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  التشكرات

  
    

  نعمة اإلسالم ىلشكر هللا عز وجل علالحمد وا
  وسلماهللا عليه  ىوالصالة والسالم علي سيدنا محمد صل 

  الرسالةأحمد اهللا الذي ذلل لي الصعاب إلتمام هذه 
إلشرافه على هذا كما أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ الدكتور رحيم حسين 

المساعدة ، كما أتقدم بالشكر لكل من قدم لي العمل وكل ما قدمه إلتمامه
  من قريب أو من بعيد 

 سطيف كالبالست مؤسسةفي انجاز هذا البحث ،كما أتقدم بالشكر لكل عمال 
  وأخص 

  بالذكر الصديق واألخ عالق فريد
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  اإلهداء

  
   

  أهدي هذا العمل إىل حبييب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  أهديه لكل من نطق بكلمة اإلخالص 

  وحيترم العلملكل من يقدس 
إىل من قال فيهما اهللا تعايل" ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا" والدي حفظهما اهللا  

  وأطال يف عمرمها 
وخااليت ، إىل كل عائليت  أخوايلإيل إخويت وأخوايت ، إيل أعمامي وعمايت إىل  

  من قريب وبعيد 
  بلدية تيكستارإىل كل سكان 

  ة األوىلالدفع إىل كل طلبة مدرسة الدكتوراه 
  إىل كل أصدقائي وأحبايب

  إىل كل من ذكره قليب ونسيه لساين 
 ولید
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  مقدمة
ئيـة  يالب لقد رافق التطور االقتصادي والتكنولوجي ظهور مفاهيم جديدة للتنمية االقتصادية نتيجة للتغريات     

هذا ما و ، والذي أدى إىل كوارث طبيعية نتيجة تغيري للمناخ،كل لطبقة األوزونآاحلاصلة من احتباس حراري وت
اجلوانب البيئية واالجتماعية  االقتصادي انبىل اجلإاليت أدجمت باإلضافة  ،مفهوم التنمية املستدامة ساهم يف ظهور

القمـم املختلفـة    اأبرزه هذا التطور عرب عدة حمطات،كان جتماعية، ومراعاة محاية البيئة والعدالة االمن خالل 
  اليت جاءت لتدعيم التوجه الدويل واملؤسسايت للتنمية املستدامة.و  ،غجبوهانسبور 2002وحىت  1972لألرض من 

حسـاس  و باعتبارها عنصر جد فعال يؤثر ويتأثر باحمليط، ذات دور هام ،ولقد كانت املؤسسة االقتصادية       
، من خالل تبين سياسة بيئية واجتماعية تضمن احملافظـة علـى البيئـة    دماج التنمية املستدامة على مستواهاإ حنو

والثروات الطبيعية دون إغفال العنصر البشري سواء الداخلي ( العمال، املوظفني) أو اخلارجي كاتمع املـدين  
  املتأثر بنشاط املؤسسة ومنتجاا.

ذات أثر بيئي واجتماعي حيـول دون تطبيـق    ن نشاط املؤسسةعشكلة النفايات الصناعية الناجتة وتعترب م       
اآلثار السلبية لتولد وانتشار لحد من لمما استدعى التوجه حنو إجياد الطرق الكفيلة التنمية املستدامة على مستواها، 

حتقيـق   كبري لتوجه املؤسسة االقتصادية إىل دورالصناعية  ومن هذا املنطلق كان لتسيري النفايات هذه النفايات،
   ة املستدامة.التنمي
 إمـا  ،سعت حنو إجياد طرق للتعامل مـع نفاياـا  فقد لذا  من هذا التطور، اوتعترب املؤسسة اجلزائرية عنصر    

ـ   احلكومي احمللي أو الدويل ، عملية الردعاستجابة ل وأ ،ألسباب اقتصادية وبيئية رائب من خالل الرسـوم والض
   البيئية.

  إشكالية البحث:
  مما تقدم ميكن صياغة إشكالية هذا البحث يف التساؤل الرئيسي التايل:     

  يف حتقيق التنمية املستدامة باملؤسسة االقتصادية ؟ الصناعية  إىل أي مدى ميكن أن يساهم تسيري النفايات
  ة التالية :انطالقا من التساؤل الرئيسي ميكن طرح األسئلة الفرعي       

   كيف ميكن حتقيق أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية؟ -
  الكفيلة بالتسيري اجليد للنفايات يف املؤسسة  ؟الطرق والوسائل واآلليات  ما هي -
  ؟  اميكن للمؤسسة أن حتقق أبعاد التنمية املستدامة الثالث انطالقا من تسيري نفايا هل -
  كالبالست ؟ حمل الدراسة  ؤسسةاملالنفايات يف ما وضع تسيري  -
  

  فرضيات البحث:
  يتمحور البحث حول فرضية رئيسية :

  يؤدي التسيري اجليد للنفايات من قبل املؤسسات االقتصادية ا ضمنا لتحقيق التنمية املستدامة . -
  ويندرج حتت هذه الفرضية جمموعة من الفرضيات اجلزئية :       
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صـورة   حتسني و التكاليف ختفيض يد للنفايات ميكن املؤسسة من حتقيق ميزات تنافسية من حيثالتسيري اجل -1
   .املؤسسة

  تسيري النفايات يف املؤسسة االقتصادية. أبرز أساليبيعترب كل من التدوير، االسترجاع، والتخفيض  -2
  كم لتسيري نفاياا.وضع نظام حم نال ميكن للمؤسسة احلد من أثارها السلبية على البيئة، دو -3
  تسيري النفايات يف املؤسسة يعترب إحدى الركائز اليت تدعم التوجه اتمعي للمؤسسة. -4
أكثر ، أو ألسباب ردعية( مديرية البيئة) إن دافع املؤسسة االقتصادية اجلزائرية حنو تسيري النفايات هو اقتصادي -5

  منه دافعا اجتماعيا وبيئيا.
  :أسباب اختيار البحث

  حاجة ومتطلبات البيئة االقتصادية والعلمية هلذا النوع من البحوث. -
  حداثة املوضوع يف ميدان البحث باجلزائر. -
  طبيعة التخصص. -

  أمهية البحث:
تكمن أمهية املوضوع يف الكشف عن أهم أسس التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية وطرق حتقيق هذه التنمية 

مـن   ،اليت تعترب نقطة هامة يف املؤسسات االقتصادية الصناعية  مع التركيز على تسيري النفايات ،بأبعادها املختلفة
   أجل حتقيق التنمية املستدامة ومعرفة مدي تأثري هذا التسيري للنفايات على تنافسية املؤسسة وصورا.

  :  الدراسةأهداف 
املستدامة جبميع مداخلها وعالقتـها باملؤسسـة    التعرف علي مضمون التنميةيهدف هذا البحث أساسا إىل      

إظهار مـدي  كذا و وبني حتقيق أبعاد التنمية املستدامة، العالقة بني تسيري النفايات الصناعية  دراسةو، االقتصادية
  ئة وآثار ذلك على اتمع والبي أمهية التسيري اجليد للنفايات علي جتسيد التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية

  :حدود الدراسة 
مؤسسة الدلفنة البالستيكية كالبالست سـطيف التابعـة    مستوى على امليدانية الدراسة متت:االطار املكاين -1

  .للمؤسسة الوطنية للبالستيك واملطاط
  مدة إجناز املذكرة .  2011- 2010تعترب سنة الزماين : راإلطا -2

  الدراسات السابقة:
كالية تسيري النفايات وأثارها على التوازن االقتصادي والبيئي مع دراسة حالـة  إش،فاطمة الزهراء زرواط -1

  .2006،جامعة اجلزائر، أطروحة دكتوراه ئراجلزا
حبيث أشارت أن السعي للتوفيق بني التنمية وحتسني  ،تطرقت الباحثة إىل إشكالية تسيري النفايات يف اجلزائر      

ثار سلبية على البيئة، جنم عنها تدهور النظـام  آها تأن النهضة الصناعية صاحبكما بينت ، نوعية البيئة قضية هامة
خملفات أثناء وبعد عملية اإلنتاج، هذه النفايات إن مل يتم التحكم  اكما نتج عنهالطبيعية، البيئي ونضوب املوارد 

  فيها وتسيريها التسيري اجليد قد تضر بالبيئة واتمع.
  ض النتائج:كما توصلت الباحثة إىل بع
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  أنه ال بد من معاجلة العالقة بني البيئة واملوارد الطبيعية والتنمية كمجموعة متداخلة ومترابطة. - 
  ختفيض الضغوط الناجتة عن اإلسراف يف استهالك املوارد الطبيعية. -
  .ثار أضرار امللكية آ ثار التلوث الصناعي على الصحة، مث، آأن أثار التلوث هي على نوعيني -
التقييم االقتصادي ألثر املخلفات الصناعية على البيئة والصحة البشـرية يف  علياء حسن حممد أبو النجا،  -2

، رسالة دكتوراه الفلسفة يف العلوم البيئية، معهد الدراسات والبحوث دراسة تطبيقية على شركة السكر مصر،
   . 2000العلمية ، جامعة عني مشس القاهرة ، 

حثة للمخلفات الناجتة عن العملية الصناعية ، كما أشارت للتلوث الناجم عن النشاط الصناعي تطرقت البا       
وما لذلك من تأثري على الصحة البشرية مما أدى إىل تفاقم  الوضع الصحي خاصة عند األطفال ، وأشارت الباحثة 

  ن هذا التلوث باملخلفات الصناعية.ألثار التلوث على البيئية العاملية، مبينتا التكلفة االقتصادية النامجة ع
 على ميدانية دراسة مع الصناعي التلوث ومعاجلة أضرار تكاليف وقياس حتليل يف مسامهة ،بوجعدار خالد -3

 1997. قسنطينة جامعة منشورة، غري ماجستري مذكرة ،قسنطينة بوزيان حبامة إمسنت مصنع
 املوجودة والعالقة جهة من الناجم عن النفايات الصناعية وثوالتل البيئة بني املوجودة العالقة إىل تطرق      
 العشوائية للتنمية كبديل ودعائمها املستدامة التنمية فكرة إىل تطرق كما أخرى، جهة من التنمية وبني بينهما

 من اال هذا يف املتبعة واملساعي اجلزائر يف البيئي الواقع إىل أشار كما عقالنية، إدارة البيئية املوارد إدارة وكيفية
  .املعنية واهليئات الدولة قبل

  الدراسة :منهج 
وكيفيـة    مت التعريف بالتنمية املستدامة يثمت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ضمن الدراسة النظرية، ح       

، وكذا منهج اعيةالصن إدماج أبعادها يف املؤسسة االقتصادية، والطرق وامليكانيزمات املستعملة يف تسيري النفايات
من خالل االطالع على وثائق املؤسسة باإلضافة  دراسة احلالة إلسقاط الدراسة النظرية على املؤسسة حمل الدراسة

  اىل املقابلة الشخصية واملالحظة.
  خطة البحث:

ولدراسة املوضوع مت تقسيم البحث لثالث فصول، مت التطرق يف الفصل األول لتطـور مفهـوم التنميـة          
ا باملؤسسة هوطرق تطبيق ،من تاريخ ظهور املفهوم إىل أهم التعاربف ومؤشرات وأبعاد التنمية املستدامة  املستدامة

   ومنه على التنمية املستدامة. لنشاط املؤسسة على البيئة  االقتصادية مع اإلشارة ألثر التلوث الصناعي
والطرق واألساليب املستعملة لتسيري النفايات الصـناعية   كما جاء الفصل الثاين للتعريف بالنفايات الصناعية      

ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة، وجاء الفصل الثالث كدراسة حالة مت إسقاط الدراسة النظرية ، مت التعرف من 
وعالقتها بعملية تسيري النفايات مـع اإلشـارة اىل    خالهلا على مؤسسة كالبالست، وخمتلف مصاحل املؤسسة ،

  نفايات املتولدة عن املؤسسة والطرق املستعملة يف التعامل معها.ال
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  صعوبات البحث:
موضوع تسيري النفايـات   تعاجل اليت املصادر نقص أمهها الصعوبات بعض ناتاعترض البحث هذا إعداد خالل     

كمـا أن الدراسـة    ع،املوضو حلداثة نظرا املستدامة بالتنمية املتعلقة املراجع نقص جانب إىل الصناعية بإسهاب
  التطبيقية مل تكن باألمر السهل من حيث احلصول على املعلومة بدقة واستنادا اىل وثائق وأدلة تثبت صحتها .
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I ية الفصل األول :التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصاد  
  تمهيد:

تنمية  إىل توجه رحبي ( حتقيق عائد اقتصادي)،احلاصل يف عملية التنمية من تنمية اقتصادية، ذات  إن التطور    
ر فكرة التنمية املستدامة اليت أخذت أمهية كبرية وظه هذا التطور  أدى إىل ،االجتماعية تراعي اجلوانب البيئية و

املستوي احمللي والدويل  التطرق إليها علىالكلي واجلزئي سواء على مستوي املؤسسة، أو من خالل  على مستوي
   .من خالل انعقاد العديد من املؤمترات الدولية نتيجة اتساع التدهور البيئي احلاصل على املستوي العاملي

خالل القيام و  كما تعترب املؤسسة االقتصادية العنصر األساسي املعين بتطبيق التنمية املستدامة بأبعادها املختلفة     
واالجتماعي إضافة للجانب االقتصادي، ومنه احلد من اآلثار  ياجلانب البيئة طتها املختلفة من خالل مراعابأنش

  السلبية لنشاطها.
إظهار التنمية املستدامة اليت من خالهلا يتم حتقيق تنمية اقتصادية مع مراعاة  من خالل هذا الفصل دف إىل     

 النامجة عن  آلثارللبيئة وسبل حتقيق ذالك يف املؤسسة االقتصادية مع التطرق العدالة االجتماعية وباحملافظة على ا
  املؤسسة على البيئة من خالل التطرق للمباحث التالية:   

  
II.-1 . مدخل نظري للتنمية المستدامة  
II.-2 االقتصادية  المؤسسة يتطبيق التنمية المستدامة ف. 
II.-3 التلوث البيئي كأثر سلبي لنشاط المؤسسة االقتصادية. 
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I-1   مدخل  نظري للتنمية المستدامة  
قد حدث تطور سريع يف أطرها و سبل تنفيذها منذ مثانينات القرن ف التنمية املستدامة ليست فكرة جديدة     

 إىلواآلن خيطو البنك ذا املنهج  فكان البنك الدويل السبق يف وضع منهج متكامل للنمو االقتصادي، املاضي،
حيث يتم التركيز على استمرارية حتقيق النمو و حتسني جودته النوعية و متخض عن الفكر  ديد،مستوى ج

، البعد االجتماعي  اليت تتركز عليها و هي قاعدة املوارد الطبيعية و البيئة بأبعادها املختلفةالتنمية املستدامة ، اجلديد
يئة اإلنسان ( مؤمتر األمم املتحدة للبيئة و التنمية أو و االقتصادي و ذلك بعد أن تطور الفكر من جمرد النظر إىل ب

)،و أخريا إىل فكرة البيئة املستدامة (مؤمتر األمم املتحدة حول التنمية املستدامة 1992قمة األرض،ريو دي جانريو 
  . 2002 – 1972هذا التطور كان نتيجة للمعرفة الكبرية اليت اكتسبت خالل الفترة  )،2002جوهانسبورغ 

I-1-1  : التطور التاريخي لظهور فكرة التنمية المستدامة  
، ضم الهتمام بالبيئة ومنه التنمية املستدامةلفكرة  ل: مت إنشاء نادي روما الذي يعترب أو1968نادي روما  -1

ورجال األعمال من خمتلف أحناء العامل، قام النادي بالبحث يف  النادي جمموعة من العلماء واملفكرين و االقتصاديني
    1شكلة تطور العامل لتحديد حدود للنمو االقتصادي م

تقريرا حول تطور اتمع البشري وعالقته باستغالل املوارد االقتصادية، وتوقعات ذلك  1972نشر النادي سنة  -
، ومن أهم نتائجه ما جاء به تقرير هذا النادي حتت اسم " حدود النمو " الذي شرح فكرة 2100حىت سنة 
وارد، وأنه إذا استمر تزايد معدالت االستهالك بنفس الوترية فإن الطبيعة ومبواردها لن تفي احتياجات حمدودية امل

املستقبل، وأن استرتاف املوارد الطبيعية املتجددة (املراعي ، املزارع ، الغابات ...) والغري املتجددة (النفط، حقول 
     2...) يهدد املستقبل.نالغاز، املعاد

انعقدت قمة األمم املتحدة حول البيئة واإلنسان يف ستوكهومل  1972جويلية  16-5: ما بني  1972ستوكهومل  -2
  دولة عربية . 14دولة من بينهم  112بالسويد . حضر املؤمتر ممثلو 

بواقع الفقر  يعترب املؤمتر مبثابة خطوة حنو االهتمام العاملي بالبيئة، ناقش املؤمتر للمرة األويل القضايا البيئية وعالقتها
  التأكيد علي أن الفقر وغياب التنمية ذو آثار كبرية على البيئة. وغياب التنمية يف العامل، ومت

  
  

  3توصية دف توجيه العمل الدويل واحمللي يف هذا الصدد . 109مبدأ  26توصل مؤمتر ستوكهومل إيل تبين      

                                                
1 Lise moutamalle, l’intégration du développement durable au management quotidien d’une entreprise, 
l’harmatton, France, 2005, p16.    
2Observatoire de la responsabilité sociétale de l’entreprise, développement durable et entreprises, afnor, 2008, p5  
3 Dominique bourge ,le développement durable maintenant ou jamais ,pollina ,France,2006,p 106-107 
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 متحدة بإنشاء املفوضية العامل للبيئة والتنمية ومنذ عاقامت األمم امل 1983: يف عام 1987تقرير برونتالند   -3
    4بدأت تتبلور مفاهيم جديدة حول البيئة والتنمية  1987

أصدرت اجلنة الدولية للبيئة والتنمية تقريرا بعنوان " مستقبلنا املشترك " ويعرف أيضا بتقرير برونتالند نسبة إىل  -
هذا التقرير . حيث أظهر التقرير فصال كامال عن التنمية املستدامة  رئيسة الوزراء لدولة النرويج، اليت أعدت

وتضمن التقرير تعريف دقيق هلا، كما أظهر التقرير أنه ال ميكن االستمرار يف التنمية مامل تكن قابلة لالستمرار من 
    5دون ضرر بيئي .

 04-03أو ما يعرف مبؤمتر األرض ما بني  انعقد مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية:  1992مؤمتر قمة األرض -4
ب ريو دي جانريو بالربازيل، تعترب قمة ريو دي جانريو القمة الثانية لألرض بعد تلك اليت نضمت  1992جوان 

حكومة دولة يف هذه القمة ،كما حددت برنامج شامل تنفذه الدول  182،شاركت  1972بستوكهومل سنة 
هيئات األمم املتحدة، وكل املؤسسات اليت تنشط يف ميادين النشاط )و FMI,BM,OCDEومؤسسات التنمية (

  البشري الذي يضر بالبيئة. 
خصص املؤمتر استراتيجيات وتدابري حتد من التآكل البيئي يف إطار تنمية قابلة لالستمرار ومالئمة بيئيا ، كما خرج 

  املؤمتر بست نتائج هي : 
  ية، كمعاهدة لتغيري املناخ وأخري للتنوع احليوي .وضع معاهدة بشأن مسائل ذات أمهية كون - 
إعالن ميثاق لألرض حيدد ويعلن مبادئ تلتزم الشعوب ا يف العالقات فيما بينها وبني البيئة وتأكد علي  - 

  إستراتيجيات قابلة لالستمرار.
 حتلل الوضع وتعرض فصال اليت40أجندة حمررة يف  يلتطبيق ميثاق األرض، ه 21جدول أعمال (أجندة) القرن  - 

توصية واحللول املقترحة لعالج مشكلة البيئة أو التنمية  2500اإلستراتيجيات اليت ستطبق ،كما تنص على 
  املستدامة .

