤسسات اجلزائرية ENTP , SOMIPHOS

إىل إدماج

)SCT, FERTIAL,

وذلك بناءا على مايلي:
 -عمل توطني متطلبات نظام االدارة البيئة

االيزو00111

على االىتمام بالتكوين البيئي يف ادلؤسسات زلل الدراسة من

خالل التخطيط االحتياجات التكونية يف اجملال البيئي والعمل على تنفيذىا خالل الفًتة ادلتزامنة مع التحضري للحصول
على االيزو ،00111وكذلك خالل فًتة التحضري لتجديد شهادة ادلطابقة .ىذا باالضافة إىل إدماج مؤشرات السالمة
ادلهنية والعمل على متابعتها ومنها على وجو اخلصوص حوادث العمل اليت عرفت إطلفاض معترب بعد توطني ادلؤسسات
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ادلعنية بالدراسة للنظام ادلدمج بادلقارنة مع عدد حوادث العمل يف الفًتة قبل احلصول على

اإليزو00111

و.OHSAS18001
 -شهدت فًتة التحضري للحصول على

اإليزو00111

ادلعنية بالدراسة .ىذا باالضافة إىل أن بعض ادلؤسسات
حصوذلا على

ختصص جزء من االستثمارات للجانب البيئي يف ادلؤسسات
()ENTP

خفضت من الضرائب البيئة إىل أدىن مستوياهتا بعد

االيزو.00111

 مت إعلال البحث والتطوير البيئي بإستثناء شركة مناجم الفوسفات  SOMIPHOSاليت أدرلت بعض اجلوانب البيئيةالبسيطة يف وظيفة البحث والتطوير خالل فًتة تطبيقها لإليزو.00111

ثانيا -االقرتح ـ ــات:

من خالل ىذه الدراسة ،يطرح الباحث رلموعة من االقًتاحات ،واليت ؽلكن تلخيصها يف النقاط التالية:

 غلب توجيو االستثمارات ادلخصصة للجانب البيئي يف ادلؤسسات ادلعنية بالدراسة إىل توطني تقنيات اإلنتاج
األنظف ،ولكن وفق األسلوب الوقائي الذي يقلل من التلوث عند ادلنبع وليس بعد طرح ادللوثات.
 غلب على ادلؤسسات زلل الدراسة أن توجو جزء من إستثماراهتا إىل تنويع مصادرىا يف احلصول ادلوارد الطاقوية
ومنها إنشاء وحدات تعمل على إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر بيئية ،مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغريىا.
 غلب اإل ىتمام بوظيفة البحث والتطوير من خالل خت صيص التمويل الالزم الذي يسمح بإجراء البحوث التطبيقية يف
اجملال البيئي اخلاص مبنتجات ادلؤسسات زلل الدراسة من أجل العمل على حتسينها وإضفاء عليها الصبغة البيئية.
جزءا من ميزانياتها لبحوث ودراسات تعمل على تطوير
 وضع نظم لتشجيع وحتفيز ودعم ادلؤسسات اليت ختصص ً
وحتسني منتجاتها وخدماهتا يف إطار محاية البيئة؛
 على مسؤويل ادلؤسسات ادلعنية بالدراسة تغيري النظرة جتاه مواصفات اإليزو جبميع أشكاذلا على أهنا شهادة فقط من
أجل السوق الدولية او لتفادي الضغوظ اخلارجية؛
 غلب على ادلؤسسات زلل الدراسة تكثيف األيام التكوينية والدراسية من أجل تغيري ثقافة ادلورد البشري فيها
للحيلولة دون أن تشكل عائقاً ال يسمح بالتطبيق الالزم واجليد ألنظمة إدارة اجلودة والبيئة والسالمة ادلهنية وفق
ISO9001 ISO14001

و .OHSAS18001كما غلب تكثيف الربامج التكونية اخلاصة باجلوانب البيئية ادلتعلقة بكل

مؤسسة زلل الدراسة.
 غلب على مسؤويل شركة مناجم الفوسفات

SOMIPHOS

التفكري يف إعادة احلصول على

االيزو00111

يف الفًتة

القادمة ،وىذا بعد تأثر اجلوانب البيئة ذلا كثريا بعد  5101عام (سنة التوقف عن تطبيق االدارة البيئة اإليزو.)00111
 ضرورة تشكيل جلان على مستوى عايل تعمل على اإل طالع على التجارب الدول ادلتقدمة يف رلال

اإليزو00111

وشلارسة الوظائف اخلضراء ومواكبتها والقيام بدراسة نقاط القوة اليت دتتلكها تلك التجارب والعمل على وضع ادلقًتحات
الواقعية لكيفية تطييفها واالستفادة من تطبيقها يف ادلؤسسات زلل الدراسة.
 نص قوانني تلزم اإلدارات العمومية التعامل فقط مع ادلؤسسات احلائزة على اإليزو 00111أثناء منح الصفقات.
 تشديد القوانني البيئية الوطنية حىت تتجو ادلؤسسات ادللوثة للبيئة طوعا ضلو تطبيق نظام اإليزو.00110
 تقدًن إعانات مالية للمؤسسات الراغبة يف احلصول على إشهاد ادلطابقة لإليزو.00111
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 تشجيع إنشاء ادلكاتب اإلستشارية ادلتعلقة مبراقبة وتدقيق أنظمة إدارة اجلودة والبيئة وإدارة السالمة ادلهنية دلساعدة
سلتلف ادلؤسسات اجلزائرية يف احلصول على شهادة ادلطابقة بدل اإلعتماد على مكاتب ومؤسسات أجنبية تكلفها غالياً؛
 ضرورة تشجيع وحتفيز الدولة اجلزائرية للمعهد الوطين للتقييس من أجل وضع مواصفة قياسية ونظام تسيريي خاص
بإدماج التنمية ادلستدامة يف ادلؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية ػلاكي التجارب الدولية ،وذلك يف إطار سياسيات الدولة جتاه
احلفاظ على البيئة وحتقيق التنمية ادلنشودة؛
 حتسيس مديري ادلؤسسات الوطنية باألعلية البيئية واالقتصادية والتجارية لتطبيق مواصفات االيزو.00111
 زيادة قيمة الرسوم البيئية ادلطبقة يف اجلزائر ادلتعلقة باالنبعاثات ادللوثة وختزين النفايات اخلاصة ،ألن الدراسات
التجريبية أثبتت أن الرسوم البيئية من أصلع أدوات السياسة البيئية اليت تدفع ادللوثني إلدماج البعد البيئي يف اىتماماهتم.
 نشر الوعي البيئي وترسيخ الثقافة البيئية يف عقول ادلسيريين والعمال.