وضع آلية متويل لألنشطة التنفيذية للمبادئ املعلنة خصوصا يف الدول النامية اليت تفتقر للموارد املالية لدمج البعد  -
  جياا اإلمنائية.البيئي يف إستراتي

  إتاحة الوسائل الالزمة من تقنيات وتكنولوجيا متعلقة بالبيئة لكافة الدول، مع احترام حقوق امللكية الفكرية. -
  حتديد املؤسسات اليت ستشرف علي عملية التنفيذ. -
  :   1997برتوكول كيوتو  -5

 إىل يهدف الذي توكيو بروتوكول إقرار ، 1997 ديسمرب شهر يف باليابان، انعقد مؤمتر كيوتو مبدينة كيوتو     

 وزيادة املختلفة االقتصادية القطاعات يف الطاقة استخدام كفاءة والتحكم يف الدفيئة، الغازات انبعاث من احلد

  .الدفيئة الغازات المتصاص املتاحة زيادة املصبات إىل إضافة واملتجددة، اجلديدة الطاقة نظم استخدام

مبدينة جوهانسربغ جبنوب إفريقيا مؤمتر القمة  2002سبتمرب  4أوت و 26انعقدت ما بني : 2002جوهانسربغ -6
  رئيس دولة وعشرات اآلالف من اخلرباء  100العاملي للتنمية املستدامة، حضر املؤمتر أكثر من 

                                                
  221،ص2008.دار الصفاء، عمان، املوقع الصناعي وسياسات التنمية املكانيةكامل كاظم بشري الكنعاين ،  4
  . 21،ص2007،دار الصفاء،عمان، املستدامة فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها التنميةعثمان حممد غنيم،ماجدة أبوزنط،5
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بتحقيق التنمية املستدامة وأخصائي التنمية والبيئة والنشطاء على الصعيد الدويل ، املؤمتر إىل تأكيد االلتزام الدويل 
  6وذلك من خالل :

)الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية والبيئة املنعقدة يف ريودي جانريو  21تقومي ملا مت إجنازه يف (األجندة  -
  .1992عام 

  استعراض الفرص والتحديات اليت تواجه حتقيق التنمية املستدامة . -
  ذها والترتيبات املؤسسية واملالية الالزمة لتنفيذها .اقتراح اإلجراءات املطلوب اختا -
  حتديد سبل البناء املؤسسي الالزم على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. -

I-1-2  مفهوم التنمية المستدامة 
  

     GreHarlemيعود أول استخدام ملصطلح التنمية املستدامة من طرف رئيسة وزراء النرويج        
Brundtland  حيث لعبت دورا هاما يف إعداد التقرير املسمي ب "مستقبلنا املشترك " الصادر عن  1987سنة ،

  اللجنة العاملية للتنمية والبيئة ، الذي أصبح يسمي بسمها أي تقرير برونتالند .
ة القابلة والتنمية املستدامة مصطلح ذو مفهوم واسع، فلقد عرفت بعدة تسميات منها : التنمية املتجددة، والتنمي

  لالستمرار واملتواصلة واملطردة ...اخل . 
 : ولعل أهم التعاريف اليت أدرجت حتت التنمية املستدامة نذكر مايلى  

التنمية املستدامة بأا "التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر  GreHarlem Brundtlandعرفت  -1
  7دون اإلخالل بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاا "

تعريف هيئة األمم املتحدة : عرف املبدأ الثالث يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية الذي إنعقد يف ريو  -2
التنمية املستدامة بأا " ضرورة إجناز احلق يف التنمية حيث تتحقق بشكل متساو  1992دي جانريو عام 

ر املؤمتر يف مبدئه الرابع أن حتقيق التنمية احلاجات التنموية والبيئية ألجيال احلاضر واملستقبل، كما أشا
املستدامة ينبغي أن ال يكون مبعزل عن محاية البيئة، بل جيب أن متثل البيئة جزأ ال يتجزأ من عملية 

 التنمية .
تعريف اإلحتاد العاملي للحفاظ علي الطبيعة :عرف التنمية املستدامة علي أا التنمية اليت تأخذ بعني  -3

 ئة واالقتصاد واتمع .االعتبار البي
كما عرفها البنك الدويل على أا تلك اليت تم بتحقيق التكافؤ املتصل الذي يضمن إتاحة نفس الفرص  -4

  8التنموية احلالية لألجيال القادمة وذلك بضمان ثبات رأس املال الشامل أو زيادته املستمرة عرب الزمن.

                                                
6Observatoire de la responsabilité sociétale de l’entreprise, développement durable et entreprises, afnor, 2008, P6-
7 . 
7 Farid Baddache, le développement durable tout simplement , eyrolles ,France,2008 ,p 9 

13،ص 2002الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ،القاهرة، ، ، مبادئ التنمية املستدامةدوجالس موسشيت    8 
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نمية املستدامة إدارة قواعد املوارد الطبيعية وصيانتها وتوجيه : الت (FAO)تعريف منظمة األغذية والزراعة  -5
 التغريات التكنولوجية واملؤسسية بطريقة تضمن تلبية االحتياجات البشرية احلالية واملقبلة بصورة مستمرة 

: تضمن التقرير الصادر عن هذا املعهد تقسيم التعريفات املقدمة للتنمية  تعريف معهد املوارد العاملية -6
 ملستدامة إىل أربع جمموعات :ا

: تعين التنمية املستدامة للدول املتقدمة  التخفيض من استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية، أما بالنسبة اقتصاديا   -أ
من أجل رفع مستوي املعيشة واحلد من  ةللدول النامية فهي تعين التوظيف األمثل للموارد املتاح

  الفقر .
سعي من أجل حتقيق االستقرار يف النمو الدميغرايف ورفع مستوي اخلدمات الصحية : تعين الاجتماعيا  -ب

 والتعليمية ،خاصة يف املناطق الريفية .
  : تعين محاية املوارد الطبيعية واالستخدام األمثل لألراضي الزراعية واملوارد املائية . بيئيا  -ج  

  9لنظيفة اليت تستخدم تكنولوجي صديقة للبيئة.: تعين نقل اتمع إىل عصر الصناعات اتكنولوجيا -د
 : كما ميكن أخذ جمموعة من التعاريف منها  

دون أن تسمح  ةعلى أا تلك التنمية اليت تستخدم املوارد الطبيعي (Webster) عرفها قاموس ويبستر -    
  باسترتافها أو تدمريها جزئيا أو كليا.

مدير محاية البيئة األمريكية على أا : تلك العملية   w.Ruckelshaus كما عرفها وليم رولكزهاوس -    
للبيئة ،وذلك من منطق أن التنمية االقتصادية  ةاليت تقر بضرورة حتقيق منو اقتصادي يتالءم مع قدرات االستيعابي

  واحملافظة على البيئة عما عمليات متكاملة وليست متناقضة. 
  تعريف الباحث:    -
 احلاضر باحتياجات تفي ليتا التنمية "أا املستدامة التنمية لتعريف عليها املتفق لتعريفاتا خالل خمتلف من جند

 البيئة بني والتكامل التوافق إىل دف وهي باحتياجاا، الوفاء على املستقبل أجيال قدرة من التقليل دون

 التنمية أن مبعىن ،"اجتماعي ونظام اقتصادي نظام للموارد، حيوي نظام :هي أمناط ثالث خالل من والتنمية

 جيوز وال متناسق، بشكل واجلماعات والقطاعات الفئات كل تساهم فيها أن جيب جمتمعية عملية املستدامة

  .واحد ومورد قليلة، فئة على اعتمادها
I-1-3  أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة 
 
I-1-3-2  : أهداف التنمية المستدامة  

ظروف معيشة مجيع الناس ومستوي تأمني احتياجام دون االستخدام  دف التنمية املستدامة إيل حتسني     
  اجلائر للموارد الطبيعية ، ومبا ال يتجاوز قدرة الكوكب على التحمل وتركز علي ثالث حماور أساسية هي :

                                                
  129،ص  2006ة، جامعة اجلزائر،،رسالة ماجستري غري منشور إشكالية التنمية املستدامة يف اجلزائر:دراسة تقييميهزرنوخ يسمينة ، 9
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اور الثالث حتقيق تنمية اقتصادية، اجتماعية مع احملافظة على املوارد الطبيعية ومحاية البيئة، ويندرج حتت هذه احمل
  10جمموعة من األهداف التالية:

: حتاول التنمية املستدامة من خالل تنفيذ السياسات التنموية حتسني  حتقيق نوعية حياة أفضل للسكان -
نوعية حياة السكان يف اتمع اقتصاديا واجتماعيا وتقنيا عن طريق التركيز على اجلوانب النوعية للنمو 

  بول .وليس الكمية، وبشكل عادل ومق
حماولة تطوير العالقة بني نشاطات السكان والبيئة لتصبح عالقة تتسم باالنسجام  احترام البيئة الطبيعية: -

 والتكامل.
من خالل تنمية إحساسهم باملسؤولية اجتاه القضايا  :تعزيز وعي السكان باملشكالت البيئية القائمة  -

 البيئية .
لول دون استرتاف وتدمري املوارد الطبيعية وتوظيفها بشكل احلحتقيق استغالل عقالين وأمثل للموارد :  -

 عقالين . 
توظيف التكنولوجيا مبا خيدم اتمع دون أن ينجم عن ذلك  ربط التكنولوجيا اجلديدة بأهداف اتمع: -

 خماطر وأثار بيئية سالبة.
بطريقة إمكانياته  حيث يكون هذا التغيريإحداث تغيري مستمر ومناسب يف حاجات وأولويات اتمع :  -

وتسمح بتحقيق التوازن الذي بواسطته ميكن تفعيل التنمية االقتصادية والسيطرة على مجيع املشكالت البيئية 
 ووضع احللول املناسبة هلا .

 
 : وميكن حصر أهداف التنمية املستدامة يف النقاط التالية 

 استئناف النمو ومكافحة الفقر. -
توزيع الدخل (التقسيم العادل للثروة)، واحلد من  على رأس املال البيئي، وحتسنيتغيري يف نوعية النمو للحفاظ  -

 التعرض للصدمات االقتصادية.
 تلبية احلاجات األساسية لإلنسان وتطلعاته . -
وتغيري السلوك يف االستهالك ومنط  تاحلفاظ وتعزيز قاعدة املوارد ( االستخدام األمثل للموارد وفق االحتياجا -

 احلياة .
  لتغيري املؤسسي : التكامل بني االقتصاد والبيئة يف اختاذ القرار.ا -
املشاركة الدميقراطية والشفافية يف احلكم الراشد علي املستوي الكلي (وطنية، دولية) واجلزئي (الشركات  -

 احمللية)
طبقة استخدام التكنولوجيا اجلديدة للحد من اآلثار السلبية للتلوث (ظاهرة االحتباس احلراري، ثقب  -

  األوزون، النفايات).  
I-1-3-2 :مؤشرات التنمية المستدامة  

                                                
  .30-28، مرجع سبق ذكره،ص،عثمان محمد غنیم،ماجدة أبوزنط 10
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، نظرا لتعدد أهداف التنمية ، ختتلف مؤشرات قياس التنمية املستدامة وتتعدد من فترة زمنية إىل أخري      
  ولقياس التنمية املستدامة اعتمد االقتصاديون علي عدة مؤشرات ولعل أمهها يتمثل يف :

II.-1-3-2-المؤشرات االقتصادية: أ 
ارة عن معطيات تصف احلالة االقتصادية لدولة ما يف فترة زمنية حمددة ،وتتلخص هذه املؤشرات يف عب

    11مؤشريني أساسيني 
  البنية االقتصادية. -ا  
 أمناط اإلنتاج واالستهالك. -ب

  :البنية االقتصادية – 1 
تأثري السياسات  يأفراد اتمع، ومد يتم من خالهلا قياس معدل النمو االقتصادي وكيفية توزيع الثروات بني      

االقتصادية على استغالل املوارد الطبيعية، وينطوي حتت هذا املؤشر عدة مؤشرات أخري يتم من خالهلا قياس البنية 
  االقتصادية لدولة ما وهي كالتايل :

  معدل الدخل الوطين. االستثمار من ةاألداء االقتصادي:ويتم قياسه من خالل معدل الدخل الوطين للفرد، ونسب -
  التجارة: تقاس بامليزان التجاري مابني السلع واخلدمات. -
  احلالة املالية: تقاس بقيمة الدين مقابل الناتج الوطين اإلمجايل.  -
  أمناط اإلنتاج واالستهالك: – 2 

مناط اإلنتاجية خمتصو البيئة أن قدرة املوارد الطبيعية للكرة األرضية ال ميكن أن تتحمل هذه األ يري     
واالستهالكية، لذلك ال بد من تغيري األمناط لضمان إتاحة هذه املوارد لسكان العامل احلاليني وضمان بقائها لألجيال 

  القادمة، وتتمثل أهم مؤشرات األمناط االستهالكية واإلنتاجية لقياس التنمية املستدامة يف:
  املواد الطبيعية يف عمليات اإلنتاج. استهالك املواد اخلام: تقاس مبدي كثافة استخدام -
استخدام الطاقة: يتم قياسها من خالل االستهالك السنوي للطاقة لكل فرد، ونسبة الطاقة املتجددة من  -

 االستهالك السنوي، وكثافة استخدام الطاقة.
طرة واملشعة، وإعادة إنتاج وإدارة النفايات: تقاس بكمية إنتاج النفايات الصناعية واملرتلية وإنتاج النفايات اخل -

 تدوير النفايات.
النقل واملواصالت: تقاس باملسافة اليت يتم قطعها سنويا لكل فرد مقارنة بنوع وسيلة النقل املستعملة ونوعية  -

  الطاقة املستعملة فيها. 
II.-1-3-2-المؤشرات البيئية:  ب  

بيعية وعلي البيئة من كل جوانبها، يتم من خالل هذا املؤشر قياس مدي تأثري النمو االقتصادي علي املوارد الط     
دولة حبيث  142ويعتمد قياس االستدامة البيئية على مؤشر أساسي هو مؤشر االستدامة البيئية الذي مت إجنازه لصاحل 

                                                
  254، مرجع سبق ذكره،صعثمان محمد غنیم،ماجدة أبوزنط 11
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 05مؤشر فرعي، يأخذ املؤشر بعني االعتبار اإلجنازات البيئية للدول والبنية املؤسساتية ، وهناك  68حيتوي 
  ستدامة البيئية هي:مكونات رئيسية لال

 
األنظمة البيئية: تعترب الدولة ذات استدامة بيئية مبدي حفاظها على أنظمتها الطبيعية، ويف مدي الذي تكون  -1

  فيه هذه املستويات تتجه حنو التحسن ال التدهور.
لى تقليل الضغوطات البيئية: تكون الدولة ذات استدامة بيئية بدرجة عدم وجود تأثريات بيئية كبرية ع -2

 األنظمة الطبيعية من قبل الضغوطات البشرية.
تقليل اهلشاشة اإلنسانية: تكون الدولة ذات استدامة بيئية باملدى الذي تكون فيه أنظمتها االجتماعية  -3

 وسكاا غري معرضني بشكل مباشر للتدهور البيئي.
ؤسسية واجتماعية قادرة القدرة االجتماعية واملؤسسية: من خالل مدي قدرة الدولة على إنشاء أنظمة م -4

 على االستجابة لتحديات البيئة.
القيادة الدولية: يعترب التعاون الدويل من أجل حتقيق األهداف املشتركة يف محاية البيئة وختفيض التأثريات  -5

  البيئية العابرة للحدود كعنصر أساسي لتحقيق االستدامة البيئية. 
  وتشمل املؤشرات البيئية مايلي:

: يندرج ضمنه عدة نقاط منها التغري املناخي، ثقب األوزون ونوعية اهلواء وتأثري ذالك على جلويالغالف ا -1
  صحة اإلنسان واستقرار النظام البيئي ويتم قيس هذه املؤشرات الثالثة اخلاصة بالغالف اجلوي كما يلي:

 يتم حسابه من خالل حتديد إنبعاثات ثاين أكسيد الكربون.التغري املناخي :  
 يتم قياسها من خالل املواد املسترتفة لألوزون. ق طبقة األوزون:ترق  
 يتم قياسها من خالل تركيز ملوثات اهلواء يف حميط املناطق احلضرية.نوعية اهلواء :  

تخدام األراضي مبا فيها من موارد طبيعية وكائنات حية وموارد مائية، هي اليت حتدد     إن طريقة اساألراضي:  -2
  لدول بتحقيق التنمية املستدامة ، إذ جيب احملافظة عليها وعدم استرتافها ومحايتها من التدهورمدي التزام ا

   12والتصحر...اخل. وأهم املؤشرات املتعلقة باستخدام األراضي تتمثل يف: 
 األراضي  ةالزراعة: يتم قياسها مبدي استعمال املبيدات احلشرية واألمسدة واملخصبات الزراعية، ومساح

 وعة مقارنة باملساحة الكلية.املزر
 قطع وإزالة الغابات نسبة إىل  تالغابات: مساحة الغابات مقارنة باملساحة الكلية لألرض، ومعدال

 املساحة الكلية للغابات.
 .التصحر: مساحة األرض املتأثرة بالتصحر نسبة لألرض الكلية 
 ن دائمة أو مؤقتة.األراضي املستخدمة كمناطق حضرية للسكا املناطق اخلضرية: مساحة 

                                                
                                                                           ،مرصد البيئة العربيةكيف ميكن قياس التنمية املستدامةباتر حممد علي وردم،12
/12/02/2008www.orabenvironment.net/arabic/archiv /           
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تعترب املياه العذبة أهم عنصر للحياة البشرية على كوكب األرض، وهي من أكثر األنظمة البيئية املياه العذبة:  - 3
لذلك يعد احلفاظ على املوارد املائية من أهم األولويات يف التنمية املستدامة. وتقاس التنمية املستدامة  ،القابلة للتأثر

  :ؤشرين أساسيني ومهاللمياه العذبة مب
 . نوعية املياه: تقاس بتركيز كل من األكسجني املذاب عضويا والبكترييا املعوية يف املياه 
 .13كمية املياه: تقاس بنسبة املياه املستعملة سواء اجلوفية أو السطحية نسبة إىل كمية املياه الكلية 

 ناطق الساحلية، لذلك تتأثر أوضاعهم البيئيةالبحار واحمليطات: مبا أن جل سكان العامل يعيشون يف امل -4
واالجتماعية واالقتصادية حبالة البحار واحمليطات وبالرجوع إىل ما تعانيه هذه األخرية من تلوث ناتج عن السواحل 

وغريها من املشاكل  روامللوثات األخرى ،تؤدي ا إىل التأثري على اإلنتاجية البحرية لألمساك، وتلوث مياه البح
  للبحار واحمليطات هي:   ةيئية. وأهم املؤشرات لقياس التنمية املستدامالب

 السكان الذين يعيشون يف املناطق  ةاملناطق الساحلية: تقاس بتركيز الطحالب يف املياه الساحلية، ونسب
 الساحلية.

 :كمية الصيد السنوي لألنواع التجارية من األمساك. مصائد األمساك 
  ياس التنوع احليوي من خالل مؤشرين أساسيني: تم قي التنوع احليوي:-5

  :تقاس بنسبة مساحة املناطق احملمية مقارنة باملساحة الكلية، ومساحة األنظمة البيئية األنظمة البيئية
  احلساسة.
II.-1-3-2-المؤشرات االجتماعية:  ج   

أو التراجع يف  يتم من خالل املؤشرات االجتماعية للتنمية املستدامة إعطاء صورة واضحة عن مدي التقدم    
حتقيقها ومبوجبها يتم تقييم الدول واملؤسسات من حيث االهتمام باجلوانب االجتماعية للتنمية املستدامة، ولعل 

  أمهها يتمثل يف: 
مع درجة العدالة والشمولية يف توزيع املوارد وإتاحة فرص احلصول على  ةترتبط املساوا االجتماعية: ةاملساوا -1

عامة كالصحة والتعليم، وحتقيق العدالة لألجيال احلالية واملستقبلية، وبالرغم من التزام معظم العمل واخلدمات ال
االجتماعية من  ةاالجتماعية تبقي من أكثر القضايا صعوبة يف التحقيق .وميكن قياس املساوا ةالدول باملساوا

  خالل :  
 لفقرمؤشر الفقر: يقاس عن طريق نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط ا 
 .مؤشر البطالة: يقاس بنسبة السكان العاطلني عن العمل وهم يف سن العمل 
 يقاس من خالل مقارنة معدل أجر املرأة نسبة ملعدل أجر   الرجل مؤشر املساواة يف النوع االجتماعي :

14 
  

                                                
          نفسھ 13
،مداخلة يف املؤمتر الدويل: التنمية املستدامة والكفاءة اق املستقبلية ، التنمية املستدامة ورهانات النظام الليربايل بني الواقع واألفعبد الرزاق فوزي،كاتية بوروبة 14

  90ص ،2008/افريل 70/08االستخدامية للموارد املتاحة،جامعة فرحات عباس سطيف ،
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  أهداف ومؤشرات لتحقيق املساواة االجتماعية :) 1.1رقم ( اجلدول
  املؤشر   اهلدف

  لفقر املتقع:القضاء على ا-
* ختفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر 

-1980النصف يف الفترة مابني  ةواحد يف اليوم بنسب
2015  

*ختفيض نسبة السكان الذين يعانون من اجلوع إىل 
  2015إىل 1990النصف يف الفترة مابني 

نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر -
  واحد

  قراءنسبة السكان الف-
  معدل فجوة الفقر-
  يف االستهالك الوطين  1/5حصة أفقر -
  عدد األطفال ناقصي الوزن دون اخلامسة من العمر -

  تعزيز املساواة بني اجلنسيني ومتكني املرأة: -
*اهلدف إزالة التفاوت بني اجلنسيني يف التعليم 

  2015االبتدائي والثانوي يف موعد ال يتجاوز 

 يور يف مراحل التعليم، االبتدائنسبة اإلناث إىل الذك-
  الثانوي والعايل.