ثالثا -أفـ ـ ـاق الدراسة:

من خالل ىذه الدراسة ،يطرح الباحث رلموعة من ادلواضيع اليت يرى أهنا من ادلمكن أن تشكل إمتداد وتكملة

ذلذا البحث ،وىي كالتايل:
 تفعيل شلارسة الوظائف اخلضراء يف ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية كمدحل لتحسن ادائها البيئي.
 ضلو بناء ظلوذج دلعيار وطين ػلاكي جتارب ادلعايري الدولية يف إدماج متطلبات التنمية ادلستدامة يف ادلؤسسة االقتصادية.
 لوحة القيادة  HSEكمدخل لتحسن أداء ادلؤسسات االقتصادية يف إطار حتقيق التنمية ادلستدامة.
 إستخدام أسلوب دورة حياة ادلنتوج

االيزو00101

ودوره يف تفعيل شلارسة سلسلة التجهيز اخلضراء.
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أوال -با كتب :ب

ادلاراع بال لغةبا عاراية :ب

 ا قبارأنبا كارميب(سورة يوسف اآلية  ،01سورة األعراف اآلية  ،47سورة األنبياء اآلية )01
-1
-2

أمحد ،زلمد سعيد.ب ا تسويقباألخضار ،ط ،1دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان.2006 ،
أمحد ،يونس إبراىيم .ا بيئةبوا تشاريعلتبا بيئية ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،األردن.2008 ،

األحيدب ،إبراىيم .عارائمبا بيئة:باألمنبواحليلة  ،أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،الرياض.1999 ،

-3
-4
-5

أوسرير ،منور .االقتصلد ا بيئي ،دار اخللدونية للنشر والتوزيع ،ط ،1اجلزائر.2010 ،
البكري ،ثامر والنوري ،أمحد نزار .ا تسويقباألخضار ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان.2008 ،

-6
-7
-8

البكري ،ثامر .ا تسويقبأسسبومفلىيمبمعلصارة ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان.2006 ،
البكري ،سونيا زلمد .إدارةباجلودبا شلملة ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية.1999 ،

حافظ ،سحر .احلمليةبا قلنونيةب بيئةبادليلهبا عذاةبيفبمصار ،الدار العربية للنشر والتوزيع ،القاىرة.1995 ،

 - 9حامد ،زلمد صالح الدين .نظمباإلدارةبا بيئيةبوادلواصفلتباإليزو ،04111دار الكتب للنشر والتوزيع ،القاىرة.2006 ،
 - 11احلجار ،صالح زلمود وصقر ،داليا احلميد .نظلمباالدارةب ا بيئيةبوا تكنو وعية اإليزو ،04111دار الفكر العريب ،القاىرة.2006 ،
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 21
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

- 29
- 31
- 31

حلو ،رضوان .ادائلبا قيلسباحمللسيب ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن.2003 ،

احللو ،ماجد راغب .قلنون محلية ا بيئة يف ضوء ا شاريعة ،ادلعارف للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية.2002 ،
محدي ،نادية صاحل .االدارةبا بيئيةبادلبلدئبوادلملرسلت ،ادلنظمة العربية للتنمية االدارية ،القاىرة.2003 ،

حوامدة ،مالك حسني .االاعلدباالقتصلديةب لمشلكلبا بيئيةبوأثاربا تنميةبادلستدامة ،دار دجلة ،األردن.2014 ،
اخلرجي ،فراس امحد .االدارةبا بيئية ،دار كنوز ادلعرفة ،عمان ،األردن.2007 ،

السايح ،أمحد عبد الرحيم وعوض ،أمحد عبده .قضليل ايئية من منظور إسالمي ،مركز الكتاب للنشر والتوزيع ،القاىرة.2004 ،

سعد ،سامية جالل .اإلدارةبا بيئيةبادلتكلملة ،ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مصر.2005،
السعدي ،حسني علي .أسلسيلتبعلمبا بيئةبوبا تلوث ،دار اليازوري ال علمية للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن.2006 ،
سعود ،راتب .ا بيئةبواالنسلن ،دار احلامد للنشر و التوزيع ،األردن.2003 ،
السيد أمحد لطفي ،أمني.ب ادلاراععةبا بيئية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية.2005 ،

شحاتو ،حسن أمحد .ا بيئةبوا تلوثبوادلواعهة:بدراسةبحتليلية ( ،دون ذكر دار النشر) ،القاىرة.2000 ،

شرف ،زلمد إبراىيم .ادلشكيالتبا بيئيةبادلعلضارة:باالسبلب،باالثلربواحللول ،دار ادلعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية.2008 ،
الشيخ ،حسني عادل .ا بيئةبمشكالتبوحلول ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان.2009 ،

الشيخ ،زلمد صاحل .اآلثلر االقتصلدية وادلل ية تلوث ا بيئة ووسلئل احلملية منهل ،مطبعة اإلشعاع الفنية ،اإلسكندرية. 2002 ،
الصرن ،رعد حسن ،نظمباالدارةبا بيئيةب بواإليزو ،04111دار الرضا للنشر والتوزيع ،دمشق.2001 ،

طاحون ،زكريا .ا سالمةبوا صحةبادلهنيةبوايئةبا عمل ،شركة ناس للطباعة  ،بعابدين.2006 ،

طالب ،عالء فرحات وحبيب ،عبد احلسني والعوادي ،أمري غاًل ،فلسفةبا تسويقباالخضار ،ط ،1صفاء للنشر والتوزيع.2010 ،
الطائي ،يوسف حجيم والعجيلي ،زلمد عاصي واحلكيم ،ليث على .نظم إدارة اجلودة يف ادلنظملت اإلنتلعية واخلدمية ،دار
اليازوري للنشر والتوزريع ،عمان ،األردن.2009 ،
طراف ،عامر زلمود .أخطلربا بيئةبوا نظلمبا دويل ،ط ،1ادلؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع ،لبنان.1998 ،
عادل ،عبد الرشيد .االدارةبا ببيئة ،مركز عبادي للدرسات والنشر ،صنعاء.2001 ،
عارف ،صاحل سللف .اإلدارةبا بيئية:ب احلمليةباإلداريةب لبيئة ،دار اليازوري ،عمان ،األردن.2007 ،
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- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39

- 41
- 41

عبوي ،زيد منري .إدارةبادلواردبا بشارية ،ط ،1دار كنوز ادلعرفة للنشر والتوزيع ،عمان.2007 ،
عثمان ،زلمد موسى .ادلواردباالقتصلديةبمبنظوربايئي ،مكتبة زىران للنشر ،القاىرة.2011 ،

العزاوي ،جنم والنقار عبد هللا حكمت .إسرتاجتلتبومتطلبلتبوتطبيقلتبإدارةبا بيئة،ب اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان.2015 ،

عقيلي ،عمر وصفي .إدارةبادلواردبا بشاريةب ادلعلصارة ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان.2005 ،
عالم ،عبد الرحيم .مقدمةبيفبنظمباإلدارةبا بيئية ،ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاىرة.2005 ،

الغاليب ،طاىر زلسن منصور ،إدارةبوإسرتاجتيةبمنظملتباألعمللبادلتوسطةبوا صغرية ،ط ،1دار وائل للنشر ،عمان.2009 ،
الغالبني طاىر زلسن منصور والعامري ،زلسن صاحل.ب ادلسؤو ية االعتملعية وأخالقيلت األعملل ،دار وائل للنشر ،عمان.2005 ،

غنيم ،عثمان زلمد وأبو زنط ،ماجدة أمحد .ا تنميةبادلستدامة:بفلسفتهلب بوأسل يببختطيطهلبوأدواتبقيلسهل ،ط ،1دار الصفاء
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.2007 ،
غنيمي ،زين الدين .قضليلبايئيةبمعلصارة ،دار ادلعارف للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية.2000 ،
فاحل ،زلمد صاحل .إدارةبادلواردبا بشارية ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،األردن.2004 ،

- 42فرغلى ،أمحد حسن .ا بيئةبوا تنميةبادلستدامة:باإلطلربادلعاريفبوا تقييمباحمللسيب ،مركز تطوير الدراسات والبحوث ،القاىرة.2007 ،
 - 43فالق ،زلمد .ادلسؤو يةباالعتملعيةبدلنظملتباالعملل ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.2016 ،
- 44

- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 51
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57