نسبة اإلناث ا إىل لذكور ممن يلمون بالقراءة -
  سنة. 24و15والكتابة بني 

حصة النساء من الوظائف املدفوعة األجر خارج  -
  اال الزراعي 

  نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملان. -
 www.surf-as.org-4وملاذا. فاإلمنائية، كياأللفية  فاملصدر:أديب نعمة، أهدا

  
: إن تطور اخلدمات الصحية داخل أي جمتمع له أثر على مدي حتقيق هذه الدولة للتنمية  وهو الصحة العامة -2

بذلك صورة ملدي فشل أو جناح خطط التنمية املستدامة، فحصول الفرد على غذاء صحي ومياه نظيفة ورعاية 
  التنمية املستدامة، وهناك عدة مؤشرات فرعية لقياس مستوي الصحة منها: صحية جيدة من أهم مبادئ

 يقاس باحلالة الصحية لألطفال. مؤشر حالة التغذية : 
 يقاس مبعدل الوفيات األطفال حتت اخلمس سنوات.مؤشر الوفاة : 
 يقاس بنسبة السكان الذين حيصلون على مياه شرب صحية.شر اإلصحاحمؤ : 
 يقاس بنسبة السكان القادرين على احلصول على املرافق الصحية ونسبة التطعيم مؤشر الرعاية الصحية :

 15لدي األطفال ضد األمراض املعدية.
، فال ميكن احلديث عن تطور اقتصادي يعترب التعليم مطلب أساسي من مطالب التنمية املستدامةالتعليم:  -3

  ات التعليم هي:واجتماعي دون وجود مستويات تعليم متطورة .ولعل أهم مؤشر
 يقاس بنسبة األطفال الذين يصلون إىل مستوي صف اخلامس ابتدائي.مستوي التعليم : 
 تمع.حمو األميةنسبة الكبار املتعلمني يف ا : 
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: إن من أهداف التنمية املستدامة توفري سكن الئق لكل مواطن ويقاس السكن مبؤشر حصة الفرد من السكن -4
  األمتار املربعة املبنية.

: يتعلق األمن االجتماعي حبماية املواطنني خاصة اجلرمية ضد املرأة واألطفال وجرائم األمن االجتماعي - 5
  ألف نسمة.100اجلنسي. وتقاس بعدد اجلرائم املرتكبة لكل  لاملخدرات، واالستغال

طط التنمية يف أي : للنمو السكاين أثر على التنمية املستدامة . فمن الضروري ولنجاح خ النمو الدميغرايف -6
بلد ال بد من وجود توازن بني مؤشرات النمو السكاين ومعدالت التنمية. ويتمثل املؤشر األساسي لقياس 

 النمو السكاين يف النسبة املئوية للزيادة السكانية .
 
II-1-3-2-المؤشرات المؤسسية:  د 
وتتجلي يف جمموع القوانني واألطر يف مدي تطور اجلانب املؤسسايت يف تطبيق وتطوير اإلدارة البيئية ،  تتمثل    

  املؤسسية اليت ختضع هلا الدول اليت من خالهلا يتم دعم التنمية املستدامة، ومن أهم هذه املؤشرات :
: يتم من خالله معرفة الدول اليت صادقت على االتفاقيات الدولية تنفيذ االتفاقيات الدولية املربمة -1

 اخلاصة بالبيئة كربتوكول كيوتو ...اخل.
: مدي استغالل البحوث فيما خيدم التنمية املستدامة، ويتم قياسه بنسبة اإلنفاق البحث والتطوير -2

 على البحث والتطوير من الناتج احمللى اإلمجايل.
: مدي استخدام األفراد للتقنيات العلمية، عدد أجهزة الراديو والتلفاز لكل ألف االستخدام التقين -3

   .اخل.شخص االنترنت واهلاتف اخللوي..
  وقد قام قسم التنمية املستدامة التابع لدائرة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة ،قائمة

  16باملؤشرات اليت ميكن استخدامها لقياس التنمية املستدامة: 
  مؤشرات التنمية املستدامة  )2.1رقم (جدول:

  النوع  املؤشر   التسلسل
  ياجتماع  نسبة السكان دون خط الفقر  1
  اجتماعي  معمل جيين لتوزيع الدخل  2
  اجتماعي  معدل البطالة  3
  اجتماعي  نسبة معدل أجور اإلناث إىل أجور الذكور  4
  اجتماعي  مستوي التغذية لألطفال  5
  اجتماعي  معدل اخلصوبة  6
  اجتماعي  العمر املتوقع عند امليالد  7
  عياجتما  مبياه الشرب والسكان املخدومون بالصرف الصحي،   8
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  اجتماعي  األطفال احملصنون ضد األمراض  9
  اجتماعي  األطفال يف مرحلة التعليم األساسي   10
  اجتماعي  الشباب يف مرحلة التعليم الثانوي  11
  اجتماعي  معدل األمية   12
  اجتماعي  للفرد 2مساحة املسكن م  13
  اجتماعي  من السكان100000عدد اجلرائم لكل   14
  بيئي  معدل النمو السكاين  15
  بيئي  انبعاثات غازات البيوت البالستيكية   16
  بيئي  درجة استهالك طبقة األوزون  17
  بيئي  درجة تركيز امللوثات يف املناطق احلضرية  18
  بيئي  مساحة األراضي الزراعية الدائمة  20
  بيئي  الزراعية تاستعمال املخصبات، واملبيدا  21
  بيئي  استغالل أخشاب الغابات ةنسبة مساحة الغابات الكلية، وكثاف  22
  بيئي  مساحة األراضي املتصحرة  23
  بيئي  نسبة السكان املقيمون يف املناطق الساحلية   24
  بيئي  معدل الصيد حسب النوع  25
  بيئي  معدالت تراجع مستوي املياه اجلوفية   26
  يئيب  نسبة مساحة احملميات الطبيعية وأنواع النباتات واحليوانات املنقرضة  27
  اقتصادي  نصيب الفرد من الدخل  28
  اقتصادي   نسبة االستثمار من الناتج اإلمجايل  29
  اقتصادي  امليزان التجاري  30
  اقتصادي  نسبة الديون من الناتج اإلمجايل  31
  اقتصادي  كثافة استخدام املواد واملعادن  32
  اقتصادي  نسبة املساعدات اخلارجية من الناتج اإلمجايل  33
نسبة معدل استهالك طاقة السنوي للفرد،ونسبة استهالكها من مصادر   34

  متعددة
  اقتصادي

  اقتصادي  كمية النفايات الصناعية واملرتلية ،وكمية النفايات اخلطرة،   35
  اقتصادي  إدارة النفايات املشعة،،تدوير النفايات  36
  اقتصادي  املسافة املقطوعة للفرد بواسطة وسائل النقل   37
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  مؤسسي  إلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامةا  38
  مؤسسي  تطبيق املعاهدات الدولية اخلاصة بالتنمية املستدامة  39
  مؤسسي  نسبة عدد املشتركني بشبكة االنترنت إىل جمموع السكان  40
  مؤسسي  شخص 1000لكل  فعدد خطوط اهلات  41
  مؤسسي  نسبة اإلنفاق على البحث العلمي  42
  مؤسسي  البشرية واالقتصادية نتيجة األخطار الطبيعيةاخلسائر   43
     

 ، 2007 عمان، ،ءالصفا ، دارقیاسھافلسفتھا وأسالیب تخطیطھا وأدوات  المستدامة التنمیة عثمان محمد غنیم،ماجدة أبوزنط، املصدر:

  .272ص 
  

I-1-4  : أبعاد التنمية المستدامة  
لبيئي فقط بل تشتمل أيضا على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية  إن التنمية املستدامة ال ترتكز علي اجلانب ا     

  فهي تنمية بأبعاد ثالثة مترابطة ومتكاملة يف إطار تفاعلي يتسم بالضبط والتنظيم والترشيد يف استغالل املوارد.
I-1-4-1 :البعد االقتصادي  

قياسا على مستوى    غلونن سكان البلدان الصناعية يست:إ حصة االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية – 1
ومن ذلك مثال أن استهالك  ،ما يستخدمه سكان البلدان النامية فأضعا من املوارد الطبيعية يف العاملنصيب الفرد 

يف بلدان  وهو مرة، 33الطاقة النامجة عن النفط والغاز والفحم هو يف الواليات املتحدة أعلى منه يف اهلند ب 
  "OCDE 17صادية " أعلى بعشر مرات يف املتوسط منه يف البلدان النامية جمتمعة.منظمة التعاون والتنمية االقت

تتلخص يف إجراء ختفيضات متواصلة  املتقدمة التنمية املستدامة بالنسبة للبلدان: إيقاف تبديد املوارد الطبيعية – 2
تغيري يف   كفاءة وإحداثللطاقة واملوارد الطبيعية وذلك عرب حتسني مستوى ال املفرطمن مستويات االستهالك 

وتعين التنمية  ،وال بد يف هذه العملية من التأكد من عدم تصدير الضغوط البيئية إىل البلدان النامية ،أسلوب احلياة
أمناط االستهالك اليت دد التنوع البيولوجي يف البلدان األخرى دون ضرورة، كاستهالك    املستدامة أيضا تغيري 

  18تجات احليوانية املهددة باالنقراض.الدول املتقدمة للمن

تقع على البلدان الصناعية مسؤولية خاصة يف قيادة : مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث وعن معاجلته – 3
وبالتايل  والفحم احلجري، التنمية املستدامة، ألن استهالكها املتراكم يف املاضي من املوارد الطبيعية مثل احملروقات

لديها  املتقدمةيضاف إىل هذا أن البلدان  ،كان كبريا بدرجة غري متناسبة ،شكالت التلوث العامليإسهامها يف م
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ستخدام تكنولوجيات أنظف وتستخدم املوارد بكثافة أقل، و تسعى الاملوارد املالية والتقنية والبشرية الكفيلة بأن 
ها، ويف يئة أسباب ترمي إىل حتقيق نوع من املساواة القيام بتحويل اقتصادياا حنو محاية النظم الطبيعية والعمل مع

والصدارة تعين أيضا توفري املوارد التقنية ، للوصول إىل الفرص االقتصادية واخلدمات االجتماعية داخل جمتمعاا
  لتنمية املستدامة يف البلدان األخرى باعتبار أن ذلك استثمار يف مستقبل الكرة األرضية. اواملالية لتعزيز 

تاج إىل دراسة دقيقة. حت املتقدمة والناميةالروابط الدولية فيما بني البلدان  : إنتقليص تبعية البلدان النامية – 4
ذلك أنه بالقدر الذي ينخفض به استهالك املوارد الطبيعية يف البلدان الصناعية، يتباطأ منو صادرات هذه املنتجات 

ألساسية بدرجة أكرب، مما حيرم البلدان النامية من إيرادات حتتاج إليها من البلدان النامية وتنخفض أسعار السلع ا
ومما يساعد على تعويض هذه اخلسائر، االنطالق من منط تنموي يقوم على االعتماد على الذات ، احتياجا ماسا

جارة فيما بني البلدان القدرات الذاتية وتأمني االكتفاء الذايت وبالتايل التوسع يف التعاون اإلقليمي، ويف الت لتنمية
  يف األخذ بالتكنولوجيات احملسنة النامية، وحتقيق استثمارات ضخمة يف رأس املال البشري، والتوسع

وتعين التنمية املستدامة يف البلدان الفقرية تكريس املوارد الطبيعية : التنمية املستدامة لدى البلدان الفقرية – 5
ويعترب التحسني السريع، كقضية أخالقية، أمر حاسم بالنسبة  ،املعيشةألغراض التحسني املستمر يف مستويات 

وحيقق التخفيف من عبء الفقر املطلق نتائج ، يف املائة من سكان العامل املعدمني يف الوقت احلايل 20ألكثر من 
لسكان السريع ل عملية هامة بالنسبة للتنمية املستدامة، ألن هناك روابط وثيقة بني الفقر وتدهور البيئة والنمو

هلم احتياجام  تلىبومل ال  اليت ،االستعماري والتبعية املطلقة للقوى الرأمساليةوالتخلف الناجم عن التاريخ 
األساسية، فيصعب أن نتصور بأم سيهتمون مبستقبل كرتنا األرضية، وليس هناك ما يدعوهم إىل تقدير مدى 

ن إىل االستزادة من األطفال يف حماولة لزيادة القوة العاملة لألسرة صالحية تصرفام لالستدامة، كما أم جينحو
   19ولتوفري األمن لشيخوختهم.

إن الوسيلة الناجعة للتخفيف من عبء الفقر وحتسني مستويات املعيشة أصبحت : املساواة يف توزيع املوارد – 6
 حد ذاا، وتتمثل يف جعل فرص احلصول مسؤولية كل من البلدان الغنية والفقرية، وتعترب هذه الوسيلة غاية يف

املتساوية يف  فالفرص غري ،على املوارد واملنتجات واخلدمات فيما بني مجيع األفراد داخل اتمع أقرب إىل املساواة
احلصول على التعليم واخلدمات االجتماعية وعلى األراضي واملوارد الطبيعية األخرى وعلى حرية االختيار وغري 

املساواة تساعد على تنشيط التنمية والنمو    فهذه ،قوق السياسية، تشكل حاجزا هاما أمام التنميةذلك من احل
  االقتصادي الضروريني لتحسني مستويات املعيشة.

احلد من التفاوت املتنامي يف الدخل ويف فرص احلصول على الرعاية  يعترب: احلد من التفاوت يف املداخيل – 7
ناعية مثل الواليات املتحدة وإتاحة حيازات األراضي الواسعة وغري املنتجة للفقراء الذين ال الصحية يف البلدان الص

ميلكون أرضا يف مناطق مثل أمريكا اجلنوبية أو للمهندسني الزراعيني العاطلني وكذا تقدمي القروض إىل القطاعات 
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 ،اية الصحية بالنسبة للمرأة يف كل مكانوحتسني فرص التعليم والرع ،االقتصادية غري الرمسية وإكساا الشرعية
وجتب اإلشارة إىل أن سياسة حتسني فرص احلصول على األراضي والتعليم وغري ذلك من اخلدمات االجتماعية 
لعبت دورا حامسا يف حتفيز التنمية السريعة والنمو يف اقتصاديات النمور اآلسيوية مثل ماليزيا وكوريا اجلنوبية 

  وتايوان. 

أن تعين يف مجيع البلدان حتويل األموال من اإلنفاق على األغراض جيب  : ص اإلنفاق العسكريتقلي – 8
ومن شأن إعادة ختصيص ولو جزء صغري من املوارد  ،العسكرية وأمن الدولة إىل اإلنفاق على احتياجات التنمية

   املكرسة اآلن لألغراض العسكرية اإلسراع بالتنمية بشكل ملحوظ.

I-1-4-2 اعي:البعد االجتم  

العمل على حتقيق تقدم كبري يف سبيل تثبيت منو السكان، وهو أمر بدأ يكتسي : تثبيت النمو الدميوغرايف – 1
أمهية بالغة، ليس ألن النمو املستمر للسكان لفترة طويلة ومبعدالت شبيهة باملعدالت احلالية أصبح أمرا مستحيال 

ث ضغوطا حادة على املوارد الطبيعية وعلى قدرة استحالة واضحة فقط، بل كذلك ألن النمو السريع حيد
احلكومات على توفري اخلدمات. كما أن النمو السريع للسكان يف بلد أو منطقة ما حيد من التنمية، ويقلص من 

  قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة إلعالة كل ساكن .

ان يف الكرة األرضية أمهيته أيضا، وللحجم النهائي الذي يصل إليه السك: مكانة احلجم النهائي للسكان – 2
 وتوحي اإلسقاطات احلالية، يف ضوء ،ألن حدود قدرة األرض على إعالة احلياة البشرية غري معروفة بدقة

مليار نسمة، وهو أكثر من ضعف  11,6االجتاهات احلاضرة للخصوبة، بأن عدد سكان العامل سيستقر عند حوايل 
، حىت باملستويات احلالية، هو عامل متنام من عوامل تدمري املساحات وضغط السكان ،عدد السكان احلاليني

ألن منو السكان يؤدي م إىل  ،اخلضراء وتدهور التربة واإلفراط يف استغالل احلياة الربية واملوارد الطبيعية األخرى
  األراضي احلدية، أو يتعني عليهم اإلفراط يف استخدام املوارد الطبيعية.

فاالجتاهات احلالية حنو توسيع املناطق احلضرية،  كبرية لتوزيع السكان أمهيته إن: ع السكانأمهية توزي – 3
فاملدن تقوم بتركيز النفايات واملواد امللوثة فتتسبب يف كثري  ،والسيما تطور املدن الكبرية هلا عواقب بيئية ضخمة

ومن هنا فإن التنمية املستدامة تعين  ،احمليطة ا من األحيان يف أوضاع هلا خطورا على الناس وتدمر النظم الطبيعية
النهوض بالتنمية القروية النشيطة للمساعدة على إبطاء حركة اهلجرة إىل املدن، وتعين اختاذ تدابري سياسية خاصة 
من قبيل اعتماد اإلصالح الزراعي واعتماد تكنولوجيات تؤدي إىل التقليص إىل احلد األدىن من اآلثار البيئية 

  لتحضر.ل

استخدام املوارد البشرية استخداما كامال وذلك بتحسني التعليم : االستخدام الكامل للموارد البشرية – 4
ومن املهم بصورة خاصة أن تصل اخلدمات األساسية إىل الذين يعيشون يف فقر  ،واخلدمات الصحية وحماربة اجلوع

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 30

تدامة تعين إعادة توجيه املوارد أو إعادة ختصيصها لضمان ومن هنا فإن التنمية املس ،مطلق أو يف املناطق النائية
الوفاء أوال باالحتياجات البشرية األساسية مثل تعلم القراءة والكتابة، وتوفري الرعاية الصحية األولية، واملياه 

اية التنوع ، ومحةاالجتماعي يةحتسني الرفاه ،فيما وراء االحتياجات األساسية، النظيفة. والتنمية املستدامة تعين
تدريب املربني والعاملني يف الرعاية الصحية والفنيني والعلماء وغريهم والثقايف، واالستثمار يف رأس املال البشري 

  من املتخصصني الذين تدعو إليهم احلاجة الستمرار التنمية. 

من ذلك مثال  ،مية املستدامةإن التنمية البشرية تتفاعل تفاعال قويا مع األبعاد األخرى للتن : الصحة والتعليم – 5
أن السكان األصحاء الذين نالوا من التغذية اجليدة ما يكفيهم للعمل، ووجود قوة العمل احلسنة التعليم، أمر 

ومن شأن التعليم أن يساعد املزارعني وغريهم من سكان البادية على محاية الغابات  ،يساعد على التنمية االقتصادية
  البيولوجي محاية أفضل.وموارد التربة والتنوع 

لمرأة أمهية خاصة ففي كثري من البلدان النامية يقوم النساء واألطفال بالزراعات املعيشية، ل: أمهية دور املرأة – 6
واملرأة  ،والرعي ومجع احلطب ونقل املاء، وهم يستخدمون معظم طاقتهم يف الطبخ، ويعتنون بالبيئة املرتلية مباشرة

ومع ذلك  .كما أا هي أول من يقدم الرعاية لألطفال،بر األول للموارد والبيئة يف املرتل بعبارة أخرى هي املد
واملرأة األكثر تعليما، لديها  ،فكثريا ما تلقى صحتها وتعليمها اإلمهال الصارخ مقارنة بصحة الرجال وتعليمهم
 ،املتوسط، وأطفاهلا أكثر صحة فرص أكرب يف احلصول على وسائل منع احلمل، كما أن معدالت خصوبتها أقل يف

  ومن شأن االستثمار يف صحة املرأة وتعليمها أن يعود على القابلية لالستدامة مبزايا متعددة.