- 58

فيشر ،أنطوين .إقتصلديلتبادلواردبوا بيئة ،ترمجة عبد ادلنعم إبراىيم وأ محد يوسف عبد اخلرية ،تقدمي خالد عبد هللا بن مقرن ،دار
ادلريخ للنشر والتوزيع ،الرياض.2002 ،
قاسم ،خالد مصطفى .إدارةبا بيئةبوا تنميةبادلستدامةبيفبظلبا عودلةبادلعلصارة ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية.2006 ،
القامسي خالد ،البعيين وجيو ،محليةبا بيئة:با تلوثبا صنلعيبوأثارهبعلىبا بيئةبا عاراية ،ادلكتب اجلامعي ،اإلسكندرية .1999

كايف ،مصطفى يوسف .فلسفةبا تسويقباالخضار ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،األردن.2014 ،
زلمود ،سليمان زلمد ،اجلغارافيل وا بيئة ،منشورات اذليئة العامة السورية للكتاب ،دمشق. 2007 ،

ادلرسي ،مجال الدين زلمد وإدريس ،ثابت عبد الرمحان.ب ا تسويقبادلعلصار ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية.2005 ،
مزاىرة ،سليمان والشوابكة ،علي فاحل ،ا بيئةبواجملتم  ،ط ،1دار الشروق للنشر و التوزيع.2003 ،
مشعان ،عادل وآخرون .ا رتايةبا بيئية ،دار العامل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،الطبعة األوىل.2007،

ادلقدادي ،كاظم .أسلسيلتبعلمبا بيئةباحلديث ،منشورات قسم إدارة البيئة باألكادميية العربية ادلفتوحة يف الدامنارك.2006 ،
مقلد ،رمضان زلمد و،خرون .إقتصلديلت ادلواردبا بيئية ،ط ،2الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر.2003 ،

موسشيت ،دوجالس .مبلدئبا تنميةبادلستدامة ،ترمجة هباء شاىني ،ط ،1الدار الدولية لإلستشارات الثقافية ،القاىرة.2000 ،

ادلوسوي ،سنان .إدارةبادلواردبا بشاريةبوتأثريبا عودلةبعليهل ،الطبعة األوىل ،دار رلدالوي للطبع والتوزيع ،عمان.2004 ،
نبهان ،حيي .االحتبلسباحلاراريبوتأثرياتوبعلىبا بيئة ،ط ،1دار كنوز ادلعرفة العلمية ،عمان ،األردن.2013 ،

النجار ،فريد .إدارةباألعمللباإلقتصلديةبوا علدلية:بمفلتيحبا تنلفسيةبوا تنميةبادلتواصلة ،مؤسسة شباب اجلامعة للنشر والتوزيع،
اإلسكندرية.1999 ،
جنم ،عبود جنم .ادلسو يةبا بيئيةبيفبمنظملتب االعمللباحلديثة ،الوراق للنشر والتوزيع ،األردن.2012 ،

- 59النسور ،عبد الفتاح إياد والصغري ،عبد الرمحان .قضليلبوتطبيقلتبتسويقيةبمعلصارة ،ط ،1صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.2014 ،
- 61
- 61
- 62

ب

النيش ،جناة .تكل يفبا تدىوربا بيئيبوشحلتةبادلواردبا طبيعية ،ادلعهد العريب للتخطيط ،الكويت.1999 ،
وردم ،باقر زلمد علي واالشيقر ،يوسف زلمد ،قلموسبا بيئةبا علمة ،ط ،1دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.1998 ،
يونس ،زلمود وأبو السعود ،زلمد فوزي .مدخل إىل ادلوارد بوإقتصلديلهتل ،دار اجلامعة للنشر والتوزيع ،بريوت.1993 ،
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ب

ثلنيل -با دوريلتبوادلوسوعلت :ب
-1

-2

-3

-4

-5
-6

-7
-8

أبايزيد ،سلوى دىب.ب احمليطلتبوا بحلربوادلنلطقبا سلحلية  ،ادلوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية ادلستدامة ،اجمللد الثاين ،البعد
البيئي،ط ،2الدار العربية للعلوم ،بريوت.2006 ،
إمساعيل ،عمر علي .إدارةباجلودةبا بيئيةبا شلملة ب وأثارىلبعلىبمملرسلتبتكنو وعيلباالنتلجباالنظف،بدراسةبإستطالعيةبالراءبعينةبمنب
ا علملنيبيفبا شاركةبا علمةب صنلعةباالدويةبوادلستلزملتبا طبيوبيفبنينوى ،رللة تنمية الرافدين ،العدد ،115اجمللد ،36العراق.2014 ،

أغا ،أمحد عوين أمحد حسن .إمكلنيةبإقلمةبمتطلبلتبإدارةبسلسلةبا تجهيزباخلضاراء ،رللة تنمية الرافدين ،العدد ،110اجمللد،34
جامعة ادلوصل ،العراق.2012 ،
أوصاحل ،عبد احلليم .دورباالتفلقيلتبا بيئيةبا دو يةبيفبمحليةباالنظمةبا بيئيةباذلشةبيفبظلبضوااطبا تنميةبادلستدامة ،رللة ملفات
االحباث يف االقتصاد والتسيري ،عدد ،4اجلزء االول.2015 ،
بابكر ،مصطفى .ا سيليلتبا بيئية ،رللة جسر التنمية ،العدد ،25ادلعهد العريب للتخطيط ،الكويت.2004 ،

البدوي ،عصام .احليلةباألرضيةبوا تنوعباحليوي  ،ادلوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية ادلستدامة ،اجمللد الثاين ،ط ،2الدار العربية
للعلوم ،بريوت.2006 ،
احلمد ،رشيد وصباريين ،زلمد سعيد ،ا بيئةبومشكلتهل ،رللة عامل ادلعرفة ،العدد  ،22الكويت.1979 ،
احلناوي ،عصام .تغريبادلنلخ ،ادلوسوعة العربية للمعرفة من أجل ال تنمية ادلستدامة ،اجمللد الثاين ،الدار العربية للعلوم ،بريوت،

.2006

 - 9دحالن ،عبد هللا صادق .ادلسؤو يةباالعتملعيةب لمؤسسلت ،رللة عامل العمل ،العدد  ،49بريوت. 2004 ،
- 11رزيق ،كمال .دور ا دو ة يف محلية ا بيئة  ،رللة الباحث  ،العدد ،5جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،اجلزائر.2007 ،

 - 11زاىر ،بسام .دراسةبواق بنظلمباالدارةبا بيئيةبيفب ا شاركةبا علمةبدلصفلةبالنيلس ،رللة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية،
اجمللد ،33العدد.2011 ،3
- 12السبوع ،سليمان سند .مدىبتبينبا شاركلتباألردن يةبا صنلعيةب تقنيةباحمللسبةبا بيئية ،اجمللة األردن ية إلدارة االعمال ،اجمللد،5
العدد ،4األردن.2009 ،
- 13سعد السيد ،رجب .ستوكهومل ،بريو ،بكيوتو ،بعوىلنسربغ :بمنعطفلت بكبرية بيف برحلة بقصرية ،رللة القافلة ،العدد ،1اجمللد ،56
السعودية.2007 ،
- 14شهري ،أمحد .إمكلنيةبا تعبريبعنباالداءبا بيئيبواالعتملعيب لمنشلتباالقتصلديةبمنبخاللباالطلربا فكاريب لنظاريةباحمللسبية،
اجمللة العلمية لكلية التجارة ،جامعة اسيوط ،مصر العدد  ،25ديسمرب .1998
 - 15الطائي ،بسام م نيب على والسبعاوي ،إسراء وعد هللا ،االفندي ،أمحد طالل ،إسهلملتباعضبأنشطةبسلسلةبا تجهيزباخلضاراءبيفب
تعزيزبإقلمةبمتطلبلتبنظلمباالدارةبا بيئيةباإليزو ،04110رللة االدارة واالقتصاد ،العدد  ،93جامعة بغداد ،العراق.2012 ،
 - 16عبده ،فؤاد راشد .االدارةبا بيئيةب بوأمهيتهل بيفباحلفلظبعلىبادلواردبوحتقيقبا تنمية بيفبا يمن ،رللة حبوث إقتصادية عربية ،عدد.1998 ،13