إن التنمية املستدامة على املستوى السياسي حتتاج إىل مشاركة : األسلوب الدميقراطي االشراكي يف احلكم – 7
رات وتنفيذها، وذلك لسبب عملي هو أن جهود التنمية اليت ال تشرك من متسهم القرارات، يف التخطيط هلذه القرا

اجلماعات احمللية كثريا ما يصيبها اإلخفاق. لذلك فإن اعتماد النمط الدميقراطي االشتراكي يف احلكم يشكل 
  20 .القاعدة األساسية للتنمية البشرية املستدامة يف املستقبل

I-1-4-3 :البعد البيئي  

ن تعرية التربة وفقدان إنتاجيتها يؤديان : إل املبيدات، تدمري الغطاء النبايت واملصايدإتالف التربة، استعما – 1
إىل التقليص من غلتها، وخيرجان سنويا من دائرة اإلنتاج مساحات كبرية من األراضي الزراعية. كما أن اإلفراط 

أما الضغوط البشرية  ،ه اجلوفيةيف استخدام األمسدة ومبيدات احلشرات يؤدي إىل تلويث املياه السطحية وامليا
وهناك مصايد كثرية لألمساك يف املياه العذبة أو املياه  ،واحليوانية، فإا تضر بالغطاء النبايت والغابات أو تدمرمها

  البحرية جيري استغالهلا فعال مبستويات غري مستدامة، أو أا توشك أن تصبح كذلك.

                                                
،  2007ديسمرب  10-9الوطنية، الوطين الثالث حول تطبيق احلكم الراشد باملؤسسة االقتصادية امللتقىاحلكم الراشد كآلية حملاربة الفساد،،بوعشة مبارك  20 

  .21،ص:- سكيكدة – 1955أوت  20جامعة 
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التربة إىل  وارد الطبيعية الالزمة إلنتاج املواد الغذائية والوقود ابتداء من محاية محاية امل: محاية املوارد الطبيعية – 2
مع التوسع يف اإلنتاج لتلبية احتياجات السكان  ،محاية األراضي املخصصة لألشجار وإىل محاية مصايد األمساك

املوارد الطبيعية اليت تعتمد اآلخذين يف التزايد، وهذه األهداف حيتمل تضارا، ومع ذلك فإن الفشل يف صيانة 
هنا استخدام األراضي القابلة    عليها الزراعة كفيل حبدوث نقص يف األغذية يف املستقبل. وتعين التنمية املستدامة

للزراعة وإمدادات املياه استخداما أكثر كفاءة، وكذلك استحداث وتبين ممارسات وتكنولوجيات زراعية حمسنة 
ىل اجتناب اإلسراف يف استخدام األمسدة الكيميائية واملبيدات حىت ال تؤدي إىل تدهور تزيد الغلة. وهذا حيتاج إ

دد احلياة الربية، وتلوث األغذية البشرية واإلمدادات املائية. وهذا يعين استخدام الري ااألر والبحريات، و
  استخداما حذرا، واجتناب متليح أراضي احملاصيل وتشبعها باملاء. 

يف بعض املناطق تقل إمدادات املياه، ويهدد السحب من األار باستنفاد اإلمدادات املتاحة، : املياهصيانة  - 3
أن املياه اجلوفية يتم ضخها مبعدالت غري مستدامة. كما أن النفايات الصناعية والزراعية والبشرية تلوث  مع العلم

يف كل بلد تقريبا. والتنمية املستدامة تعين صيانة املياه املياه السطحية واملياه اجلوفية، ودد البحريات واملصبات 
بوضع حد لالستخدامات املبددة وحتسني كفاءة شبكات املياه. وهي تعين أيضا حتسني نوعية املياه وقصر 
املسحوبات من املياه السطحية على معدل ال حيدث اضطرابا يف النظم اإليكولوجية اليت تعتمد على هذه املياه، 

  سحوبات من املياه اجلوفية على معدل جتددها. وقصر امل

وتواصل مساحة األراضي القابلة للزراعة وهي األراضي اليت مل تدخل : تقليص مالجئ األنواع البيولوجية – 4
احليوانية والنباتية، باستثناء القلة اليت   بعد يف االستخدام البشري  اخنفاضها، مما يقلص من املالجئ املتاحة لألنواع

ديرها البشر إدارة مكتفة، أو اليت تستطيع العيش يف البيئة املستأنسة. وتتعرض الغابات املدارية والنظم ي
لشعب املرجانية والغابات الساحلية وغريها من األراضي الرطبة وسواها من املالجئ الفريدة وااإليكولوجية 

ة آخذا يف التسارع. والتنمية املستدامة يف هذا األخرى لتدمري سريع، كما أن انقراض األنواع احليوانية والنباتي
اال تعين أن يتم صيانة ثراء األرض يف التنوع البيولوجي لألجيال املقبلة، وذلك بإبطاء عمليات االنقراض وتدمري 

  املالجئ والنظم اإليكولوجية بدرجة كبرية  وإن أمكن وقفها.

طرة بإجراء تغيريات كبرية يف البيئة العاملية، بزيادة مستوى عدم املخا: محاية املناخ من االحتباس احلراري – 5
سطح البحر، أو تغيري أمناط سقوط األمطار والغطاء النبايت، أو زيادة األشعة فوق البنفسجية، يكون من شأا 

ظم اجلغرافية إحداث تغيري يف الفرص املتاحة لألجيال املقبلة. ويعين ذلك احليلولة دون زعزعة استقرار املناخ، أو الن
  21الفيزيائية والبيولوجية أو تدمري طبقة األزون احلامية لألرض من جراء أفعال اإلنسان.

I-1-4-4  البعد التكنولوجي:  

                                                
  .29عثمان حممد غنيم ، ماجدة أمحد أبو زنط، مرجع سابق،ص،  21

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 32

كثريا ما تؤدي املرافق الصناعية إىل تلويث ما حييط ا :  استعمال تكنولوجيات أنظف يف املرافق الصناعية – 1
النمو، يتم احلد من تدفق النفايات وتنظيف التلوث بنفقات كبرية أما  ويف البلدان املتقدمة ،من هواء ومياه وأرض

يف البلدان النامية، فإن النفايات املتدفقة يف كثري منها ال خيضع للرقابة إىل حد كبري. ومع هذا فليس التلوث نتيجة 
ولوجيات تفتقر إىل الكفاءة ال مفر منها من نتائج النشاط الصناعي. وأمثال هذه النفايات املتدفقة تكون نتيجة لتكن

  أو لعمليات التبديد، وتكون نتيجة أيضا لإلمهال واالفتقار إىل فرض العقوبات االقتصادية. وتعين التنمية 

وتقلص من استهالك الطاقة وغريها من املوارد الطبيعية إىل   املستدامة هنا التحول إىل تكنولوجيات أنظف وأكفأ
دف يف عمليات أو نظم تكنولوجية تتسبب يف نفايات أو ملوثات أقل يف املقام أدىن حد. وينبغي أن يتمثل اهل

األول، وتعيد تدوير النفايات داخليا، وتعمل مع النظم الطبيعية أو تساندها. ويف بعض احلاالت اليت تفي 
  التكنولوجيات التقليدية ذه املعايري فينبغي احملافظة عليها.

التكنولوجيات املستخدمة اآلن يف البلدان : نة وبالنصوص القانونية الزاجرةاألخذ بالتكنولوجيات احملس – 2
النامية كثريا ما تكون أقل كفاءة وأكثر تسببا يف التلوث من التكنولوجيات املتاحة يف البلدان الصناعية. والتنمية 

خلاصة بفرض العقوبات يف املستدامة تعين اإلسراع باألخذ بالتكنولوجيات احملسنة، وكذلك بالنصوص القانونية ا
هذا اال وتطبيقها. ومن شأن التعاون التكنولوجي  سواء باالستحداث أو التطويع لتكنولوجيات أنظف وأكفأ 

الذي يهدف إىل سد الفجوة بني البلدان الصناعية والنامية أن يزيد من اإلنتاجية –تناسب االحتياجات احمللية 
وحىت تنجح هذه اجلهود، فهي حتتاج أيضا إىل    د من التدهور يف نوعية البيئة.االقتصادية، وأن حيول أيضا دون مزي

استثمارات كبرية يف التعليم والتنمية البشرية، والسيما يف البلدان األشد فقرا. والتعاون التكنولوجي يوضح التفاعل 
  22املستدامة. بني األبعاد االقتصادية والبشرية والبيئية والتكنولوجية يف سبيل حتقيق التنمية

استخدام احملروقات يستدعي اهتماما خاصا ألنه مثال واضح  إن:احملروقات واالحتباس احلراري – 3
على العمليات الصناعية غري املغلقة. فاحملروقات جيري استخراجها وإحراقها وطرح نفاياا داخل البيئة، فتصبح 

نية، ولألمطار احلمضية اليت تصيب مناطق كبرية، بسبب ذلك مصدرا رئيسيا لتلوت اهلواء يف املناطق العمرا
واالحتباس احلراري الذي يهدد بتغري املناخ. واملستويات احلالية النبعاث الغازات احلرارية من أنشطة البشر تتجاوز 
قدرة األرض على امتصاصها؛ وإذا كانت اآلثار قد أصبحت خالل العقد األخري من القرن العشرين واضحة 

ن معظم العلماء متفقون على أن أمثال هذه االنبعاث ال ميكن هلا أن تستمر إىل ما ال اية سواء املعامل، فإ
باملستويات احلالية أو مبستويات متزايدة، دون أن تتسبب يف احترار عاملي للمناخ. وسيكون للتغيريات اليت تترتب 

حر فيما بعد والسيما إذا جرت ومستويات سطح الب  عن ذلك يف درجات احلرارة وأمناط سقوط األمطار
هم، والسيما بالنسبة ملن يعتمدون تشيآثار مدمرة على النظم اإليكولوجية وعلى رفاه الناس ومع ،التغيريات سريعا

  اعتمادا مباشرا على النظم الطبيعية.

                                                
  www.ecsd-eg.com/research/3.doc //22/10/2010عبد السالم أديب،       22
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ملي لزيادة انبعاث ترمي التنمية املستدامة يف هذا اال إىل احلد من املعدل العا:  احلد من انبعاث الغازات – 4
  احلد بصورة كبرية من استخدام احملروقات، وإجياد مصادر أخرى للطاقة إلمداد   الغازات احلرارية. وذلك عرب

اتمعات الصناعية. وسيكون من املتعني على البلدان الصناعية أن تتخذ اخلطوات األوىل للحد من انبعاث ثاين 
يدة الستخدام الطاقة احلرارية بكفاءة أكرب، وتوفري إمدادات من أكسيد الكربون واستحداث تكنولوجيات جد

الطاقة غري احلرارية تكون مأمونة وتكون نفقتها حمتملة. على أنه حىت تتوافر أمثال هذه التكنولوجيات، فالتنمية 
  املستدامة تعين استخدام احملروقات بأكفأ ما يستطاع يف مجيع البلدان.

والتنمية املستدامة تعين أيضا احليلولة دون تدهور طبقة األوزون احلامية : قة األزوناحليلولة دون تدهور طب – 5
لألرض. ومتثل اإلجراءات اليت اختذت ملعاجلة هذه املشكلة سابقة مشجعة: فاتفاقية كيوتو جاءت للمطالبة 

عاجلة خماطر البيئة العاملية هو بالتخلص تدرجييا من املواد الكيميائية املهددة لألزون، وتوضح بأن التعاون الدويل مل
أمر مستطاع. لكن تعنت الواليات املتحدة األمريكية واعتدادها بأن قوا أصبحت فوق إرادة اتمع الدويل 

  جعلها ترفض التوقيع على هذه االتفاقية ما دام أن ال أحدا يستطيع إجبارها على ذلك.

  

I-2 ةصاديآليات تطبيق التنمية المستدامة في المؤسسة االقت. 
 

إن توجه املؤسسة حنو حتقيق أبعاد التنمية املستدامة ،ال يتجلي إىل من خالل حتقيق املؤسسة ألبعاد التنمية  تمهيد:
املستدامة، وال ميكن حتقيق هذه األبعاد إىل من خالل مدخالت ميكن تطبيقها داخل وخارج املؤسسة وهي كفاءة 

  االجتماعية و اإلدارة البيئية لوظائف املؤسسة. ةسؤولياملؤسسة يف استخدام املوارد االقتصادية، امل
  

I-2-1 في المؤسسة ةالمسؤولية االجتماعي  
تعد املؤسسات تعتمد يف بناء مسعتها ومركزها التنافسي  مل يعد تقييم املؤسسات على رحبيتها فحسب، ومل

بناء وخلق بيئة عمل على إمكانياا املالية. بل ظهرت مفاهيم جديدة وطرق حديثة ساعدت املؤسسات على 
قادرة على التعايش مع التطورات املتسارعة يف اجلوانب االقتصادية والتكنولوجية يف إطار ما يسمي التنمية 

  املستدامة.  
ولعل أبرز هذه املفاهيم مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسات، حيث أدركت املؤسسات أا غري 

وسيع نشاطاا لتشمل إضافة إيل النشاطات اإلنتاجية مهوم اتمع معزولة عن اتمع، وتنبهت إىل ضرورة ت
والبيئة، وضرورة األخذ بعني االعتبار األبعاد الثالثة اليت عرفها جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة وهي النمو 

  االقتصادي والتقدم االجتماعي ومحاية البيئة.
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I-2-1-1  : تعريف المسؤولية االجتماعية  
يف أوائل اخلمسينيات من القرن املاضي اجتاه قوي خاصة يف الدول الرأمسالية يدعو إىل ضرورة التزام  ظهر     

املؤسسات جتاه اتمع الذي تعمل فيه فأصبحت املؤسسة وباإلضافة إىل حتقيق الكفاءة االقتصادية صار لزاما عليها 
إىل جانب  ةشاطها، ومنه التقيد باملسؤولية االجتماعيتأدية واجبها اجتاه املشاكل االجتماعية املترتبة عن أداء ن

  23مسؤولياا االقتصادية 
لقد تعددت مفاهيم املسؤولية االجتماعية حسب الدول واهليئات واملنظمات اليت تبنتها وميكن األخذ بعدة  -

  تعريفات منها:
اوالت اليت تساهم يف تطوع "مجيع احملاالجتماعية على أا  تعريف غرفة التجارة العاملية للمسؤولية) 1

املؤسسات لتحيق تنمية بسبب اعتبارات أخالقية واجتماعية وبالتايل فإن املسؤولية االجتماعية تعتمد على مبادرات 
رجال األعمال دون وجود إجراءات ملزمة قانونيا، وبالتايل فإن املسؤولية االجتماعية تتحقق من خالل اإلقناع 

  24والتعليم.
: االلتزام املستمر من قبل املؤسسات بالتصرف أخالقيا األعمال العاملي للتنمية املستدامة تعريف جملس) 2

واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية، والعمل على حتسني الظروف املعيشية للقوي العاملة وعائالم إضافة إىل 
  25اتمع احمللى واتمع ككل.

:عرف املسؤولية االجتماعية للمؤسسة على أا التزام  OCDEتنمية ) تعريف منظمة التعاون االقتصادي لل3
هذه األخرية باملسامهة يف التنمية االقتصادية، مع احلفاظ على البيئة والعمل مع العمال وعائالم واتمع احمللى 

  واتمع ككل دف حتسني جودة احلياة جلميع األطراف.
: "التزام باملسامهة يف التنمية املستدامة من ماعية ملنشآت القطاع اخلاص بأاعرف البنك الدويل املسؤولية االجت) 4

خالل العمل مع موظفيها واتمع احمللي واتمع ككل لتحسني مستوى معيشة الناس بأسلوب خيدم التجارة وخيدم التنمية 
  26يف آن واحد".

املؤسسات جتاه اتمع بالنظر واإلحاطة باالنشغاالت وأخريا ميكن تعريف املسؤولية االجتماعية على أا التزام  -
االجتماعية ،والبيئية واألخالقية وذلك من خالل األخذ بعني االعتبار توقعات طويلة األجل بشرط أن يكون هذا 

   27التوجه طوعيا ومتجاوزا لاللتزامات املنصوص إليها قانونيا.
 الجتماعية :ومن خالل التعاريف السابقة نستخلص أن املسؤولية ا

 تمع باعتبارهعضوا فيه . ااإلمجاع على الدور الذي تلعبه املؤسسة يف ا 
 .تمعحتمل املسؤولية اجتاه النفس واألسرة وا  

                                                
  51،ص2005، 1دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان،األردن،طقيات اإلدارة،املسؤولية االجتماعية وأخالطاهر حمسن منصور الغاليب ،صاحل العامري ،  23 
 www.Nefdev.org/phil/ar/page.asp 2009املسؤولية االجتماعية لرجال األعمال، 24 

25 www.bag.conpa/sosial.work/default.as?p 
26- http://www.bag.com.sa/social-work/default.asp    

  
  51،ص2005، 1دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان،األردن،ط،املسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة، ،صاحل العامري  الغاليب منصور طاهر حمسن 27
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 .الدبلوماسية االجتماعية وتقوم على  التعامل اجليد واالتصال الفعال مع خمتلف األطراف 
 ا مسامهة كل األفراد يف بناء وتط تمع دون انتظار الرد ودون أن يبدى كل املشاركة ويقصدوير ا

 من يشارك يف بناء اتمع أي مقارنة مع اآلخرين كون مشاركته جيب أن تكون على قدر إمكاناته.
 احملافظة على حقوق العنصر البشري ومحاية البيئة. 
  يقوم  ؤسساتاملوبشكل عام فإن مسألة املسؤولية االجتماعية ودرجة تبنيها أو عدم تبنيها من قبل

للتركيز على اجلانب االقتصادي أو اجلانب االجتماعي بعناصرمها  ملؤسسةيف جوهره على ميل ا
  املختلفة واملوضحة يف اجلدول أدناه : 

  
  
  
  

ة) :اجلانب االقتصادي و االجتماعي للمسؤولية االجتماعي3.1اجلدول رقم (  

 النموذج االقتصادي يركز على املسؤوليـة االجتماعية والنموذجيـة النموذج االجتماعي يركز على 

  اإلنتـــاج  
  استغالل املوارد الطبيعية 
  قرارات داخلية قائمة على أساس

 أوضاع السوق 
  العائد االقتصادي 
  مصلحة املنظمة أو املدير أو

 املالكني 
  دور قليل جدا للحكومة  

  نوعية احليــاة  
  احملافظة على املوارد الطبيعية 
 اس أوضاع السوق مع رقابة قرارات على أس

 متنوعة من اتمع 
  املوازنة بني العائد االقتصادي واالجتماعي 
 تمعمصلحة املنظمة وا 
   دور فعال للحكومة  

 
  54،ص2005، 1، دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان،األردن،طاملسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة،صاحل العامري ، الغاليب  منصور طاهر حمسناملصدر: 

  
I-2-1-2 : أهمية المسؤولية االجتماعية للمؤسسة  

ولقيام املؤسسة  متثل املسؤولية االجتماعية عملية مهمة ومفيدة للمؤسسات يف عالقتها الداخلية أو اخلارجية،     
  :  28مبسؤوليتها االجتماعية عدة مزايا سواء للمجتمع أو للمؤسسة أو للدولة وأمهها مايلى

I-2-1-2-بالنسبة للمؤسسة:  أ 

                                                
" رسالة ماجيستريغري منشورة املسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل ملسامهة املؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة"حالة سونطراكطاهر خامرة ،   28

  85،ص 2007- 2006ة ورقلة ،جامع
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وخاصة إذا اعتربنا أن  حتسني صورة املؤسسة يف اتمع وخاصة لدي العمالء والعمال، -
  جتاه أطراف مباشرة أو غري مباشرة. املسؤولية طوعية،

كما تؤدي إىل بعث  ،باملسؤولية االجتماعية للمؤسسة حتسني مناخ العمل ممن شأن االلتزا -
 روح التعاون والترابط بني خمتلف األطراف.

  سؤولية االجتماعية جتاوبا فعاال مع التغريات احلاصلة يف حاجات اتمع.متثل امل -
I-2-1-2-تمع: با  

  حتسني نوعية اخلدمات املقدمة للمجتمع. -
 االستقرار االجتماعي نتيجة توفر مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة . -
 ازدياد الوعي بأمهية االندماج التام بني املؤسسات وخمتلف الفئات ذات املصاحل. -
قاء بالتنمية انطالقا من زيادة الوعي االجتماعي على مستوي األفراد مما يؤدي االرت -

 باالستقرار السياسي والشعور بالعدالة االجتماعية.
I-2-1-2-الدولة:  ج 

يف سبيل أداء مهامها وخدماا التعليمية والصحية ختفيف األعباء اليت تتحملها الدولة  -
  والثقافية واالجتماعية.

ية االجتماعية إىل تعظيم عوائد الدولة بسبب وعي املؤسسات يؤدي االلتزام باملسؤول -
 باملسامهة العادلة يف حتمل التكاليف االجتماعية .

املسامهة يف التطور التكنولوجي والقضاء على البطالة وغريها من ااالت اليت جتد الدولة  -
 29نفسها غري قادرة على القيام ا.

I-2-1-3 أشكال المسؤولية االجتماعية : 
توجد املسؤولية االجتماعية للمؤسسة على شكلني وذلك حسب توجيه برامج املؤسسة، فقد تكون جتاه        

  عماهلا ونطلق عليها مسؤولية داخلية، وقد تكون اجتاه اتمع ونطلق عليها خارجية.