 - 17عبده ،فؤاد راشد .ادلواصفلت بوا قواعد ب االسلسية ب نظمباالدارةب ا بيئيةباإليزو:04111بواق بومعوقلتب تطبيقهلبيفب ادلنظملتب
ا صنلعيةب ا يمنية ،دراسة ميدانية يف زلافظة تعز ،رللة الباحث العريب ،العدد  ،13جامعة أب ،اليمن.2007 ،
 - 18عبريات ،مقدم وبلخضر ،عبد القادر .ا طلقةبوتلوثبا بيئةبوادلشلكلبا بيئيةبا علدلية ،رللة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيري ،العدد  ،7جامعة سطيف.2007 ،
 - 19العريين ،عمر .تأكلبطبقةباألوزون ،ادلوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية ادلستدامة ،اجمللد الثاين ،الدار العربية للعلوم ،بريوت.2006 ،
 - 21العزاوي ،زلمد عبد الوىاب ،والسبعاوي إسراء وعد هللا ،دوربإسرتاجتيلتبا تصني باالخضاربيفبتعزيزبا تنميةب ادلستدامة ،رللة حبوث
مستقبلية ،العدد  ،44مركز الدراسات ادلستقبلية ،العراق.2013 ،
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 - 21عزيز ،زلمدالصاحل وبوقلقول ،اذلادي .أثاربتطبيقبادلواصفةباإليزو 04110بعلىبوظلئفبادلؤسسةباالقتصلدية ،رللة دراسات،
العدد ،49جامعة االغواط ،اجلزائر.2016 ،
 - 22العصفور ،صاحل .ا تقييمب ا بيئيب لمشلري  ،رللة جسر التنمية ،العدد  ،43ادلعهد العريب للتخطيط ،الكويت.2005 ،

 - 23العصيمي ،زلمد عبد العزيز وأخرون .أيتهلبا طلقةبا بديلة..أينبأنت؟ ،اجمللد  ،55رللة القافلة ،العدد ،5السعودية.2006 ،
 - 24علي ،صاحل أمحد .تقوميباارامجبا تدريببا بيئيبيفبإطلربادلواصفةبا علدليةباإليزو ،04110رللة جامعة القدرس لالحباث والدراسات،
العدد.2011 ،25
 - 25عياض ،زلمد عادل .دراسةبنظاريةبحملدداتبسلوكبمحليةبا بيئةبيفبادلؤسسة ،رللة الباحث ،عدد،7جامعة ورقلة.2010 ،

 - 26القنطار ،بسام .اوااةبمنلخبا دوحةبىلبتفتحبا طاريقبإىلبإتفلقيةبملزمة  ،رللة البيئة والتنمية ،ادلنتدى العريب للبيئة والتنمية ،بريوت،
عدد  ،179جانفي/فيفري.2013 ،
- 27كاكي ،زلمد وومان ،زلمد توفيق .ا رتايةبا بيئيةبانيبادلفهومبوا غلية ،رللة رابطة الفكر واالبداع ،الوادي ،اجلزائر.2008 ،

- 28كيحلي ،عائشة سلمى ودويس ،زلمد الطيب .أثاربا ضغوطباحلكوميةبعلىبا سلوكبا بيئيب لمؤسسلتباالقتصلديةباجلزائارية:ب
دراسةبإستطالعية ،رللة الباحث ،عدد  ،16جامعة ورقلة.2016 ،
 - 29الكيكي ،غاًل زلمود أمحد والطويل ،أكرم أمحد .إمكلنيةبتبينبا شاراءباالخضاربالإلعتملدبعلىباسرتاتيجيلتو ،رللة تنمية الرافدين،
العدد ،115اجمللد  ،36جامعة ادلوصل ،العراق.2014 ،
- 31رلاىدي ،فاتح وشراف ،براىيمي .اارنلمجباالنتلجباالنظفبكل يةب زيلدةبفعل يةبمملرسةباالدارةبا بيئيةبودعمباالداءبا بيئيب لمؤسسة،
دراسة حالة مؤسسة االمسنت ومشتقاتو بالشلف ،رللة أداء ادلؤسسات اجلزائرية ،العدد االول ،جامعة ورقلة.2011 ،

ثػػل ثل -بادللتقيلت بوا ندوات :ب
-1

-2

أغا ،أمحد عوين أمحد حسن عمر .ا ع القةبا تكلمليةبدلتطلبلتبإدارةباجلودةبا شلملةبا بيئيةبومتطلبلتبسلسلةبا تجهيزباخلضاراءبيفب
تعزيزبا تنميةبادلستدامة ،ادلؤمتر الدويل الثاين حول االداء ادلتميز للمنظمات واحلكومات ،جامعة ورقة ،اجلزائر 23- 22 ،نوفمرب .2011
براقي ،تيجاين .دوربنظلمباحمللسبةباخلضاراءبيفبتقييمبأداءبادلؤسسلتباالقتصلديةبيفبظلبادلتغرياتبا بيئيةباحلديثةبادلارتبطةبال تنميةب
ادلستدامة،ب مداخلة ضمن ادللتقى الدويل حول :أداء وفعالية ادلنظمة يف ظل التنمية ادلستدامة،ب كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري
والعلوم اإلقتصادية ،جامعة ادلسلية ،اجلزائر.2009/11/11- 10 ،

-3

-4

-5

بروش ،زين الدين ودىيمي جابر .دوربنظلمباالدارةبا بيئيةبيفبحتسنيباالداءبا بيئيب لمؤسسلت ،رلمع مدخالت ادللتقى الدويل حول
االداء ادلتميز للمنظمات واحلكومات ،جامعة ورقلة ،اجلزائر ،يومي 23- 22نوفمرب.2011
بطاينة ،طالل زلمد مفضي وجنوى عبد الصمد .اإلدارةبا بيئيةب لمنشآتبا صنلعيبكمدخلبحديثب لتميزبا تنلفسي ،ادلؤمتر العلمي
الدويل حول األداء ادل تميز للمنظمات واحلكومات ،جامعة ورقلة ،اجلزائر.2006/3/9- 8 ،
بن خدجية ،منصف وأوالد زاوي عبد الرمحان .محػػليػةبا ػبيئػةبيفباجلػزائػار:برؤيةبقلنونية ،مداخلة ضمن ادللتقى الوطين األول حول :آفاق
التنمية ادلستدامة يف اجلزائر ومتطلبات التأىيل البيئي للمؤسسة االقتصادية ،جامعة قادلة ،اجلزائر.2010 ،

-6

بن عزة ،زلمد وبن حبيب ،عبد الرزاق .دورباجلبليةبيفبردعبوحتفيزبادلؤسسلتباالقتصلديةبعلىبمحليةبا بيئةبمنباشكللبا تلوث،ب

-7

راتول ،زلمد ومداحي زلمد .صنلعةبا طلقلتب ادلتجددةباأدللنيلبوتوعوباجلزائاربدلشلري با طلقةبادلتجددةبكمارحلةب تأمنيبإمداداتب