I-2-1-3-مسؤولية اجتماعية داخلية أ:  

بطة باألداء املتحقق داخل املنظمة، وأي وترتبط هذه املسؤولية باألفراد واملوارد اليت يتم استخدامها واملرت
نشاط من شأنه أن يسهم يف تطوير العاملني وحتسني نوعية حياة العامل، وضمن هذا ميكن حصر خمتلف النشاطات 

  اليت من املمكن أن تقوم ا املؤسسة اجتاه عماهلا وتندرج ضمن مبدأ املسؤولية االجتماعية:
  لية.رتناء السيارات واألجهزة الكهروموضع تسهيالت أمام العمال من أجل اقت -
  توفري ظروف عمل صحية تتوفر على عنصر السالمة املهنية. -
 بناء مرافق خمتلفة خلدمة العمال واالستفادة منها مثل قاعات العالج والنشاطات الرياضية. -

                                                
  83املرجع نفسه ص  29 
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وانب األخرى خمتلف الدورات التكوينية اليت تقدمها املؤسسة للعمال يف اجلانب العملي باإلضافة إىل اجل -
  خاصة منها البيئية.

مثال تسهيل اقتناء مساكن الئقة، إنشاء  ،املسامهة يف حتسني ظروف عيش العمال وعائالم عن طريق -
  دور حضانة خاصة بأطفال العمال وتنظيم رحالت لصاحلهم يف أيام العطل...إخل.

العمال والنقابات العمالية  ىة حتظى يرضوميكن القول أن املؤسسة اليت تتبىن املسؤولية االجتماعية الداخلي -
  كذلك ال تواجه مشاكل مقاومة التغيري.

I-2-1-3-مسؤولية اجتماعية خارجية ب:  

تتلخص املسؤولية االجتماعية اخلارجية للمؤسسة أو كما يسميها البعض املسؤولية اتمعية يف االهتمام 
يت تعد مجيعها مبثابة مؤثرات سالبة على مدخالت الت اليت يعاين منها اتمع والكالت املرتبطة باملشامبختلف احل

منظمات األعمال حنو حتقيق أهدافها االجتماعية واملتمثلة يف تدليل املشكالت ومعاجلتها واملسامهة يف خلق قيم 
وأمناط اجتماعية إجيابية يف اتمع. وتعمل منظمات األعمال من منطلق هذه املسؤولية لتوفري السلع املناسبة 

يات واألسعار واملواصفات واجلودة الالزمة لرفع مستوى املعيشة، كما أصبحت املنظمات اليوم ذات وعي وبالكم
جتاه ختفيض امللوثات اجلوية والصوتية وحساب األرباح واخلسائر كوسيلة لتقييم األداء املؤسسات غري فعال 

الذي يتطلب حتقيق أهداف وكذلك ظهرت أنظمة خمتلفة داخل املؤسسة مثل نظام التسويق االجتماعي و
  30 اجتماعية.

ومبا أن املؤسسة تنشط يف وسط متغري فإا تؤثر وتتأثر مبختلف عناصر السياسات واالستراتيجيات حىت يف خدمة 
  اتمع.

ولعل أهم أوجه املسؤولية االجتماعية اخلارجية يتجلى يف خمتلف املشاريع اخلريية اليت تتبناها املؤسسة مثل بناء      
املستشفيات واملدارس ودور األيتام والعجزة أو عن طريق رعايتها ملختلف التظاهرات ثقافية كان أو اجتماعية أو 
رياضية، باإلضافة إىل ذلك خمتلف املشاريع والربامج اليت تسطرها املؤسسة يف إطار محاية البيئة والتقليل من آثار 

   اتمع.ل هذه املشاريع تلقى قبول واسع من طرف لوثات. وميكن القول أن املؤسسة اليت تتبىن مثامل

I-2-1-4- املسؤولية االجتماعية  معيارISO 26000:  

أداة مهمة لضبط املسؤولية االجتماعية للمؤسسات وهي مبادرة تقوم منظمة االيزو  ISO26000يعترب     
 31عية.بوضعها وتطويرها واهلدف من وراءها هو توفري اإلرشاد والتوجيه حنو املسؤولية االجتما

من قبل منظمة املستهلكني الذين احتجوا على بعض املمارسات للشركات املتعددة  2000هذا املشروع بدأ يف 
  اجلنسيات وخاصة تلك املتعلقة بشروط العمل.

                                                
  .412، ص 2006،  الدار اجلامعية، اإلسكندرية، التسويق باملنظومات واملصفوفاتفريد النجار،  -  30

31 Développement durale iso 26000- la norme ISO 26000 en quelques mots, www.afnor.fr, 2002, P 1 
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بدراسة جدوى حول وضع معايري تعين باملسؤولية االجتماعية، ومجع وجهات  ISOبدأت منظمة  2001يف  -
  نظر املعنيني ا.

أنشأت جمموعة استشارية إستراتيجية مكونة من املهتمني باملوضوع الستشارم يف تكوين  2002مرب يف سبت -
 للمسؤولية االجتماعية. ISOمعايري عاملية حول 

، ومدى خلق قيمة ISOقامت اموعة بالبحث يف مدى االستفادة من وضع املعايري العاملية  2003يف فيفري  -
 مضافة على الربامج املوجودة.

أطلقت اموعة االستشارية اإلستراتيجية تقريرا وتوصيات شاملة تتضمن نظرة عامة عن  2004أفريل  -
 مبادرات املسؤولية االجتماعية ميزت القضايا اليت جيب أن تؤخذ يف احلسبان من قبل اإليزو.

عايري املتضمنة مل ISO26000حا بإنشاء املعايري العاملية اجلديدة مقتر ISOرفعت  2004أكتوبر  -
 املسؤولية االجتماعية.

I-2-1-4-تعريف مواصفة  أISO26000: 

هي شكل جديد للمراقبة االجتماعية، وهي أداة مهمة لتنظيم وحتقيق املسؤولية االجتماعية، وتتضمن هذه     
  املواصفة أربع جوانب رئيسية للمسؤولية االجتماعية تتعلق:

  اجلانب الثقايف. -
 اجلانب االجتماعي احلضاري. -
 ئي والقانوين.اجلانب البي -
 ة جانب متعلق بالتنمية االقتصادي -

I-2-1-4-أهداف مواصفة  بISO 26000 :32 بـ  
  يف تناول مسؤوليتها االجتماعية. ؤسسةمساعدة امل .1
 تقدمي التوجيه العملي املتعلق مبا يلي: .2

  تفعيل املسؤولية االجتماعية. -
 التعرف على األطراف املعنية واالشتراك معها. -
 دعاءات بشأن املسؤولية االجتماعية.تعزيز مصداقية التقارير واإل -

 التأكيد على نتائج األداء وتطويره. .3
 زيادة رضى وثقة العمالء. .4
 ترويج للمصطلحات املشتركة يف جمال املسؤولية االجتماعية. .5

                                                
  المرجع نفسه،  32

 www.afnor.fr, 2002, P1 
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التماشي مع الوثائق واملعاهدات واالتفاقيات إىل جانب مواصفات اإليزو األخرى القائمة بالفعل وعدم  .6
 التعارض معها.

 
I.-2-2 دارة البيئية في المؤسسة اإل  

ن تنامي الوعي العام اجتاه اآلثار البيئية املصاحبة لنشاط الصناعات املختلفة أدي ومن خالل بعض إ     
الدراسات املتخصصة، إىل إجياد عالقة طردية بني ارتفاع التلوث وتنامي األنشطة االقتصادية يف كثري من دول 

  العامل . 
 ءإىل أن التحدي األساسي الذي يواجه املؤسسات حاليا هو مقدرا على اإليفا كما شدد بعض املتخصصني

  دورها التنموي جتاه حتقيق مفاهيم محاية البيئة و التنمية املستدامة . ءبالتزاماا وأدا
رن وأصبحت اإلدارة البيئية لوظائف املؤسسة هي واحدة من أهم معايري التنافسية بني املؤسسات يف الق         

  احلادي عشر.
I-2-2-1  :اإلدارة البيئية 

هي فرع من إدارة املؤسسة واليت تم مبتطلبات محاية البيئة وتسعي لضمان املالئمة البيئية املستمرة للمنتجات       
  33وسلوك العاملني وأصحاب املصلحة من جهة أخري . والعمليات من جهة،

لدولية بأن وظيفة إدارة البيئة متكن من إجياد وتصميم نوع وقد عرفت غرفة التجارة الدولية: تشري غرفة التجارة ا
من اآللية الشاملة اليت تضمن عدم وجود أثار رئيسية ضارة ملنتجات املؤسسة وذلك عرب مجيع املراحل بدء من 

  34التخطيط والتصميم وصوال إىل املنتج التام.
فراد بتحقيق أهداف املؤسسة حلماية اإلدارة البيئية تنظيم يف إطار املؤسسة يلتزم من خالله مجيع األ -

  البيئة.
I-2-2-2 لبيئية وأسباب تبنيها في المؤسسةأهمية اإلدارة ا  

I-2-2-2-أهمية اإلدارة البيئية في المؤسسة :  أ  
لبيئية يف عديد من الدول األوروبية منافع اقتصادية تتمثل أساسا يف ختفيض التكاليف ا لقد حققت اإلدارة     

واد األولية إىل جانب احلصول على منافع غري مادية تتعلق بتحسني صورة املؤسسة الطاقة وامل فاملباشرة، كتكالي
ولقد خلصت الوكالة األمريكية للحفاظ على البيئة أمهية اإلدارة البيئية والفوائد اليت جتنيها املؤسسات  35ومسعتها.

  يف النقاط التالية:
  رفع تنافسية املؤسسة. -
 حتسني أدائها البيئي. -
 .توفري األموال -

                                                
33 www.wikipedia.org/wiki/umweltmangement. 
34 Michel.jonquieres.le manuel du mangement environnemental. Edition spa.paris 2001. p38. 
35 Pekr .drucker. l'avenir de management ,person éducation..paris.p96. 
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 حتسني صورة املؤسسة . -
 توظيف املزيد. عاألفراد احلاليني، وتشجي ىاحلفاظ عل -
  36ضمان التسيري األفضل لاللتزامات القانونية البيئية. -

I-2-2-2-أسباب تبني اإلدارة البيئية في المؤسسة: ب  
  .االلتزام بالتشريعات البيئية -
 الوعي االجتماعي بأمهية احلفاظ على البيئة. -
لوضع التنافسي ضعيف نتيجة عزوف املستهلكني عن شراء املنتجات ذات األداء القدرة التنافسية: إن ا -

البيئي املتدهور، فمن أسباب ضعف القدرة التنافسية للمؤسسة، هو تكلفة إنتاجها نتيجة للهدر يف 
 املوارد األولية والطاقة وتدهور نوعية املنتجات وهذا راجع لألداء البيئي للمؤسسة.

 ثر القدرة املالية بعدة أسباب نذكر منها:القدرة املالية: تتأ -
 .اخلسائر النامجة عن احلوادث ذات اآلثار البيئية 
 .تسعري النفايات وفرض الرسوم والضرائب عليها 
  موقف البنوك وشركات التأمني من املؤسسة، وما قد يؤدي إىل رفع تكلفة االستثمارات ورسوم

 التامني.
  37وما ينتج عنه من وفرة يف املواد األولية والطاقة.استخدام أساليب إنتاج ال حتدث تلوث 

التسويق والتصدير: إن االلتزام البيئي للمؤسسة باملواصفات البيئية اجلديدة ميكنها من اختراق احلواجز  -       
  38اجلديدة للتجارة اخلارجية 

I-2-2-3 ) نظام اإلدارة البيئيةEMS*(: 
ارة الشاملة ملؤسسة ما وهي تشمل البناء التنظيمي، وأنشطة منظومة اإلدارة البيئية هي جزء من منظومة اإلد 

التخطيط واملسؤوليات واملمارسات واإلجراءات والعمليات ومصادر تطبيق احملافظة على األداء البيئي اجليد، 
وتشمل أوجه اإلدارة اليت ختطط وتنمي وتطبق وتراجع وحتافظ على السياسة البيئية للمؤسسة وأغراضها 

  39وأهدافها.
يعترب نظام اإلدارة البيئية جمموعة من األنشطة اليت متكن املؤسسة من ختفيض املؤثرات البيئية وزيادة  -

 كفاءا التشغيلية.

                                                
،مداخلة مداخلة يف املؤمتر الدويل: التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية سني األداء البيئي للمؤسسة االقتصادية، دور إدارة البيئة يف حتعثمان حسن عثمان 36

  521- 522،ص2008/افريل 70/08للموارد املتاحة،جامعة فرحات عباس سطيف ،
  288،ص  2005،مطبعة ناس بعبدين،القاهرة،، إدارة البيئة حنو اإلنتاج األنظفزكريا طاحون  37
  289نفسه ،ص 38

* EMS:Environnemental Management System 
 الشارقة ، جامعة الدول العربية  ،وتطبيقها يف الوطن العريب ISO14001نظام اإلدارة البيئية واملواصفة القياسية ، الرزاق عبد الرشيد عبد عادل 39

  3،ص2005 
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يتم تعريف نظام اإلدارة البيئية على أنه نظام فرعي من النظام اإلداري الكلي  ISO14001ومن خالل   -
سؤوليات، األساليب، التقنيات و العمليات، يشتمل على اهليكل التنظيمي، األنشطة التخطيطية، امل

 40واملوارد اليت دف إىل تطوير وتنفيذ وتقييم والعناية بالسياسات البيئية للمؤسسة.
 

I-2-2-3-14000مفهوم سلسلة مقاييس االيزو  أ 
ا : تعرب هذه أقدم العديد من اخلرباء و االقتصاديني العديد من التعريفات و من مجلة ما مت تقدميه  -

ة عن جمموعة متطلبات تم بتكوين األنظمة البيئية اليت ختص املنظمات املختلفة على حسب  املواصف
سياساا و أهدافها و هي تطبق على مجيع املنظمات مع األخذ بعني االعتبار الوسائل و اإلمكانيات 

تضطلع اإلدارة العليا و اجتاه البيئة املؤسسةتعمل على تقليل اآلثار الناجتة عن  ، كمالتحسني األداء البيئي
 بتطبيق هذه املواصفة بشكل جدي و عملي.

هي جمموعة من نظم اإلدارة البيئية اليت ظهرت دف حتقيق مزيد من التطوير و التحسني يف نظام محاية  -
  1996.41هي حديثة نسبيا نشرت ألول مرة سنة  البيئة والبيئة مع عمل توازن مع احتياجات 

I-2-2-3-14000فوائد و مزايا االيزو  ب  :  
يف املنشئات املختلفة يترتب عليه إنشاء نظام إداري متكامل  14000إن عملية تطبيق مواصفة االيزو  -

لضبط كافة العمليات مع بيان آلية املراجعة و املراقبة و القياس و تعزيز فرص التحسني يف نظام اإلدارة 
  و تتمثل فوائده يف :للمؤسسة البيئية 

الشركات ذات  بات التصدير إىل اخلارج حيث حتققيف حتقيق متطل مؤسسةللزيادة القدرة التنافسية  -
  بالبيئة.السلوك البيئي الصحيح ميزة تنافسية على اآلخرين يف السوق الواعي بدرجة كبرية 

  الطبيعية.ترشيد استهالك الطاقة و املوارد  -
  احلد من التلوث . -
  التوافق مع القوانني و التشريعات البيئية. -
 ستمر و الفائدة امللحقة مبنتجات املؤسسة و خدماا.التحسني امل -
 42حتسني قنوات االتصال بني الشركة و اجلهات احلكومية املختصة. -
  مسعتها.حتسني صورة الشركة و أدائها البيئي مما يزيد من  -
  التصدير.اكتساب تقدير و اعتراف اجلهات العاملية مما يفتح أسواق  -
  امللوثات.للعمل يف بيئة نظيفة و أمنة و خالية من حتسني األوضاع البيئية للموظفني  -
جتنب اخلسائر املادية و االقتصادية خاصة تلك النامجة عن احلوادث ذات اآلثار البيئية أو تلك املتعلقة  -

  بتكاليف التأمني.

                                                
  55نص 2،2010،دار امليسرة، عمان،ط iso14000بات وتطبيقات عبد اهللا النقار، جنم العزاوي، إدارة البيئة نظم ومتطل  40
  .293، مرجع سابق ، ص طاحون ازكري  41
  .298-296نفسھ ، ص ص ،  42
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  رفع و زيادة الوعي بالبيئة لدى كل العاملني بالشركة  -
ث أن منع املشاكل البيئية عن طريق تطبيق نظام اإلدارة زيادة األرباح الناجتة عن الفوائد السابقة حي -

  .من إعادة اإلصالح اقل تكلفةالبيئية 
 حتسن الوضع البيئي يف الدولة و يف العامل ككل . -
   موعة من الشركات ولقد أجرت إحدى اهليئات الدولية املتخصصة يف جمال البيئة دراسة مسحية

من هذه الدراسة أن كافة هذه الشركات قد استفادت و أتضح  14000اليت طبقت نظام االيزو 
   :كااليتبشكل فعلي من تطبيق النظام و من النتائج  اليت خرجت ا الدراسة 

  مسعتها.من الشركات حسنت    65% -
  مباشر.ماديا و بشكل  تاستفاد % 61 -
  .عالقتها مع األطراف ذات املصلحة للمؤسسة حسنت 40% -
  .قابل املنافسنيحصلت على ميزة إجيابية م 28% -
  سامهت الشهادة يف البقاء على الشركة من االيار . % 23 -
 43حسنت ظروف العمل لديها. % 12 -

  
I-2-2-3-14000آلية الحصول على شهادة اآليزو  ج : 

  من خالل الشكل التايل: 14000ميكن التعرف على كيفية حصول املؤسسة على شهادة اإليزو 
  
  
  
  
  
  
  
  

   رة البيئيةميثل نظام اإلدا ): 1.1رقم ( شكل

                                                
يف، ، امللتقى العلمي والدويل للتنمية املستدامة، سط، مواصفات اإليزو كمعيار لقياس كفاءة استعمال املوارد االقتصادية والبيئيةرحيم حسن ، مناصرية رشيد  43

 .176،ص 2008جامعة فرحات عباس، 
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. 
،مداخلة مداخلة يف املؤمتر الدويل: التنمية املستدامة والكفاءة ، دور إدارة البيئة يف حتسني األداء البيئي للمؤسسة االقتصاديةعثمان حسن عثمان املصدر: 

  524 ،ص2008/افريل 70/08االستخدامية للموارد املتاحة،جامعة فرحات عباس سطيف ،
 

أن تقوم بإنشاء واحملافظة على نظام إلدارة البيئة طبقاً املؤسسة على  من خالل الشكل أعاله جيب -     
 التالية:ويشمل ذلك اخلطوات واملراحل  ،ملتطلبات املواصفة

ة حبيث تغطي كافة العمليات واملنتجات واخلدمات، واعتمادها من أعلى : للشركالبيئةتوثيق سياسة  .1
   .يف اإلدارة املستويات

ميكن    حبيث يتم دراسة املظاهر البيئية النامجة عن العمليات واملنتجات اليت تقدمها الشركة.: البيئيةاملراجعة  .2
أن تتراوح عملية املراجعة هذه من عملية تقييم بسيط للمظاهر البيئية والتأثري البيئي هلا ومن املمكن أن 

 44.استهالك الطاقة، واستخدام املواد اخلامتكون عملية تقييم موسعة يتم فيها دراسة 
  :ك من خالل حتديد املشاكل البيئية وفرص التحسني البيئي، ووضعها يف إطار واضح يغطي: وذلالتخطيط .3

  .املظاهر البيئية والتأثري البيئي –
  .املتطلبات القانونية وباقي املتطلبات –
  .األهداف وتوقيتات إجنازها (املستهدفات) –
  .ئةبرامج إدارة البي –

                                                
  6 ص، ، مرجع سابقالرزاق عبد الرشید عبد عادل 44

تقییم اإلدارة 
 العلیا

 السیاسة البیئیة 

تخطیط األھداف 
 واإلجراءات

 التنفیذ

اإلجراءات 
الرقابیة 
 والتصحیحیة
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ويشمل وضع هيكل واضح لنظام إدارة البيئة يضمن أن كافة العاملني على علم  : التطبيق والعمليات .4
  :مبسؤوليام، وكيف تؤثر العمليات اليومية للمؤسسة على البيئة، ويشمل ذلك

  .التنظيم واملسؤوليات –
  .التدريب والتوعية والكفاءة –
  .االتصاالت –
  .توثيق نظام إدارة البيئة –
  .لوثائقمراقبة ا –
  .مراقبة العمليات –
 .االستعداد واالستجابة للطوارئ –

، وذلك من خالل إنشاء مراقبة ومتابعة للتأكد من املطابقة للتشريعات التحقق واإلجراءات التصحيحية .5
 :البيئية واملستهدفات اليت حددا الشركة. يشمل هذا اجلزء

  .القياس الرصد و –
  .وقائيةعدم املطابقة واإلجراءات التصحيحية وال –
  .السجالت –
  .مراجعة نظام إدارة البيئة –

بشكل دوري والتأكد من أن التطوير املستمر حاصل مبا يتعلق باألداء  :النظاممراجعة اإلدارة ألداء  .6
 45و الشكل التايل يوضح ما يسمى حبلقة التحسني املستمر  مؤسسةالبيئي لل

 
  
  
  
  
 
 
  

  iso 14000املواصفات الفرعية لل ) يوضح 2.1شكل رقم (
 
  

                                                
  .63،مرجع سابق، صعبد اهللا النقار، جنم العزاوي 45 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 45

  
  

  435ص 2,جملداملوسوعة الدولية للمعرفة من اجل التنمية املستدامةاملصدر:
  

I-2-2-4  دوافع تبني نظام اإلدارة البيئية ومعوقات تطبيقه في المؤسسة  
I-2-2-4-دوافع تبني نظام اإلدارة البيئية: أ 

 : الدوافع الداخلية -1
ة جتارية ودورا رياديا يف جمال البيئة ويقوي من موقعها الشهادة يوفر هلا قيم علىاملؤسسة  حصول -

  التجاري يف األسواق.
 حيسن من األداء والفعالية داخل املنظمة من خالل ختفيض عمليات اهلدر يف الطاقة واملواد األولية. -
  زيادة الكفاءة التشغيلية. -

على تبين : تتمثل يف الضغوطات اخلارجية اليت ترغم املنظمة الدوافع الخارجية -2
  وتطبيق متطلبات املواصفة.  

 يطلب السوق: يعترب الطلب على املنتج املسؤول بيئيا أو مقاطعة املنتج الضار سببا مباشرا لزيادة الوع -
 .البيئي لدى املنتجني

 
 مزايا السوق: حتصل املنظمات اليت يكون إنتاجها غري مضر بالبيئة على احلصص السوقية األكرب. -
مية: تلعب الدولة دورا حامسا يف تعزيز وتفعيل األداء البيئي من خالل التشريعات املتطلبات احلكو -

  واألنظمة البيئية
I-2-2-4-تطبيق نظام اإلدارة البيئية معوقات  بEMS  والمواصفة القياسية

 :ISO 14000الدولية 

14000االیزو  

 تقویم المنتجات

14062 
 االعتبارات
البیئیة في 
 المواصفات

 القیاسیة

14031/14
032 
 
تقویم 
 األداء
 البیئي

14026/14
020 
 
الملصقات 

 البیئیة
Eco label 

 تقویم المؤسسات

14040/1
4049 
 
تقویم 
دورة 
الحیاة 
 المنتج

14011/1
4012/14
010 
 
التدقیق 

      البیئي

14004/
14001 
 

نظم 
 اإلدارة
 البیئیة
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ل مع ذلك مازا ISO 14001بالرغم من حصول عدد من الشركات واملؤسسات  على شهادة اجلودة البيئية 
طريق الوصول إىل الوضع البيئي املنشود بعيدا فال بد أوال من مواجهة العديد من التحديات واملعوقات اليت 

 تقف يف طريق حتقيق اجلودة البيئية ويتمثل أمهها يف اآليت:
  نقص الوعي البيئي لدى اإلدارة الصناعية.  
 انعدام الضغوطات بتطبيق نظام اإلدارة البيئية.  
  لبيئية.اندرة الكوادر  
 ضعف قدرات األجهزة البيئية.  
 46.نقص املقدرة املعلوماتية والتكنولوجية 
  

I-2-3- ةالطبيعي (الموارد الكفاءة االستخدامية  للموارد في المؤسسة( 
  متهيد: 

تشتمل املوارد االقتصادية مفهومني مها املوارد و االقتصاد، فاملوارد هي كل ما يستخدم دف إشباع      
تتسم بكوا متعددة و متنوعة و متجددة، أما إذا وصفت باملوارد االقتصادية فإنه يعين أن  حاجات الناس اليت

ن كل ما إهذه املوارد حمدودة، مبعىن أا نادرة، هذا بصورة عامة، يف حني أنه إذا ما تكلمنا عن املؤسسة ف
 أمام العناصر غري املادية. يساهم يف نشاطها ميكن إدراجه ضمن قائمة مواردها و خصوصا عندما فتح اال 

I-2-3-1 .الموارد الطبيعية المستخدمة في المؤسسة االقتصادية  
من املهم اإلشارة إىل أن موارد املؤسسة الطبيعية ختتلف حسب خصائصها البيوفيزيائية واستمراريتها يف      

  47التواجد يف الطبيعة حيث ميكن تقسيمها إىل موارد متجددة، و موارد غري متجددة.
و هي املوارد اليت يتزايد الرصيد املتاح منها نتيجة للنمو الطبيعي، و هذا ال يعين أا غري  :وارد املتجددةامل -

معرضة للنفاد، فاستمرار استخدامها قد يؤدي إىل  نفادها إذا كان معدل السحب منها يفوق معدل التجدد. و 
  ميكن تصنيفها إىل:

باالستعماالت السابقة مثل مياه الوديان قياسا أو نسبة  املوارد اليت كميتها السنوية غري حمددة –
    لألمطار.

 املوارد اليت كميتها حمددة حسب االستعماالت السابقة مثل املوارد البيولوجية.  –
وهي املوارد اليت يكون رصيدها يف الطبيعة غري ثابت و يتناقص هذا الرصيد مع تزايد   املوارد غري املتجددة: -

  ل و هي تنقسم إىل: عمليات االستعما
  و هي موارد ميكن إعادة استعماهلا مثل املعادن. كميات مستغلة مسبقااملوارد املتوفرة حسب -         

  واألورانيوم.األرض) كالبترول و الغاز و الفحم  (باطنو هي املوارد الطاقوية  تجددة كليااملغري املوارد  -       

                                                
  115ص.2006الفكر العريب، القاهرة، دار،والتكنولوجيةم اإلدارة البيئية نظ ،صاحل حممد احلجار   46
  65، ص 2007، اجلامعة اجلديدة: القاهرة، البيئة ملوارد ومبادئ اقتصاديات ا .إميان عطية ناصف 47
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نقض و هي اليت ميكن أن تدوم إذا أحسن استعماهلا مثل األراضي املعرضة املوارد ذات االستعمال امل-        
  48للحت و التآكل.
I-2-3-2  الكفاءة االستخدامية وأهمية الموارد الطبيعية للمؤسسة  
I-2-3-2-مفهوم وأبعاد الكفاءة  أ 

نعين اجناز النتائج احملددة (املخرجات) بأقل استخدام  للموارد (املدخالت) و يركز  الكفاءة :
 تفادة  القصوى من املوارد املتاحة بأقل التكاليف مفهوم  االس

  يلي:هناك ثالث أبعاد للكفاءة تتمثل فيما  :للكفاءةاألبعاد الثالثة 
  savoirالدراية    •

هي جموعة من العمليات املستوعبة و اهليكلة املدجمة يف إطار مرجعي يسح للمؤسسة بقيادة أنشطتها و العمل 
  .يف إطار خاص

  savoir faire:الدراية الفنية  •
 .هي القدرة على التصرف بصفة ملموسة و هذا حسب األهداف احملددة مسبقا 

  savoir êtreالدراية الذاتية : •
ل يف جمموع السلوكيات و العقالنية، تتمثي كذلك بالدراية طويل، مسهذا النوع من املعرفة أمهل لوقت 

  . ة عند ممارسة النشاط املعيناملواقف و املميزات الشخصية املرتبطة باملوظف و املطلوب
  
  

I-2-3-2-الطبيعية:  أهمية الموارد المادية ب 
 عليها اعية أهم املوارد ألنه يقعتشمل املوارد املادية كل من املوارد الطبيعية حيث متثل املوارد الزر

  للتصنيع.ء إشباع احلاجات الغذائية األساسية لألفراد وتوفريها للمواد الالزمة عب
 ة يف عملية اإلنتاج، قد تكون على شكلها الطبيعي لادية كل املواد األولية املستعماملوارد امل و تعترب

اخلام ، أو قد تكون خضعت إىل حتويالت سابقة يف مؤسسة أخرى، و بشكل عام كل مادة تأيت 
  من اخلارج لتدخل يف عملية اإلنتاج تعترب مواد أولية .

  سواء حتصلت عليها من اخلارج أي تشتريها من و تلعب املوارد األولية يف أي مؤسسة دورا مهما ،
، أو اليت تصنعها داخليا يف شكل مواد نصف مصنعة أو عبارة عن فضالت و منتجات ذات مورديها

  .عيوب أو مهمالت
:وهي املوارد اليت مت صنعها عن طريق العنصر البشري ويطلق على املوارد ( رأس املال) ةعاملوارد املصن •

  اجتماعي.اء كان رأس مال إنتاجي أو املصنعة رأس مال سو

                                                
 25،ص 1997دار النهضة العربية: مصر،  املوارد االقتصادية، .أمحد عبد الرحيم زردق 48
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إن فحص املواد من قبل املؤسسة و حتليلها و متابعة تطورها يعترب أمرا ذو أمهية كبرية لذلك يأيت هذا  •
 التحليل و املتابعة شامال لكل املوارد من بينها املوارد املادية كما يظهره اجلدول أدناه.

  . سة االقتصادية: املوارد املادية يف املؤس )4.1( جدول رقم
  املؤشر الرئيسي  أهم اخلصائص   اال   املوارد 
املوارد 
املادية 

  الطبيعية 

اإلنتاج 
 والعمليات

 و الشراء
  التخزين
و  التسويق
   التوزيع

  

حتديد إمكانيات املؤسسة على اإلنتاج  -
وتؤثر على التكاليف و املوقع التنافسي و 

التعقيد  ،املوقع(التنافسي), تشمل حلجم
املدونة لإلنشاءات و  ،التكنولوجي 

املعدات و املوقع و خيارات االستخدام 
 .لألراضي و البناء 

  .القدرة على االحتفاظ باملواد األولية -
  .قنوات التوزيع -
  .منافذ التوزيع -
   .و املستهلك مستلزمات حبوث السوق-

 القيمة السوقية للموجودات الثابتة
  حجم اإلنشاءات -
  جودات الثابتة مرونة املو -
املواد و سهولة احلصول عليها و  -

  مالءمتتها
البحوث و الدراسات اخلاصة  -

  باملستهلك و التوزيع و الترويج.
املزيج التسويقي للخدمات و  -

  املنتجات
  دورة حياة املنتجات و اخلدمات -
  

  303ص األردن: اليازوري.(دون سنة النشر).، اإلستراتيجية والتخطيط االستراتيجيخالد حممد بين محدان، وآخرون.  املصدر:

  
I-2-3-3   :سياسات استخدام الموارد االقتصادية و الطاقة 

  املوارد و اإلجهاد البيئي و األثر الناجتة عنهما.  نضوب ) البدء مبعاجلة مشكل 1
ال ) إتباع استراجتيات سليمة يف استخدام الطاقات املتجددة مبا يسمح استخدامها و استهالكها مبعدالت 2

  تفوق معدالت جتددها مبا حيفظها من النضوب.
  ) إتباع استراتيجيات نامجة يف استخدام املوارد الطبيعية و مصادر الطاقة الناضبة من خالل: 3

ملك استهالكها و عدم استنفاذها مبا يترك لألجيال القادمة فرض استخدمها و التمتع ا كمورد هو  •
  جلميع األجيال.

  ئل هلا و ضبط معدالت استهالكها.العمل على إجياد بدا •
 توفري التكنولوجيا املالئمة الستهالكها و استخدمها و بكفاءة  •

  ) يبني االستخدام املستدام للموارد الطبيعية يف املؤسسات االقتصادية.3والشكل رقم (
  

  : منوذج االستخدام املستدام للموارد يف املؤسسة.   )3.1( شكل رقم

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 49

 
 the future trends in the project،اإلدارة البيئية للمشروعات اإلنشائية الكربيلسواط، علي بن حممد ااملصدر:

management ،11،ص 07/04/2007، الرياض ، السعودية  
  
  

 
I-2-3-4  ( الطبيعية) املوارد االقتصادية تساعد على استدامةأهم العوامل اليت :                                       

ل تؤثر بالضرورة إما يف كمية العرض أو يف كمية الطلب إضافة إىل دور الثمن يف التأثري على هذه العوام      
كل من الكمية املعروضة والكمية املطلوبة هذا االجتاه يف التفكري يفقر من وجود أرصدة للموارد مل يتم 

يت تؤثر بالضرورة يف كمية اكتشافها بعد هذه العوامل تؤثر أيضا يف كمية االحتياطات احملتملة واملؤكدة ال
السحب للمورد االقتصادي غري املتجدد والناضب و اليت ينبغي على املؤسسة االقتصادية االلتزام ا للتقليل من 

 استرتاف املوارد الناضبة واهم هذه العوامل:
تعترب : و يتجه تأثريها إىل زيادة حجم االحتياطات املؤكدة اليت زيادة جهود البحث و الستكشاف - 1 •

  مصدر ميد السوق بكميات اكرب من املوارد استجابة الرتفاع األسعار 
دي إىل زيادته و بالتايل خيفف يف ؤ: و ينصرف تأثريه إىل العرض أساسا في  التطور التكنولوجي -2 •

حدة ندرة املوارد فإذا أدى إىل اكتشاف أساليب موفرة يف استخدام املوارد فيكون داعما للتخفيف من 
ما إذا أدى التطور التكنولوجي إىل زيادة الطلب على املورد ففي هذه احلالة سيؤدي ، أدرة املوارد جهة ن

  إىل زيادة مشكلة الندرة اليت تعرب عن نفسها صورة ارتفاع الثمن يف السوق.
  : ميكن إحالهلا يف االستخدام حمل املورد االقتصادي غري املتجدد.ظهور بدائل اقتصادية جديدة -3 •
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: لتصنيفها و رفع خصائصها إىل املستوى الطبيعي من املورد رداعادة التدوير للخردة من املوإ -4 •
األصلي مما يشكل إضافة إىل رصيد اليوم مما خيفف من ظاهرة الندرة يف مورد و يعاجل مشكلة التلوث و 

  صعوبة التخلص من النفايات و اخلردة.
حلايل فقط بل هي من حق األجيال الالحقة لالستفادة منها و مبا إن املوارد الطبيعية ليست ملكا للجيل ا •

يف عمليام املؤسسية أصبح املورد االقتصادي غري متجدد يتناول مفهوم جديد يطلق عليه اصطالحيا 
تكلفة االستخدام أو تكلفة الفرصة احلدية البديلة بني األجيال اليت تأخذ يف عني االعتبار القيمة احلالية 

حمله املستهلكـ يف املستقبل بسبب استرتاف املورد بشكل زاد من حدة ندرته و بالتايل للعبء الذي يت
  صعوبة احلصول عليه مستقبال

 واجلدول التايل يبني املعايري املستخدمة من قبل املؤسسات الصناعية الختيار واستعمال املوارد الطبيعية. •
  ستخدام واختيار املوارد الطبيعية : املعايري التقليدية واملستدامة يف إ )5.1(جدول رقم 

  
  .10،مرجع سابق، ص علي بن حممد السواطاملصدر: 

I-3  االقتصاديةالتلوث البيئي كأثر سلبي لنشاط المؤسسة  
 منذ لعاملا دول حكومات اهتمام من برياك قسطا أخذت اليت الظواهر من بيئية ظاهرة التلوث يعترب :تمهيد
 أبعادا تأخذ بدأت اليت امللحة البيئية لكاملشا أهم أحد التلوث مشكلة تعتربو .العشرين القرن من الثاين النصف

 واملدعوم اهلائل الصناعي والتوسع أوروبا يف الصناعية الثورة بعد خصوصا خطرية، واجتماعية واقتصادية بيئية
 وظهور الكبري نوعالت يف متمثلة خطرية اجتاهات األخرية اآلونة يف الصناعات وأخذت ، احلديثة بالتكنولوجيا

 احليوي احمليط تدهور إىل عادة يؤدي خطري تلوث األحيان من ثريك يف يصاحبها واليت املعقدة الصناعات بعض
   .العاملية البيئة تنظيم على والقضاء

I-3-1 .ماهية التلوث البيئي  
I-3-1-1 :تعريف التلوث  

 يقال لوث املاء مبعين كدره وتدل التلوث لغة يعين التلطيخ واخللط إذ يقال لوث ثيابه بالطني يعين لطخها، و
أيضا على الفساد والنجس، وفعلها لوث يعين لوث الشيء تلويثا مبعين دنسه ويستخدم مصطلح 

pollution"به التلوث أو حدوث التلوث. د" يف اللغة الفرنسية واالجنليزية ويرا  
 البيئة على حنو مباشر أو غري أما التعريف االصطالحي للتلوث: فيعين إضافة مواد أو مصادر للطاقة ضارة ب

  مباشر حبيث تتعرض صحة اإلنسان والكائنات احلية األخرى للخطر.
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  ،ويعرف التلوث علميا على انه التغريات غري املرغوب فيها فيما حييط باإلنسان كليا أو جزئيا بسبب نشاطه
الكيماوية أو البيولوجية للبيئة  خالل حدوث تأثريات مباشرة أو غري مباشرة، تغري من املكونات الطبيعية أو نم

  49مما يؤثر على اإلنسان وعلى نوعية احلياة اليت يعيشها.
 عرفته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية (OCDE) ا عقب مؤمتر ستوكهومل بأنه إدخال مواديف توصيا

عليها أثار ضارة من شأا  أو طاقة بواسطة اإلنسان سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة إىل البيئة حبيث يترتب
أن دد الصحة اإلنسانية وتضر باملواد احلية وبالنظم البيئية أو تنال من القيم التمتع بالبيئة أو تعوق 

 50االستخدامات األخرى املشروعة هلا .
 فهو ناتج عرضي عن الفعاليات  ،إن تلوث البيئة هو التغري غري املستحب يف حميطنا كليا وعلى أوسع نطاق

 واملوادإلنسانية من خالل التأثري املباشر أو غري املباشر لتغريات الطاقة يف مناذجها ومستويات اإلشعاع ا
  51". ةالكيميائي

 (املاء،اهلواء،التربة) 52التلوث ظاهرة تتمثل يف ظهور عدد من املواد اجلديدة يف وسط من أوساط البيئة 

I-3-1-2 :طورته.ينقسم التلوث إيل ثالث درجات حسب خ درجات التلوث  
 املقبول التلوث: 

 حيث التلوث، من الدرجة هذه من األرضية الكرة حبيث أن هذه الدرجة من التلوث ال تكاد ختلو منطقة من     
 ذلك كان سواء آخر إىل مكان من املختلفة بأنواعه هنقل لسهولة نظرا التلوث من متاما خالية بيئة توجد ال

 توازن ا يتأثر ال اليت التلوث درجات من درجة هو املقبول والتلوث . البشرية أو املناخية العوامل بواسطة
 .رئيسية بيئية مشاكل أو أخطار بأي مصحوبا يكون وال اإليكولوجي النظام

 اخلطر التلوث: 

 وزيادة الصناعي النشاط من األوىل بالدرجة والناتج اخلطر التلوث من الصناعية الدول من كثري تعاين     
 مرحلة تعترب املرحلة وهذه .للطاقة كمصدر والبترول الفحم على رئيسي بشكل واالعتماد يينالتعد النشاط
 معه بدأ والذي احلرج اإليكولوجي احلد ىامللوثات تتعد ونوعية كمية أن حيث التلوث مراحل من متقدمة
 التأثريات من للحد سريعة إجراءات املرحلة هذه وتتطلب .والبشرية الطبيعية البيئية العناصر على السليب التأثري

 وحدات كإنشاء حديثة تكنولوجية وسائل باستخدام الصناعي التلوث معاجلة طريق عن ذلك ويتم السلبية
 وتشريعات قوانني سن طريق عن أو دوليا به املسموح احلد إىل لتصل امللوثات نسبة بتخفيض كفيلة معاجلة

 .لتلوثا نسبة زيادة يف تساهم اليت املصانع على وضرائب
 املدمر التلوث:  

                                                
  .48ص 2007 ،دار اليازوري العلمية،األردن، اإلدارة البيئيةصاحل عارف، 49

  .49نفسه، ص   50
 .59. ص (دون تاريخ النشر )  اإلسكندرية، ،: دار الفكر اجلامعياألولاجلزء  ،البيئة موسوعة محايةالعاديل ،.  ،حممد صاحل.  51