دراسةبحتليليةب نموذجباجلبليةبا بيئيةبيفباجلزائار ،رلمع اعمال ادللتقى العلمي الدويل حول سلوك ادلؤسسة االقتصادية يف ظل رىانات
التنمية ادلستدامة والعدالة االجتماعية ،جامعة ورقلة ،اجلزائر ،يومي  21- 20نوفمرب .2011

ا طلقةباألحفوريةبومحليةبا بيئةب"حل ةبمشاروعبديزرتلك  ،رلمع أعمال ادللتقى الدويل حول :سلوط ادلؤسسة االقتصادية يف ظل رىانات
التنمية ادلستدامة والعدالة االجتماعية ،جامعة ورقلة ،اجلزائر.2012/11/21- 20 ،
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-8

-9

راتول ،زلمد ومصنوعة أمحد .منظومةباالدارةبا بيئيةبادلتكلملةبمنبمنظورباالنتلجباالنظفبكمدخلب تعزيزبادليزةبا تنلفسيةبيفب
ادلؤسسةبا صنلعية  ،ادلؤمتر الدويل الثاين حول االداء ادلتميز للمنظمات واحلكومات ،جامعة ورقة،اجلزائر 23- 22 ،نوفمرب .2011

رحيم ،حسني ومناصرية رشيد .مواصفلت باإليزوببكمعيلرب قيلسبكفلءةباالستعمللبادلستدامب لمواردباالقتصلديةبوا بيئيةبيفب
ادلؤسسة  ،رلمع حبوث وأوراق عمل ادلؤمتر الدويل حل التنمية ادلستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد ادلتاحة ،جامعة سطيف
اجلزائر 8- 7،أفريل .2008

 - 11الرفاعي ،سحر قدوري .ا تنميةبادلستدامةبم بتاركيزبخلصبعلىباإلدارةبا بيئية ،أوراق عمل ادلؤمتر العريب اخلامس لإلدارة البيئية،
تونس.2006 ،
 - 11زعباط ،سامي ومرغيت ،عبد احلميد .آ يلتبمحليةبا بيئةبودورىلبيفبحتقيقبا تنميةبادلستدامةبيفباجلزائار ،مداخلة مقدمة يف إطار
ادللتقى الدويل األول حول :عالقة البيئة بالتنمية ،الواقع والتحديات ،جامعة جيجل ،اجلزائر.2015/04/29- 28 ،
- 12ساسي ،سفيان وغريب ،منية .ادلسؤو يةبا بيئيةبوادلؤسسةباالقتصلديةباجلزائاريةبانيبا تشاري بوا تطبيق ،مداخلة ضمن ادللتقى الدول
حول سلوك ادلؤسسة االقتصادية يف ظل رىانات التنمية ادلستدامة والعدالة االجتماعية ،جامعة ورقلة ،اجلزائر.2012/11/21- 20 ،
 - 13صاحلي ،مسرية .ا تسويقباالخضاربانيباالداءبا تسويقيبواالداءبا بيئيب لمؤسسلتباالقتصلدية ،الطبعة الثانية من رلمع مداخالت
ادلؤمتر العلمي الدويل الثاين حول االداء ادلتميز للمنظمات واحلكومات ،جامعة ورقلة ،اجلزائر ،أيام  23- 22نوفمرب .2011
 - 14صيقي ،مسعود ومسعودي ،زلمد .اجلبليةبا بيئيةبكأداةب تحيقبا تنميةبادلستدامةبيفباجلزائار ،ادلؤمتر الدويل حول التنمية ادلستدامة
واالكفاءة االستخدامية للموارد ادلتاحة ،جامعة سطيف ،اجلزائر 8/7 ،أفريل.2008/
- 15عبد الرشيد ،عادل عبد الرزاق .نظلمباإلدارةبا بيئية  EMSبوادلواصفلتبا قيلسيةب ISO14000بوتطبيقلهتلبيفبا وطنبا عاريب،
مداخلة يف ندوة بعنوان :دور التشريعات والقوانني يف محاية الب يئة العربية ،ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،الشارقة.2005/5/11- 7 ،
 - 16عثمان ،حسن عثمان .دورباإلدارةبا بيئيةبيفبحتسنيباألداءبا بيئيب لمؤسسةباإلقتصلدية ،ادلؤمتر الدويل للتنمية ادلستدامة والكفاءة
اإلستخدامية للموارد ادلتاحة ،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة سطيف ،اجلزائر 08/07 ،أفريل .2008
 - 17عماري ،عمار ،إشكل يةبا تنميةبادلستدامةبوأاعلدىل ،مداخلة ضمن ادللتقى الدويل حول :التنمية ادلستدامة والكفاءة اإلستخدامية
للموارد ادلتاحة ،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة سطيف ،اجلزائر 08/07 ،أفريل .2008
- 18فارس ،فضيل وضويفي محوة .احمللسبةبكل يةب دعمبوحتسنيباالداءبا بيئيبيفبظلبادلسؤو يةباالعتملعيةب لمؤسسة ،الطبعة الثانية من
رلمع مداخالت ادللتقى الدويل الثاين حول االداء ادلتميز للمنظات واحلكومات ،جامعة ورقلة 23- 22 ،نوفمرب .2011
 - 19فيشت ،محيد وغداوية ،معمر .ا تلوثبا بيئيبوأثارهبعلىبا دولبا فقرية ،مداخلة ضمن ادللتقى الدويل الثالث حول :محاية البيئة
وزلاربة الفقر يف الدول النامية ،ادلركز اجلامعي خبميس مليانة ،اجلزائر.2010/05/04- 03 ،
 - 21مطالس ،عبد القادر .أثاربمشكلةبا تغرياتبادلنلخيةبعلىبحيلةبواستقارارباجملتمعلتبا بشارية:بريو,بكيوتو,بكوانهلغن ،ادلؤمتر الدويل
الثالث حول محاية البيئة وزلاربة الفقر يف الدول النامية حالة اجلزائر ،ادلركز اجلامعي خبميس مليانة ،اجلزائر.2010/05/04- 03 ،
 - 21مقري ،زكية .ا تسويقباالخضاربيفبمواعهةبظلىارةبا غسيلباالخضار ،رلمع مداخالت ادللتقى الدويل الثاين حول االداء ادلتميز
للمنظمات واحلكومات ،جامعة ورقلة ،اجلزائر ،ايام  23- 22نوفمرب .2011
 - 22حيياوي ،إذلام .آثلربتطبيقبنظلمب اإليزو 04110ب علىبا تلوثبا بيئيباشاركةباالمسنتباجلزائارية:بدراسةبحل ةبشاركةبعنيبتوتةب
إلمسنت  ،ادللتقى الدويل الثالث حول :محاية البيئة والفقر يف الدول النامية حالة اجلزائر ،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ،ادلركز
اجلامعي خبميس مليانة ،اجلزائر.2010/5/4- 3 ،

 - 23حيياوي ،إذلام .ا نظلمبادلتكلملبإلدارةباجلودةبوا بيئةبودورهبيفبحتسنيبأداءبادلؤسسلتب ا صنلعيةباجلزائارية ،ادللتقى الوطين األول
حول :آفاق التنمية ادلستدامة يف اجلزائر ومتطلبات التأىيل البيئي للمؤسسة االقتصادية ،جامعة قادلة ،اجلزائر.2010 ،
ب
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رااعل -باألطاروحلتبوادلذكارات :بب ب

 - 0احلمدي ،فوائد زلمد حسني .االاعلدبا تسويقيةب لمسؤو يةباالعتملعيةب لمنظملتبوانعكلسلهتلبعلىبرضلبادلستهلك ،اطروحة
دكتوراه ،كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة ادلستنصرية ،العراق.2003 ،
 - 2الددلي ،رغد منفي .إدارةباجلودةبا شلملةب لبيئةباإستخدامبادلواصفةبا دو يةب،ISO14000بدراسةبحل ةبمصليفبا وسطبا عاراقية ،
جامعة بغداد.2001 ،
 - 3سادلي ،رشيد .أثارب تلوثبا بيئةبعلىببا تنميةباإلقتصلديةبيفباجلزائار  ،رسالة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية (غري منشورة) ،جامعة
اجلزائر.2006 ،
 - 4شتوح ،وليد .ادلكلسبباالقتصلديةبوا بيئيةب تطبيقبنظلمباالدارةبا بيئيةباإليزو04111بيفبادلؤسسلتبا صنلعيةباجلزائارية ،دراسةب
حل ةباعضبادلؤسسلتب ا صنلعيةبيفبواليةبعنلاة .أطروحة دكتوراه يف إقتصاد البيئة ،جامعة عنابة.2015 ،
 - 5صخري ،عمر .إشكل يةبتسيريبا نفليلتبوأثارىلبعلىبا توازنباإلقتصلديبوا بيئي ،رسالة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية (غري منشورة)،
جامعة اجلزائر.2006 ،
 - 6العايب ،عبد الرمحان .ا تحكم يف االداء ا شلمل لمؤسسة االقتصلدية يف اجلزائار يف ظل حتديلت ا تنمية ا دستدامة :دراسة
ميدانية قطلع االمسنت ،رسالة دكتوراه يف العلو االقتصادية ،جامعة سطيف ،اجلزائر.2011 ،

 - 7عالب ،رشيد .نظمباالدارةبا بيئيةباإليزو،04111بواق بومعوقلتبتطبيقهلبيفبادلؤسسلتباالقتصلديةبيفباجلزائار ،أطروحة دكتوراه
يف علوم التسيري ،جامعة ادلسيلة ،اجلزائر.2016 ،
 - 8جنوى عبد الصمد ،احمللسبةبعنباالداءبا بيئي:بدراسةبتطبيقيةبيفبادلؤسسلتباجلزائاريةبادلتحصلةبعلىبشهلدةباإليزو ،أطروحة
دكتوراه يف تسيري ادلؤسسات ،جامعة باتنة.2015 ،

ب

خلمسل  -بادلنشورات،باجلارائد بوا قوانني :ب

 - 0منشورات ادلعهد العريب للتخطيط بالكويت
 - 2منشورات ادلنظمة العادلية للمواصفات القياسية اإليزو .ISO
 - 3منشورات قسم إدارة البيئة باألكادميية العربية ادلفتوحة يف الدامنارك.
 - 4منشورات ادلنظمة العربية للتنمية االدارية.
 - 5قانون رقم  10- 03ادلؤرخ يف  19جويلية سنة  ،2003يتعلقبحبمليةبا بيئةبيفبإطلربا تنميةبادلستدمية ،اجلريدة الرمسية ،العدد،43
الصادرة بتاريخ  ،2003/07/20ادلادة .04
 - 6القانون رقم 19- 01ادلؤرخ يف  27رمضان عام  1422ادلوافق ل ـ  12ديسمرب سنة  2001ادلتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها.
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املالحــــــــــــق

ادللحق رقم ( :)1يوضح صفات الغازات ادللوثة للهواء واثارها الصحية
ملوثات اذلواء

اخلواص االساسية

التاثريات على الصحة

ادلصادر االساسية

ميتص بالرئة وينقص
أحادي اكسيد الكربون
()CO

القدرات اجلسدية
غاز عدمي اللون والرائحة

والفكرية ،ويؤثر على
االجنة ،ويتسبب يف تفاقم

االحرتاق غري الكامل للوقود
وادلواد الكربونية.

مرض الشريني القلبية.
مركبات عضوية بشكل
اذليدرو كربون ()HC

غازي او جزيئات مثل

التعرض احلاد يصيب

ادليثان وىي مركبات

العني ،كما يسبب

تتكون يف دخان
الكيماويات الضوئية

السرطان

االحرتاق غري الكامل للوقود
وادلواد الكربونية

يدخل بشكل اويل عرب
الرصاص

اكسيد

)(PB

االزوت ()NOX

معلقات

ثاين اكسيد الكربيت
)(SO2

عنصر كيمائي معدين
ثقيل ،ناعم رمادي اللون

اجملاري التنفسية وجدار

تنتج صهر ادلعادن غري

جهاز اذلضم ،يؤدي إىل

احلديدية والصناعات ادلعدنية

تشوىات خطرة يف اجلسم
والدماغ

وإنتاج البطريات

رلموعة غازات ترتاوح من

ينتج ضباب كيمائي

عدمية اللون غلى اللون

ضوئي يؤدي إىل امراض

االمحر

القلب والتنفس

اي جزيئات صلبة أو

تاثريات سامة او زيادة

سائلة يف اجلو ،مثل

تاثري ادللوثات الغازية،

الغبار ،ادلعادنن الرماد،

زيادة االعراض التنفسية

الدخان

والقلبية

غاز عدمي اللون ذو رائحة
يتاكسد غلى ثالثي
اكسيد الكربيت مث غلى
محض الكربيت بتفاعلةه
مع ادلاء

زلطات االحرتاق ومصانع
الطاقة
زلطات إحرتاق الوقود الصلنب
معامل الفوالذ واالمسنت
والفوسفات

ادلسبب الرئيسي للمطر

إحرتاق الكربيت يف الوقود،

احلمضي

صهر ادلعادن

ادللحق رقم ( :)2يوضح اهم ادللوثات ادلائية مع حتديد درجتها
ادلؤثرات

احلواص االساسية

تركيز االكسيجني ادلنحل

ختفض ادلركبات العضوية
االكسجني ادلنحل

االثار الصحية والبيئية
عندا ينخفض تركيز
االكسجني حتت 5
ملغ/ل تتأثر الكائنات
احلية ادلائية

ادلصادر الرئيسية
ينتج من الصناعات
الورقية والتعليب مثل
اللحوم ...فضالت سائلة
تستهلك االكسجني
ادلنحل

زيادة االمالح ادلنحلة
االمالح ادلنحلة الكلية

اجلوامد ادلعلقة

كافة االمالح الالعضوية
ادلنحلة يف ادلاء

تتضمن االتربة وادلعلقات
الصلبة

يشبب تراجع يف االنتاج

ناجتة عن نفايات مصانع

الزراعي عند غستعمال

االمسدة والصناعات

ادلياه للري وجتعل ادلياه غري الالعضوية وصناعة اجللود
صاحلة للشرب
جتعل ادلياه بنية اللون

مصانع االدلنيوم والزجاج

وتؤثر على احلياة احليوانية،

والبالستيك والورق

وتشكل الطمي

واحلليب

تسبب امراض معدية

اجلراثيم

مصانع اجللود وادلواد
الطبية والصناعات الغذائية

تبدالت  PHتسبب تغري
قيمة PH

محوضة اجملرى ادلائي

احلرارة

مياه ابراج التربيد

يف التوازن البيئي،
واحلموضة الزائدة تسبب

ادلصانع الكيمياوية
والغذائية

إنطالق h2s
ختفيض من القدرة الذاتية

مصانع إنتاج الطاقة

للمجرى ادلائي وتكاثر

الكهربائية واالفوالذ

البكرتيا

واالمسنت واالمسدة.