  .78، ص2002،دار األمل ،تيزي وزو، البيئة يف مواجهة التلوثفتحي دردار،   52 
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 نظرا العطاء على قادر غري ويصبح اإليكولوجي النظام فيها ينهار اليت املرحلة املدمر التلوث ميثل     
 طويلة سنوات إىل وحيتاج كليا ااريا البيئي ينهار النظام اوهن جذري بشكل االتزان مستوى إلختالف

 البيئة خرباء من موعة تقدير ويذكر باهظة اقتصادية كلفةوبت البشري العنصر تدخل بواسطة اتزانه إلعادة
 اتزاا إلعادة سنة مخسني حوايل إىل حتتاج هلا ااورة واملناطق لتشرنوبي منطقة بأن السوفييت االحتاد يف

  53.احلياة أمناط من منط بوجود يسمح وبشكل البيئي
 

I-3-1-3 البيئي التلوث أشكال: 

 :الهوائي التلوث 1-
 عضوية غري أو عضوية كبرية وبكميات اهلواء يف جسيمات أو جزيئات تتواجد عندما اهلوائي لتلوثا حيدث     
 أكثر يعترب اهلوائي والتلوث ،البيئية العناصر على ضررا وتشكل البيئي النظام إىل الدخول تستطيع ال حبيث

 ويؤثر نسبيا وجيزة زمنية وبفترة أخرى إىل منطقة من وانتشاره انتقاله لسهولة نظرا انتشارا البيئي التلوث أشكال
 واضحة واقتصادية وصحية بيئية آثارا وخيلف مباشرا تأثريا والنبات واحليوان اإلنسان على التلوث من النوع هذا

 ويصيبها احليوانات إىل ينتقل التأثري أن كما اإلنتاجية كفاءته واخنفاض اإلنسان صحة على التأثري يف متمثلة
 بالدرجة متمثلة وجلية واضحة فهي النباتات على تأثريها أما االقتصادية، قيمتها من ويقلل فةاملختل باألمراض

 هناك ذلك إىل باإلضافة اهلوائية امللوثات تركيز زيادة من تعاين اليت للمناطق الزراعية اإلنتاجية اخنفاض يف األوىل
 ثاين مثل الغازات بعض تركيز زيادة أن حيث امليالع املناخي النظام على التأثري يف متمثلة مباشرة غري تأثريات
 طبيعية تغريات من ذلك يتبع وما األرضية الكرة حرارة من يزيد حراري احنباس إىل يؤدي الكربون أكسيد

 54.الكون على خطرية عواقب هلا تكون قد ومناخية

  :المائي التلوث 2-
 مليون  296حوايل الغالف هذا حجم ويبلغ ألرضيةا الكرة مساحة من   70 %من أكثر ميثل املائي الغالف      
 فينبغي األرض سطح على احلياة مصادر من مصدر أا حيث املياه أمهية تبدو هنا ومن، املياه من مكعبا ميال

 وعندما ، احلياة استمرارية سر ذاته حد يف يعترب الذي اإليكولوجي النظام توازن أجل من عليه حلفاظ صيانته
 ونظامها املياه نوعية يف وتلف خلل إحداث نقصد فإننا العلمي املنظور من املائي وثالتل عن نتحدث

 والكائنات اجلسيمات احتواء على قادرة وغري األساسية الستخداماا صاحلة غري املياه تصبح حبيث اإليكولوجي
 احلد إىل يصل حىت باالختالل مالنظا هذا اتزان يبدأ وبالتايل ،اإليكولوجي نظامها يف املختلفة والفضالت الدقيقة

   .البيئة على بالظهور الضارة اآلثار معه تبدأ والذي احلرج اإليكولوجي
 املتزايد البشري للنشاط نتيجة العامل يف احلدوث كثرية مشكلة أو ظاهرة البحري التلوث حولقد أصب     

 معظم أن كما املائي احمليط عرب نقلها عادة تمت واليت األساسية اخلام للمواد املتزايدة االقتصادية التنمية وحاجة

                                                
  www.shebacss.com/docs/soipasr001-09.pdf 12/12/2010/   -درجاته وأشكاله –مصادره  -التلوث البيئي، مفهومه  53
، ص ص 2002النهضة العربية، القاهرة،  داروالتوازن البيئي،( تقييم أثر النشاط االقتصادي على عناصر النظام البيئي)، يالنمو االقتصادعبد اهللا الصعيدي،  54
53-60.  
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 على األساسي امللوث النفط ويعترب، حميطات أو حبار سواحل على تطل احلاضر الوقت يف القائمة الصناعات
 أن كما هلا، احملاذية أو البحرية املناطق يف الطبيعي والغاز النفط واستخراج التنقيب لعمليات نتيجة البحرية البيئة

 تقوم واليت التوازن مبياه يسمى ما إىل باإلضافة املائي الغالف ثإىل تلو تؤدي قد العمالقة النفط اقالتن حوادث
 شحن مصدر إىل تأيت حىت الناقلة توازن بعملية املياه هذه تقوم لكي صهارجيها يف البحر مياه بضخ النفط ناقالت
 مشعة حىت أو كيميائية أو هيدروكربونية مبواد تلوثها إىل يؤدي مما احلرب يف امللوثة املياه هذه بتفريغ فتقوم النفط

 على تقضي قد أا حيث اإليكولوجي النظام ملكونات وقاتلة ضارة بيئية آثار التلوث من النوع هلذا ويكون
 العضوية خصوصا امللوثات هذه أن كما الغذائية السلسلة على واضح بشكل وتؤثر واحليوانية النباتية الكائنات

 املاء سطح على الطافية الزيتية البقع أن كما املاء يف الذائب األكسجني من كبري جزء استهالك على تعمل منها
  .الضوئي التمثيل لعمليات ضرورية تعترب واليت الشمس وأشعة األكسجني دخول تعيق

  
  

 البيئية هلاأهم مصادر تلوث املياه، خواصها ومصادرها األساسية واآلثار الصحية و :)6.1رقم ( اجلدول

  املصادر األساسية  اآلثار الصحية والبيئية  اخلواص األساسية  املؤثرات
تركيز 

أكسجني   ا
  املنحل

األكسجني املنحل ضروري للحياة 
املائية. ختفض املركبات العضوية 

  . نسبة األكسجني املنحل

ينخفض تركيز   عندما
 5األكسجني حتت 

ملغ/ل تتأثر الكائنات 
  احلية املائية

من الصناعات الورقية  الصرف
والنسيج  موتعليب اللحو

اليت  واحلليب والنشاطات
تصرف فضالت سائلة حتتوي 

ية تستهلك   على مركبات عض
  األكسجني املنحل يف املياه.

األمالح 
املنحلة 
  الكلية

منحلة   كافة األمالح الالعضوية ا
  يف املاء

زيادة األمالح املنحلة 
يسبب تراجعا يف اإلنتاج 

عند استعمال  الزراعي
املياه للري وجتعل املياه 

  ب  غري صاحلة للش

تنتج عن فضالت مصانع األمسدة 
والصناعات الالعضوية وصناعة 

  باغة اجللود  

ون   جتعل املياه بنية ال  تتضمن األتربة واملعلقات الصلبة  املواد املعلقة
وتؤثر على احلياة 

  احليوانية. وتشكل الطمي

إىل تنتج عن حت التربة إضافة 
م   فضالت مصانع األملين

والزجاج واألمنيت والبالستيك 
  والورق واحلليب واللحوم

يؤخذ كدليل حمتوى املياه من  اجلراثيم
 جراثيم الكوليفورم الربازية 

تنتج عن فضالت املنازل ومصانع  تسبب أمراضاً معدية
اجللود واملواد الطبية والصناعات 

 الغذائية 
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املغذيات 
كالفوسفور 

 زوتواآل

ضرورية للحياة املائية بتركيز 
 ضئيلة

تكاثر األشنيات واخنفاض 
حمتوى األوكسجني يف 

 املياه.

تنتج عن عدد من  الصناعات 
 وخاصة األمسدة

اللون 
 والعكارة

تسبب مشاكل فيزيائية  تنتج عن مركبات مثل الغنني
 الشكل

تنتج عن فضالت مصانع السكر 
 واحلليب والورق والنسيج

الزيوت 
 شحوموال

تعرب عن الزيوت والشحوم غري 
 متفككة عضوياً

الدباغة تنتج عن مصانع الزيوت  قد تسبب احلرائق
 واللحوم والبالستيك والورق 

تعرب عن محوضة وقلوية ارى  P Hقيمة 
 املائي

تسبب  PHتبدالت الـ
تغري يف التوازن البيئي، 
احلموضة الزائدة تسبب 

   H2Sانطالق 

انع تنتج عن فضالت املص
 الكيميائية الغذائية 

ختفض من القدرة الذاتية  مياه أبراج التربيد  احلرارة
للمجرى املائي وتكاثر 

 البكتريا

الطاقة الكهربائية  جمصانع إنتا
 والفوالذ واإلمسنت واألمسدة

 

  32،مرجع سابق، ص علي بن حممد السواطاملصدر: 
  :الترابي التلوث 3-
 األوىل احللقة يعترب ياألرضية والذ للكرة العلوية والقشرة الصخري غالفال يصيب الذي التلوث هو     

 اهلائلة السكانية الزيادة إن شك وال دميومتها وسر احلياة سوتعترب أسا اإليكولوجي النظام حلقات من واألساسية
 النظام من زءاجل هذا يف البيئية العناصر على شديد ضغط إىل أدت املاضية القليلة السنوات يف حدثت اليت

 فسوء التدهور من ومحايتها صيانتها على اإلنسان مقدرة لعدم نتيجة كثرية بيئية عناصر واسترتفت اإليكولوجي
  أن، حبيث منتج غري عنصر إىل منتج عنصر من وحتويلها إنتاجيتها اخنفاض إىل يؤدي الزراعية األراضي استخدام

 التلوث ظهور إىل أدى قد للتكنولوجيا اإلنسان استغالل سوء أن وجند ،الصفر إىل تصل قد البيولوجية قدرته
 احلشرية واملبيدات خصوبتها فقدان عن التربة لتعويض النيتروجينية األمسدة استخدام زيادة أن حيث األرضي
 أن كما البيولوجية مقدرا وتدهور الكيماوية باملواد التربة تلوث إىل أدت اآلفات من الزراعية املنتجات حلماية
 وتقوم مشعة أو كيميائية كانت سواء الصلبة والنفايات امللوثات زيادة إىل أدى والتعديين الصناعي النشاط زيادة
 التأثري يكون احلالتني كلتا ويف األرض باطن يف دفنها أو األرض على النفايات هذه بإلقاء احلكومات بعض

  55.الطويل املدى على والنبات واحليوان اإلنسان على وتؤثر واضح السليب
I-3-1-4 البيئي أنواع التلوث:  
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يقسم إىل عدة أنواع منها، التلوث البيولوجي، التلوث : أنواع التلوث بالنظر إىل طبيعة املادة امللوثة -1
 56الفيزيائي والتلوث الكيماوي.

هو أقدم صور التلوث اليت عرفها اإلنسان وينشا عن وجود مواد عضوية أو التلوث البيولوجي:  1-1
أو اهلواء أو التربة، وذلك مثل البكترييا  ءمرئية أو جمهريه يف الوسط البيئي كاملاكائنات حية 

  والفطريات وغريها.
يتمثل هذا النوع من التلوث بتسرب مواد ذات طبيعة فيزيائية  إىل أحد التلوث الفيزيائي:  1-2

لوث ضوضائي مكونات البيئة من ماء وهواء وتربة وقد تكون هذه الطبيعة للتلوث الفيزيائي إما ت
 أو حراري أو إشعاعي أو كهربائي. 

ال يقل التلوث خطورة عن سابقيه والسيما بعد انتشار املواد الكيميائية  التلوث الكيماوي: 1-3
السامة  ةوتنوعها واحتادها مع بعضها البعض مكونة مواد أكثر مسية ومن أهم املواد الكيميائي

 املبيدات احلشرية والغازات املتصاعدة من احلرائق. والضارة بالبيئة واإلنسان هي مركبات الزئبق و
تلوث طبيعي و تلوث  ينقسم التلوث بالنظر إىل مصدره إىل قسمني أنواع التلوث بالنظر إىل مصدره: -2

  اصطناعي.
هو التلوث الذي يعد من الظواهر الطبيعية كالزالزل والرباكني أو بعض التلوث الطبيعي:  2-1

واألمطار وما حتدثه من تلوث بيئي، حيث هذا النوع من التلوث مصادره  الظواهر املناخية كالرياح
  طبيعية.

هو الذي ينتج بفعل نشاط اإلنسان أثنا ممارسته ألنشطته املختلفة وهذا التلوث االصطناعي:  2-2
التلوث جند له عدة مصادر من أنشطة اإلنسان فمنها الصناعية ومنها الزراعية ومنها السياحية 

  .الترفيهية
إن التلوث الذي تعانيه الطبيعة مرجعه الصناعة وخملفاا الصلبة والسائلة األنشطة الصناعية:  -

  اليت تصيب عناصر البيئة الطبيعية ومن أمثلة ذلك:  والغازية
   ار بفعل أنشطة صناعية تقوم على ضفاف هذه األخرية أو بالقربتلوث مياه األ

بالقرب من األار الستخدام مياهها يف العملية اإلنتاجية  منها.فكثريا ما تقام كربيات املصانع
وعادة ما تصرف الفضالت السائلة الصناعية واليت حتوي نسب كبرية من السموم واملواد 

 الكيماوية إىل األار دون معاجلة.
  عمليات النقل البحري للنفط عرب البحار واحمليطات بواسطة السفن وما تتعرض له البيئة

 من تسربات للنفط وما يسببه من خسائر على املستوي الكائنات احلية.البحرية 
قد تؤدي األنشطة الزراعية إىل تلوث املياه إذ غالبا ماحتوي املياه الزراعية كمية من األنشطة الزراعية:  -

  املالح املذابة واألمسدة واملبيدات الكيماوية وما تسببه هذه األخرية من تلوث للمياه اجلوفية. 

                                                
  83، مرجع سبق ذكره ،ص   فتحي دردار 56 
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يعد التلوث السكاين واحلضري أحد أهم امللوثات النامجة عن النفايات  نشطة اخلدمية والترفيهية :األ -
والترفيهية امللوثة للبيئة يف املرتلية مثل مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة، كما أن األنشطة اخلدمية 

ة بالقرب من مصاب األار إىل لذلك ال تسمح القوانني عادة بإنشاء املشاريع اخلدمي كثري من احلاالت،
  57ملسافات بعيدة.

 
 يقسم إىل قسمني التلوث احمللي والتلوث بعيد املدى أنواع التلوث حسب نطاقه اجلغرايف:  -3

يقصد به التلوث الذي اليتعدي أثاره احليز اإلقليمي ملكان مصدره مبعين التلوث احمللي:  3-1
نطاق انتشاره حبيث ال يتعدي إقليم معني أو  التلوث احملصور سواء من حيث مصدره أو من حيث

  منطقة معينة أو مصنع معني.
" هو الذي يكون  1979هذا النوع من التلوث كما عرفته اتفاقية جنيف تلوث بعيد املدى:  3-2

مصدره العضوي موجودا كليا أو جزئيا يف منطقة ختضع باالختصاص الوطين لدولة وحيدث أثاره 
  58لدولة أخري.الضارة يف منطقة ختضع 

I-3-2 التصنيع والتلوث البيئي.  
I-3-2-1  :التلوث الصناعي  

استهالك املوارد إضافة إىل ذلك عدم  لقد أدي التطور الصناعي اهلائل املواكب للزيادة السكانية وعدم ترشيد     
  إىل ظهور املشاكل البيئية ويف مقدمتها مشكلة التلوث البيئي. أخذ البيئة بعني االعتبار،

 :فهي للبيئة النسيب التلوث إحداث يف األبعاد رباعي مصدر تعترب املختلفة بأشكاهلا الصناعة فان عام وبشكل
 .منها تتصاعد اليت باألدخنة اهلواء تلوث  -

 .عنها الناجتة السائلة باملخلفات املاء تلوث -

 .اآلالت بأصوات السمع تلوث -

  .عنها الناجتة الصلبة باملخلفات التربة تلوث -
  تايل يبني أثر النشاط االقتصادي على البيئية وحتمية التوجه حنو التلوث البيئي.والشكل ال
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  ): النشاط االقتصادي والتلوث البيئي4.1شكل  (
  

  
  
  

  362، ص 2004الدار اجلامعية اإلسكندرية،  ، ، اقتصاديات املوارد والبيئةوآخرونرمضان حممد مقلد املصدر: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تدفقات للنفایات والعادم في الوسائط
  البیئیة 

 بحار، محیطات، ھواء،........الخ 

استیعابھا وتحویلھا نفایات یتم 
 إلى مخلفات غیر ضارة 

 نفایات غیر قابلة لالستیعاب 

  تراكم للمخلفات 
 المسببة للتلوث

  أضرار مستمرة
  للبیئة

  مخلفات تبقى
 وتضر بالبیئة

  تدھور جزء من ھذه المخلفات مع
 الوقت إلى مخلفات غیر ضارة 

Pollution 
Damage 

 النشاط االقتصادي
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I-3-2-2 العوامل التي تحدد نسبة التلوث في المؤسسة :  
 ت منهاخملفا عنها نتجي ةيخدم أو ةيسلع صناعات أو ومشروبات ةيغذائ صناعات كانت سواء الصناعات      

 هانع نتجي ما أو صلبة أو سائلة خملفات من عنها نتجي ما أو وغبار وأخبرة غازات بشكل اهلواء يف نبعثي ما
عدة  حبسب أخرى إىل صناعة من امللوثات ةيونوع نسبة وتتوقف )واحلرارة هتزازاتواال ضوضاءال (ملوثات
 ةيئيالب اجلدوى دراسة عند ذلك تضحيو ةياالقتصاد فوائدها من أكثر البيئية أضرارها صناعات وجديفعوامل 

 59 . ونذكر منها
- فيه املتبعة الصناعة ونظام اإلنتاجي وعمره املصنع حجم 

 األخرى والعوامل الظروف نفس هلا للمصانع توفرت إذا ئةيللب ثايتلو أكثر احلجم ةريالكب املصانع إن     
 .فقط األحجام يف واختلفت

- الصناعية العمليات يف املستخدمة التقنيات.
 ما إذا لةيقل تكون التلوث ةيكم فان يةعال املصنع يف ةياإلنتاج اتيالعمل يف املستخدمة اتيالتقن كانت كلما     

 .األخرى ةياإلنتاج الظروف نفس حتت اقل ةيتقن تستخدم الصناعة بنفس قورنت
- املستخدم والوقود األولية املواد نوعية. 

 له املستخدم الوقود نوع أن كما ئييالب التلوث ةيكم على تؤثر الصناعة يف املستخدمة اخلام املواد ةينوع إن     
 القطارات يف احلجري الفحم استخدام أن التجارب أثبتت املثال ليسب فعلى ئييلبا التلوث ةيبكم مباشرة عالقة

  .اكرب بدرجة التلوث قللي كهرباءال واستخدام نيالبرت استخدام من اكرب بدرجة ئةيالب ثيتلو يف تسببي
- ا. كفاء ومدى املصنع يف التلوث من احلد يف املستخدمة الوسائل وجود  

 األ املصانع ا التعمل ولذلك ةيعال كلفة وذات متعدد ئييالب التلوث من احلد يف ستخدمةامل الوسائل إن     
 األرباح ليتقل على ستعمل اأ كما ةيالصناع املنتجات أسعار دةياز وبالتايل اإلنتاج فيتكل ادةيز يف ستسب

 .ةيالصناع املخلفات من الناتج ئةيالب تلوث من احلد وسائل لدعم الدولة تدخل من والبد الكلفة ادةيزل جةيكالنت
 - الصناعية املخلفات نالتخلص م طرق  

 اخملفا من تتخلص املصانع فمعظم مةيسل ريوغ آمنة ريغ ةيالصناع املخلفات من للتخلص املتبعة الطرق إن     
 املدى على تتسبب الطرق هذه وكلاملفارغ  يف القمامة مع ترمى أو ةيالصح الصرف وقنوات ااري عرب

  .ةريكب ةيئيب بكوارث ليوالطو واملتوسط ريالقص
 
- للمصنع اإلداري اهليكل ضمن بيئية إدارة وجود. 