ادللحق رقم( : )3بعض الصناعات واالنبعاثات الصادرة عنها

ادللحق رقم ( :)4يوضح أهم االتفاقيات ادلربمة حلماية البيئة ومصادقة اجلزائر عليها
طبيعة االتفاقية

ادلكان والزمان

مصادقة اجلزائر

االتفاقية الدولية حلماية الطيور

باريس 1950

االتفاقية الدولية حلماية النباتات

روما 1951

االتفاقية اخلاصة بأعايل البحار

جنيف 1958

اتفاقية ادلسؤولية ادلدنية يف ميدان الطاقة النووية

باريس 1960

االتفاقية االفريقية حلفظ الطبيعة وادلوارد

اجلزائر 1968

مصادق عليها

معاىدة حظر جتارب األسلحة النووية يف اجلو والفضاء وحتت سطح ادلاء

موسكو 1963

مصادق عليها

إتفاقية فيينا اخلاصة بادلسؤولية ادلدنية عن االضرار الناشئة عن إستخدمات
الطاقة النووية لالغراض السلمية
االتفاقية الدولية دلنع لتلوث البحار بالنفط

فيينا 1963
بروكسل 1969

االتفاقية الدولية ادلتعلقة بانشاء صندوق دويل للتعويض عن أضرار التلوث
البحري بالنفط

بروكسل 1971

مصادق عليها

إتفاقية محاية البحر األبيض ادلتوسط من التلوث الناجم عن رمي

اوسلوا 1972

مصادق عليها

النفايات من السفن والطائرات.
اتفاقية االجتار الدويل يف أنواع احليوانات والنباتات ادلهددة باالنقراض

واشنطن 1973

اتفاقية محاية البحر األبيض ادلتوسط من التلوث

برشلونة 1976

مصادق عليها

االتفاقية الدولية دلنع التلوث الذي تتسبب فيو السفن

لندن 1978

مصادق عليو

إتفاقية الىاي الدولية بشان محاية الغالف اجلوي لالرض

الىاي 1980
فينا 1985

مصادق عليها

االتفاقية الدولية حلماية طبقة األوزون
بروتوكول مونرتيال بشأن ادلواد ادلستنزفة لطبقة األوزون

مونرتيال 1989

مصادق عليو

اتفاقية بازل بشأن النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخلص منها

سويسرة 1989

مصادق عليها

ريودي جانريو1992

مصادق عليو

اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة التصحر

باريس 1994

مصادق عليو

اتفاقية بروتوكول كيوتو

اليابان 1997

بروتوكول قرطاجنة ادلتعلق بسالمة اإلحيائية و التنوع البيولوجي

قرطاجنة 2000

إتفاقية استوكهومل بشأن ادللوثات العضوية الثابتة

استوكهومل 2001

اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغري ادلناخ

ادلصدر :من إعدادالطالب باالعتماد على:عبد احلليم أوصاحل ،دور االتفاقيات البيئية الدولية يف محاية االنظمة البيئية اذلشة يف
ظل ضوابط التنمية ادلستدامة ،رللة ملفات االحباث يف االقتصاد والتسيري ،عدد ،4اجلزء االول ،سبتمرب  ،2015ص- 201 :

 .202وأيضا وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة ،تقرير حول حالة ومستقبل البيئة يف اجلزائر.2000 ،

ادللحق رقم ( :)5يوضح مستويات االنبعاثات الغازية يف اجلزائر

ادلعايري

الوحدة

الغبار

Mg/M3

أكسيد الكربيت
أكسيد االزوت
أكسيد الكربون
محض الفلوريدرك
ادلعادن الثقيلة
الفليور
كلور

القيم

القيم ادلسموحة للمؤسسات القدمية

القصوى
30

50

Mg/M3

500
1500

750
1800

Mg/M3

150
5

200
5

Mg/M3

5
5

10
10

Mg/M3

30

50

Mg/M3
3

Mg/M

3

Mg/M

ادلصدر :اجلريدة الرمسية ،ادلرسوم التنفيذي رقم  ،138- 06ادلؤرخ يف  16افريل 2006ن العدد  16 ،24افريل ،2006ص.16:

ادللحق رقم ( :)6يوضح مستويات ادللوثات ادلائية يف اجلزائر
ادلعايري

الوحدة
ِ

الققيم القصوى

القيم ادلسموحة للمنشات
القدمية

30

30

درجة احلرارة

C

8.5-5.5

PH

-

8.5-5.5

االكسجني ادلنحل

Mg /l

80

120

مواد مرتسبة

Mg /l

0.5

1

الرصاص

Mg /l

0.5

1

الكديوم

Mg /l

0.07

0.2

الكروم

Mg /l

0.1

0.1

الكوبالت

Mg /l

0.1

0.1

النحاس

Mg /l

0.1

0.3

النيكل

Mg /l

0.1

0.5

الزنك

Mg /l

2

5

ادلصدر :اجلريدة الرمسية ،ادلرسوم التنفيذي رقم  ،138- 06ادلؤرخ يف  16افريل 2006ن العدد  16 ،24افريل ،2006ص.11:

ادللحق رقم ( : )7يبني مكونات مواصفات االدارة البيئية االيزو .00111
رقم ادلواصفة

العنوان

ISO14001

نظم اإلدارة البيئية :مواصفات مع مرشد لإلستخدام.

ISO14004

نظم اإلدارة البيئية :إرشادات عامة للمبادئ واألنظمة والتقنيات ادلساندة.
تدقيق نظم اإلدارة البيئية :إرشادات للتدقيق البيئي (ادلبادئ العامة).

ISO14011

تدقيق نظم اإلدارة البيئية :إرشادات للتدقيق البيئي (إجراءات التدقيق ).

ISO14012

تدقيق نظم اإلدارة البيئية :إرشادات التدقيق البيئي (معايري ومؤىالت ادلدققني البيئيني).

ISO14010

ISO14013

حتديد االطار العام لكيفية إدارة برنامج التدقيق البيئي.

ISO14014

حتديد عمليات التدقيق االساسية ،إذ أن التدقيق البيئي جيب أن يكون لو تركيز على قضايا

ISO14015
ISO14020
ISO14031

زلددة وموثقة بوضوح.
تدقيق نظم اإلدارة البيئية :التقييم البيئي للموقع.
ادللصقات واإلعالنات البيئية :مبادئ عامة.
االرشادات وادلبادئ العامة لتقييم االداء البيئي

ISO14032

تقدم دراسة حاالت توضح تقييم االداء البيئي وكيفية القيام بو

ISO14033

تقدم إرشادات حول مجع وإيصال ادلعلومات الكمية حول البيئة.

ISO14040

تقييم دورة حياة ادلنتج :ادلبادئ وإطار العمل.

ISO14041

تقييم دورة حياة ادلنتج :تعريف اذلدف واجملال.
تقييم دورة حياة ادلنتج :تقدير التأثريات.

ISO14043

تقييم دورة حياة ادلنتج :التفسري.
تقييم دورة حياة ادلنتج :اإلرشادات التوجيهات.

ISO 14049

أمثلة عن تأثري دورة حياة ادلنتج تطبيق.
اإلدارة البيئية :ادلصطلحات وادلفردات األساسية.

ISO14060

تساعد يف وضع مواصفات تأخذ باالعتبار اجلوانب البيئية وتأثرياهتا منذ البداية
إرشادات وتعليمات لتدقيق نظم اإلدارة البيئية وإدارة اجلودة.

ISO14042

ISO14044

ISO14050

ISO19011

املل ـ ـ ـ ـ ـخص:

هتدف ىذه الدراسة إىل تبيان مدى مسامهة إستخدام املؤسسة االقتصادية لالدارة البيئية وفقا للمواصفات العاملية
االيزو 10000يف إدماج اجلوانب البيئية ضمن وظائفها/أنشطتها األساسية وأيضا الداعمة.
ولتحقيق ذلك ،سعت ىذه الدراسة إىل بناء إطار نظري وتطبيقي،مت يف االول تشريح مفهوم االدارة البيئة وفقا
لاليزو 10000وإظهار أدواهتا ومتطلبات توطني نظامها والفوائد املتأتية من تطبيقها .باالضافة إىل تسليط الضوء على
موضوع إدماج البعد البيئي األخضر يف املؤسسة بالرتكيز على متطلبات إقامة الوظائف اخلضراء وذلك من أجل الولوج يف
كيفية تفعيل دمارسة ىذه األخرية يف املؤسسة عن طريق تبين مواصفات االيزو .10000أما الثاين فتم فيو إسقاط اجلانب
النظري على جمموعة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية مت إختيارىا على اساس اهنا متحصلة أو يف طريقها للحصول على
شهادة املطابقة لاليزو 10000وكذلك تنتمي إىل قطاعات اقتصادية ناشطة يف جماالت خمتلفة.
وقد توصلت ىذه الدراسة إىل أنو مت تطوير استخدام مواصفات  ISO14000لتصبح كأسلوب إداري جيعل من
العملية التسيريية يف املؤسسة معنية حبماية البيئة من خالل املساعدة يف إدماج اجلوانب البيئية ضمن كافة املستويات اإلدارية
ومنها على وجو اخلصوص املستوى الوظيفي .وىذا ما توجتو نتائج الدراسة التطبيقية اليت أظهرت بأن توطني االيزو10000
يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية املدروسة وىي :شركة مناجم الفوسفات  ، SOMIPHOSاملؤسسة الوطنية لألشغال يف
اآلبار  ، ENTPاملؤسسة اجلزائرية لصناعة األمسدة وشركة االمسنت بتبسة ،قد ساىم بشكل كبري يف إدماج اجلوانب البيئية يف
املستوى الوظيفي هلا من خالل العمل وفق أسلوب التحسني املستمر الذي يبدأ ب تحديد اجلوانب البيئية املتعلقة بكل مؤسسة
ومن مث ي ضع األىداف البيئية اخلاصة بكل وظيفة ليتم متابعتها من أجل حتقيقها وحتسينها يف كل دورة ختطيط جديدة ضمن
حلقة نظام االيزو.10001
كما كشفت الدراسة التطبيقة ان توطني نظام االدارة البيئية االيزو 10000يف املؤسسات املدروسة ساعد يف إقامة
متطلبات الوظائف االساسية اخلضراء ولكن مبستويات متفاوتة أخذ فيها االنتاج االنظف وفق الطريقة العالجية (هناية
اجملرى/االنبوب) النصيب واالىتمام االكرب من خالل إدماج اجلوانب البيئية اخلاصة بالوظيفة االنتاجية يف كل مؤسسة ومتابعة
مؤشرات ادائها من أجل حتسينها ومنها :ختفيض االنبعثات الغبارية والغا زية وترشيد إستهالك الطاقة (الكهرباء والغاز)
وإستهالك املياه والتقليل من النفايات السائلة والصلبة .وأيضا باالضافة إىل حماولة جتسيد الشراء والتموين االخضر من خالل
وضع بند يضع شروط  HSEيف كل املؤسسات تتعامل مبوجبو مع املوردين .ىذا مع التاكيد على ان إدماج البعد البيئي يف
الوظيفة التسويقة كان دون مستوى التبين الفعلي ملفهوم التسويق االخضر ،حيث إقتصر ىذا االخري على إنشاء املؤسسات
املدروسة لوحدات خاصة بالتوزيع والنقل تراعي اجلوانب البيئة مع وضع بعض املؤسسات( SCTو )FERTALللملصقات
البيئية على املنتوج .أما يف ما خيص الوظائف الداعمة واملساعدة فقد كشفت الدراسة أنو ال يستقيم إدماج اجلانب البيئي يف
كل مؤسسة إال من خالل القيام بربجمة دورات تكونية ترافق ذلك ظهرت يف زيادة االفراد املتكونني يف اجلانب البيئي ،وايضا
بالقيام بإستثمارات بيئية ال يتم إعتبارىا تكاليف بل تدمج حماسبيا وماليا ضمن فئة التثبيتات .ىذا باالضافة إىل التاكيد على
عدم االىتمام بوظيفة البحث والتطوير إال يف شركة  SOMIPHOSولكن بإىتمام بيئي قليل دون املستوى املطلوب لتجسيد
البحث والتطوير البيئي.
الكلمات املفتاحية :البيئة ،أليات محاية البيئة ،اإلدارة البيئية ،االيزو  ، 10000اجلونب البيئية ،الوظائف اخلضراء ،دورة حياة
املنتوج ،التحسني املستمر...

Abstract
The aim of this study is to demonstrate the contribution of the economic company‘s use for
environmental management according to the international specifications ISO14000 in integrating
environmental aspects into its functions/Its basic and supportive activities.
To achieve that, the study sought to construct a theoretical and applied framework. In the
first, dissecting the concept of environmental management according to ISO14000 and
demonstrating its tools and the requirements of localization of its system and the benefits of its
application. In addition to highlighting the issue of integrating the green environmental
dimension in the company by focusing on the requirements of green functions’ establishment in
order to access how to activate the practice of the latter in the company by adopting the
specifications of ISO14000. Second, dropping of the theoretical side on a group of Algerian
economic companies, which were chosen on the basis that they were either obtained or on its
way to obtain ISO14000 certification and belong to economic sectors active in different fields.
The study concluded that the use of the ISO14000 specification has been developed to
become an administrative method that makes the management process in the company concerned
with the protection of the environment by helping to integrate the environmental aspects within
all administrative levels, including in particular the functional level. The results of the applied
study showed that the localization of ISO14000 in the studied Algerian economic companies:
SOMIPHOS Phosphate Mines, National company for works in Wells ENTP , Algerian company
for the manufacture of fertilizers and cement company Tebessa, has contributed significantly to
the integration of environmental aspects at its functional level, through the continuous
improvement process that begins by identifying the environmental aspects related to each
company and then setting the environmental objectives of each function to be followed up for
their achievement and improvement in each new planning cycle within ISO14001 system ring.
The study also revealed that the localization of the environmental management system
ISO14000 in the studied companies helped to activate the practice of green basic functions,
where cleaner production according to the therapeutic method take the greatest share and
interest through the integration of the environmental aspects of the productive function in each
company and follow up their indicators of performance to improve them, including: reduction of
dust and gas emissions and rationalization of energy consumption (electricity and gas), water
consumption and reduction of liquid and solid waste. As well as trying to embody the purchase
and green supply through setting item that sets the terms of the HSE in all companies dealing
with the suppliers and handlers. Emphasis is placed on the fact that the integration of the
environmental green dimension in the marketing function was below the level of actual adoption
of the concept of green marketing, where the latter was limited only to the establishment of
companies studied for units of distribution and transport taking into account the environmental
aspects, With putting some companies (SCT and FERTAL) environmental Posters on the product.
In the case of support and assistance functions, the applied study revealed that the
environmental aspect of each company cannot be integrated except through the programming of
developmental cycles. This has been manifested in the increase of individuals formed in the
environmental aspect, as well as doing environmental investments that are not considered as
costs but rather integrated accounting and financial Under Fixed Assets. This is in addition to the
emphasis on the lack of interest in R & D function only in the company SOMIPHOS but with
very little environmental attention below the required level to reflect the green research and
development.

Keywords : Environment, Environmental protection mechanisms, Environmental Management,
ISO14000, Environmental Aspects,
Continuous Improvement ...
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