 افإ ئةيللب إدارة إداراهيكل  يف وجدي اليت املصانع أن املختلفة واألحباث الدراسات خالل من لوحظ     
  60.ةيئيب إدارةيها ف وجدي ال اليت بالصناعات قورنت ما إذا ئةيبالب إضرارا اقل تكون

                                                
 دور شركات األعمال يف احملافظة على البيئة، "ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر املواطنة الشركات واملسؤولية االجتماعية، الويل كشيخ  دعلي عبد اجلبار عب  59
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I-3-2-3 صناعية بيئية أمثلة عن كوارث  

 
أدت الكوارث البيئية يف املنشآت إىل الكثري من اخلسائر املادية والبشرية وال تزال الكوارث إحدى أهم      

  القضايا اليت تؤرق هاجس الصناعيني يف أي موقع، وختتلف احلوادث الصناعية من منشأة وأخرى.
  : Hertford shire حريق يف خزان بترويل    - 1             

من أكرب اإلنفجارات  االنفجارويعترب هذا  Buncefield Depoم حصل نتيجة إنفجارات يف 2005يف عام      
كم  250من مسافة  االنفجاراليت حدثت يف منشآت بترولية مشاة يف بريطانيا نتيجة لشدته، حيث مسع هذا 

على مقياس ريشتر املستخدم يف الزالزل وقد شوهدت أعمدة  2.4تعادل  االنفجاروة وأفاد اجليولوجيون أن ق
جرحياً وحالتان حرجة، وبالنظر إىل أسباب هذا احلادث  43الدخان عن بعد من هذه املنشأة، وقد نتج عن هذا 

لكن النقد الذي وجه األول وتبعه احلريق،  االنفجاروجد أن تسرب املواد البترولية األكثر احتماالً حلدوث هذا 
قد أدى إىل حتطيم املنازل ااورة واليت مل تراعي فيها النواحي التخطيطية نظراً  االنفجارإىل هذه املنشأة بأن هذا 

ويقوم فريق علمي لتقييم أسبابه وكان اهلدف من ذلك هو الوقوف على  لقرا وموقعها من املنشأة الصناعية،
ع على اآلثار البيئية اليت خلفها مثل هذا احلادث، ومن الغريب جداً أن اللجنة وآخرون لإلطال االنفجارأسباب 

املناط ا التحقيق مل يرد يف منهجها البحث عن املتسبب وهذا يسهل عملية التعرف على أصل املشكلة واخلروج 
  61بنتائج يؤدي تطبيقها إىل تالىف حدوث مثل هذه احلوادث مستقبالً .

   Ammonium Nitratم األملونيولسماد نترات مستودع  انفجاردوث ح -2
كبري يف أمسدة نيتروجينية يف مدينة تولوز الفرنسية يف النطاق الصناعي  انفجارحدث  م2001يف شهر سبتمرب 

 2442شخصاً وإصابة آخرون بإصابات خمتلفة الدرجات ، وقدر عددهم  31موت  االنفجاروكانت نتيجة هذا 

ودع حلفظ مساد نترات األمونيوم احلدييب ، وانتهى التقرير أن كمية السماد تقدر يف مست االنفجارشخصاً، وقع 
  طن . 300-200مابني 

أشار املتحدث الرمسي إىل أن أسباب احلادث تعود إىل طريقة التخزين وهو ذا يشري إىل أنه ال يوجد عامل      
مصنعاً يف فرنسا تصنف على 1250حد من ورغم أن هذا املصنع يعترب وا االنفجارخارجي أدى إىل حدوث هذا 

،  European unions Seveso directiveأا ذات الدرجة اخلطرية جدا، واملوقع حتت مايسمى : 
  وميكن إمجال أهم اآلثار اليت خلفها هذا احلادث كما يلي :

  م . 50كم ، وأحدث حفرة بعمق  3إىل حتطيم نوافذ املنازل ااورة يف حميط  االنفجارأدى هذا  -
 ممكناً.انقطاع اخلطوط اهلاتفية حيث مل يعد اإلرسال  -
 مرتالً. 500أصبح عدد املنازل املهجورة ما يقارب  -
  اجلرحى.شخصاً باإلضافة إىل  22قتل حوايل  -

                                                
        61 - www.998.gov.sa/NR/rdonlyres/09A33B42-C1E9-4FCD-8F44861F71C9BCA0/1012/10.11/2/09         

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 60

وبالعودة إىل أسباب احلادث فإنه يف الظروف العادية يتم خزن مساد نترات األمونيوم اليت تعترب مادة خاملة وال      
وإذا نظرنا إىل حوادث أخرى يف مصانع ، درجة مئوية 160د خطورة إال يف وصول درجة احلرارة ألكثر من تول

 Jilinيف مصنع جيلني الكيميائي ( انفجاركيميائية فسنجد أسباباً أخرى خمتلفة، فعلى سبيل املثال: 
Chemical Plantقد خلف هذا احلادث ) ، يقع هذا املصنع يف الصني وبالتحديد يف مقاطعة جيلني ، و

مخسة قتلى وعشرات اجلرحى مع إخالء املنازل ااورة للمصنع مع تسرب كميات كبرية من ملوثات املواد 
هذه املواد يف املياه  تركيزالكيميائية مثل البرتين ونترو برتين اليت وصلت إىل النهر وغطى مساحة كبرية ، وبلغت 

لف هذا النوع من احلوادث مشاكل كثرية وحتولت إىل أزمة حقيقية أضعاف كثرية عن احلدود املسموح ا، وخ
حتتاج إىل معاجلة للوضع الناجم من هذه املشكلة باإلضافة إىل حتديد أسباا، ومل تسلم الشركة من النقد املوجه هلا 

هنا فإننا نرى أن  حىت أن نائب احملافظ الصيين يف هذه املقاطعة قد وجد ميتاً يف مرتله ورمبا كان انتقاماً، ومن
الكوارث هلا إدارة خاصة تستطيع وقت احلادث أن تدير األزمة بكل مهنية وتتعاون للحد من تفاقم املشكلة 
وتسيطر على احلادث بكل ما لديها من إمكانات ، كما أن اجلهات املسئولة أثناء األزمة تسهل تلك اإلجراءات 

  62ساسي وهام يف التعامل مع األزمات .اليت هلا عالقة مبعاجلة األزمة ألن هذا جزء أ
   :  حادثة تشرنوبيل -3

 كميات انتشار إىل أدى السوفييت، باالحتاد تشرنوبيل حمطة يف انفجار وقع حيث 1987 تشرنوبيل حادثة     

 من املشعة املواد انطلقت حيث ، 137 والسيزيوم ، 132 األيودين ، 90 سترنشيوم:املشعة النويدات من ضخمة

 وقد والنرويج، السويد وعرب فلندا، وجنوب بولندا إىل احلدود عربت فقد بعيدة مسافة إىل نوبيلتشر حمطة

 وقدرت املتحدة، واململكة السوفيتية اجلمهوريات وعرب واليونان أملانيا، جنوب بينها من أماكن يف بقع ظهرت

 63.أدىن كحد دوالر مليار 15 احلادث هلذا املباشرة االقتصادية التكاليف

  64 تشرنوبيل حلادث نتيجة السوفييت اإلحتاد يف املباشرة املالية اخلسائر يبني اآليت اجلدولو
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  تشرنوبيل حلادث نتيجة السوفييت اإلحتاد يف املباشرة املالية اخلسائر:  )7.1( رقم اجلدول
  

  دوالر مليون المقدرة الكلفة  الخسارة

 الموقع تنظيف

 للضحايا الصحية العناية

 السكان توطين إعادة

 النباتية الحياة إعادة تكاليف

 الزراعي الناتج خسائر

  التصدير عوائد خسائر

690-350 

560-280 

70 

1250-1040 

1900-1000 

660-220  

  2960 -5130  المجموع

  
 العلوم كلية زائر،اجل جامعة ،''محيدو لرايس باالمسنت التلوث حالة البيئي التلوث عن الناجتة التكاليف'' ،زرواط الزهراء فاطمة: املصدر

  107.ص 1999 التسيري وعلوم االقتصادية
  

I-3-3 اآلثار البيئية واالجتماعية للتلوث البيئي  
I-3-3-1 :اآلثار البيئية للتلوث 

  التأثير على البيئة الطبيعية:  -1
تتأثر قاعدة املوارد الطبيعية عرب دورات التنقيب عل املوارد الطبيعية  خالل القيام بالعملية اإلنتاجية،     

عل املوارد الطبيعية خاصة العناصر األساسية  ثارآلذلك فالتلوث الصناعي له ، واستخراجها وحتويلها إىل منتجات
  65من جراء عمليات اإلنتاج واسترتاف املوارد وتدهورها . ةاملاء والترب يف النظام الطبيعية وهي اهلواء،

  
  
  
  

                                                
  249، مرجع سبق ذكره، ص ، املوقع الصناعي وسياسات التنمية املكانيةكامل كاظم بشري الكناين   65
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  لبيئي : تأثري املدخالت واملخرجات على النظام ا)5.1 ( شكل رقم
  

  
  245، مرجع سبق ذكره، ص املوقع الصناعي وسياسات التنمية املكانيةكامل كاظم بشري الكناين ، املصدر: 

  :التأثري على التنوع البيولوجي -أ
ل أنواعها سواء التأثري علي احليوانات: تصاب األمساك و احليوانات األخرى بالتأثر نتيجة امللوثات املختلفة بك -

  السائلة  أو الصلبة أو الغازية .
  66أثري على النباتات: تضر امللوثات بالنباتات وتأثر ا تأثري كبري وتسبب التلف للكثري من احملاصيل .تال -

  : األوزون طبقة تآكل ظاهرة-ب 
 كلم )50-20 (بني راوحيت ارتفاع الستراتوسفري، على لطبقة العلوي اجلزء من  90% األوزون غاز ميثل       

 الشمس، من املنبعثة البنفسجية فوق األشعة من مهم جزء بامتصاص األوزون طبقة وتقوم األرض، سطح فوق

 التعرض من احليوي والغالف )وسفريومالتر (   األرض سطح من القريب اجلوي الغالف حتمي فهي وبذلك

 . احلية بالكائنات يضر ال معتدال قدرا إال رضاأل سطح إىل منها يصل فال البنفسجية، فوق األشعة آلثار

  "والكربون وفلور الكلور " غاز ويعد  " (CFC)، وهو األوزون لطبقة ضرر أكرب حيدث الذي الغاز     

 األوزون قضية 67.اخلطرية العاملية البيئية الظواهر أهم أصبح الذي األوزون بثقب اآلن يعرف عما املسؤول

 االهتمام هذا كل ملاذا البعض يتساءل وقد ،املستقبل حيملها قد اليت األخطار ملواجهة اجلهود تضافر إىل حتتاج

 بل وحده، اإلنسان على ال والبيئية، الصحية اآلثار خطورة مدى يف اإلجابة وتكمن ؟ األوزون بقضية العاملي

 .األخرى البيئية والنظم والنبات احليوان على
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 نوفمرب يف نشره تقرير يف البيئة لشؤون املتحدة األمم لربنامج والتابع البيئي ميبالتقو املعين العمل فريق ذكر     

 معدل تعجيل إىل يؤديان قد البنفسجية فوق األشعة يف الناجتة والزيادة األوزون طبقة استرتاف إن ،1991 عام

 ساد حيث 1952 عام لندن يف حدث مثلما أيام، لعدة اجلو يف معلقا يبقى الذي الدخاين الضباب تكون

 األرواح يف فادحة خسائر إىل وأدى أيام، بضعة مدى على ليل إىل ارها وحول املدينة جو اينخالد الضباب

 سرطان معدالت زيادة إىل يؤدي قد األوزون درع تأكل أن كما وفاة، حالة آالف 4 حوايل إىل وصلت

 األشد النوع وهي القتامية، اجللدية ألوراما تكوين يف رئيسيا دورا فتلعب البنفسجية فوق األشعة أما. اجللد
  68سنويا جلد سرطان حالة ألف 300 حبوايل يقدر ما حدوث يعين وهذا خطرا،
 وترهل اإلنسان عند املناعة نظام ضعف األوزون، طبقة حالة تدهور ملشكلة األخرى الصحية األخطار من     

 التنفسي للجهاز املخاطية األغشية يج بعتمة، العني عدسة بإصابة وذلك العينني يف التأثري وجتعدها، البشرة

  69الرئوي واالنتفاخ وااللتهاب الرئتني وهن و واالختناق السعال أمراض وظهور
 ذلك، من ألكثر التأثري ميتد بل وحدهم، البشر على األوزون طبقة لتقليص السلبية اآلثار تتوقف ال     

 حرارة فتزيد األرض إىل أكرب بكميات الشمسية األشعة ولوص على يساعد الطبقة هذه يف الثقب فاتساع

  70. احلراري االحتباس بظاهرة يعرف ما إىل يؤدي وبالتايل األرض
 فإن لذا األرضية، الكرة ومناخ احلية بالكائنات ستلحق اليت األضرار مدى لنا يتبني تقدم ما خالل من     
 بصنع تساهم ألا الصناعية الدول عاتق على األوىل بالدرجة وتقع دولية مسؤولية األوزون غالف محاية

 جيب كما األوىل، بالدرجة اهلواء يف " الفريون " باسم واملعروفة " كربون فلورال الكلور " مادة وإطالق

 تآكل تسبب اليت اجلو إىل املنبعثة املواد كمية وختفيض البيئة محاية بشأن ملعقودةا u1575 االتفاقيات احترام

 . وزوناأل طبقة

  :احلراري االحتباس ظاهرة -ج
 واهلواء، األرض سطح بني واحنباسها عامة، بصورة األرض كوكب حرارة ارتفاع الظاهرة هذه تعين      

 اليت الزجاجية الصوب إىل الزجاجية الصوب أو االحتباس تسمية وترجع الزجاجي، بالبيت أشبه الوضع فيكون

 من املرتدة احلمراء حتت األشعة من جزء متنع مث الصوبة داخل إىل الشمسية األشعة مبرور للسماح تستخدم

  .خارجها يف عنها الصوبة داخل احلرارة درجة رفع إىل يؤدي ما وهو اخلروج
 أكسيد ثاين غاز : وأمهها املختلفة الغازات من امللوثات نسبة ارتفاع إىل احلراري االحتباس ظاهرة وتعود     

 واجلسيمات األخرى الغازات بعض إىل إضافة وكربون، فلورالو والكلور األزوت أكسيد امليثان، الكربون،

 . 71اجلوي الغالف يف املتباينة

 األوىل بالدرجة اجلوي الغالف يف الكربون أكسيد ثاين غاز نسبة ارتفاع إىل احلراري االحتباس ظاهرة وتعود

 . اخل... الغابات اجتثاث إىل إضافة
                                                
68 , http: // www.Fekrzad. Com/ libray.php12/01/2007 

  24 ص ،2001 القاهرة، والتعليم، للتربية أفاق مجعية ،1 ط ،البيئية اجلرمية شوكات، خالد 69
  98ي دردار ، مرجع سابق، ص فتح 70
  273 ص ،2000 اإلسكندرية، اجلامعية، املعرفة دار ، والبيئة املوارد اقتصاديات غزالن، إبراهيم عزت حممد ربه، عبد على الكرمي عبد حممد   71
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 على توازن حالة ويف ضئيلة بنسب التصنيع، ظهور قبل العادية، األحوال يف تواجدت الغازات هذه كانت     

 يف ثورة األوىل بالدرجة كانت واليت الصناعية الثورة إجنازاته، بأعظم اإلنسان جاء مث األرضية، الكرة مستوى
 حفورية،اال الطاقات واستخراج واستكشاف عن البحث أنشطة يف زيادة ذلك صاحب وقد الطاقة استخدام

 . الغازات هذه نسبة ارتفاع إىل الطاقة من كبرية كميات استهالك أدى وقد

   :احلمضية األمطار -د
 والرماد الدخان بني مترابطة عالقة لوحظ حيث الصناعية، الثورة وليدة احلمضية األمطار ظاهرة تعد     

 احمليطة املناطق على املتساقطة مطاراأل مياه يف محوضة هناك وأن املصانع، مداخن من اهلواء يف املتصاعد

 يف املاء مع النتروجني وأكاسيد الكربيت أكسيد ثاين غاز تفاعل نتيجة احلمضية األمطار حتدث الصناعية باملنشآت
 كما الشرقية، أوربا دول وبعض الغربية وأوربا الشمالية أمريكا دول احلمضية األمطار ظاهرة من وتعاين اجلو،
 وإفريقيا، آسيا يف النامية البلدان وبعض واهلند والصني اليابان يف احلمضية األمطار حدوث ألخريةا الدراسات بينت
 ا تتأثر قد بل تسببها اليت الغازات منها تنطلق اليت املنطقة نفس فوق احلمضية األمطار طل أن بالضرورة وليس
 بختري إىل تؤدي حيث لإلنسان العامة الصحة على ةسيئ آثار احلمضية ولألمطار 72.أحيانا والبعيدة ااورة الدول

 ويج التنفس وضيق واحلساسية الربو أمراض وزيادة والبلعوم األنف واحتقان التنفسي للجهاز املخاطية األغشية
 . الزراعية والتربة الشرب مياه نوعية يف وتؤثر اجلسم، من املكشوفة واألجزاء العينني

 اليت تأثرت البحريات من اآلالت عشرات العامل ويف البحريات، مياه وخاصة اهاملي نوعية يف تؤثر كما     
 . احلمضية األمطار بسبب األمساك على حتتوي ال منها والكثري متفاوتة، بدرجات باحلموضة

 طاراألم ولتخفيف واإلمسنتية، الكلسية احلجرية واملباين املكشوفة التارخيية واآلثار املباين على كذلك تؤثر     
  . الظاهرة هذه تسبب واليت اجلو إىل املنطلقة الغازات ختفيض من البد احلمضية

I-3-3-2 اآلثار االجتماعية والصحية :  
  يتسبب التلوث بشىت أشكاله بتأثريات سلبية على اإلنسان واتمع بأكمله وميكن حصرها فيما يلي:

 اآلثار الصحية املرتبطة بالتلوث : -1
 األفكار وتشوش الزائدة والعصبية التجهم يف رئيسي اثر هلا البيئية امللوثات أن إىل حباثواأل الدراسات تشري     
 العصيب اجلهاز على هذا وينعكس والضوضاء السمعي والتلوث املاء و الغذاء و اهلواء يشمل التلوث هذا وأن

 الرصاص مادة فيها يدخل اليت صانعامل وأدخنة وأخبرة السيارات عوادم من تنبعث اليت امللوثات وأن . توتراً فيزيده
 على البيئية للملوثات البيولوجية التأثريات وتكون .أحيانا الصداع و يزكالتر وعدم الذهين التشويش يف تتسبب
 .احلية اخلاليا على خطرها يظهر حيث .طويلة مدة فترات خالل ، اجلسم داخل وجتمعها مهاكترا نتيجة اإلنسان

 والقلق التوتر أن ماك.العشوائي التصنيع دائرة اتسعت السكاين، التعدد ازداد لماك طرةخ مشكلة يصبح التلوث إن
 القلب ضربات زيادة من يصاحبها وما الزائدة والعصبية األرق يف وتتسبب العصر مسات من تعترب اليت األمراض و

 النصفي الصداع أو زمنامل الصداع مثل خمتلفة بصور اجلسم على تنعكس واليت ،األطراف ورعشة التنفس وضيق
                                                

 87 ص ،2004 دمشق، الفكر، دار ،2 ط ،معاصرة عاملية قضايا وهيب، صاحل   72
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 وميثل .البيئي التلوث نتائج من تعترب الدم يف السكر نسبة وارتفاع الصدرية والذحبة والقولون املعدة وتقلصات
 يصاحبه املريض يعانيها مرضية حالة إىل ينقلب أن ميكن حده عن زاد إذا و النفسية األمراض من نسبة ربكأ القلق
  .احليوية واجباته ءأدا عن يعوقه تئابكاال من نوع
 يسكنه بناكوك انك الذي الوقت يف تكن مل احلايل املخيف بالشكل التصنيع زيادة بسبب املتوقعة النتائج إن     
 نإف اليوم أما .التلوث امتصاص على قادرة والبيئة غامضة، التقنية التأثريات انتكو نسمة، بليوين أو البليون زهاء

 امللوثات من جمهوالً انك فما ختتلف، واملعايري األمور جعل وهذا مليارات، ست يفوق ما عليها يعيش األرض
 هذا أخطار أن ماكاملتعاظم، السكاين التفجر مع مترافقاً بات التلوث ازدياد نأ القول وميكن .معروفاً اآلن أصبح

 .مضى وقت أي من ثركأ للعيان واضحة غدت التلوث
  امللوثات والغازات : اآلثار الصحية لبعض) 8.1( جدول رقم 

  املخاطر الصحية  امللوثات
  قاتل عند التعرض لدرجات تركيز عالية، مهيج حساس، سام جدا.  أكسيد اهليدروجني 

  داء الربو، التهابات الرئة ، ييج اجلهاز التنفسي، يولد األمراض .  ثانيا أكسيد الكربيت 
األتربة واحلبيبات 

  الصغرية 
  داء الربو، مهيج للعيون 

  يسبب تلف الرئة عند مرضي الرئة.  األوزون
سام، يؤثر على مرضي القلب ، يقلل من مقدرة الدم حلمل األكسيجني ،   أول أكسيد الكربون

  إتالف اجلهاز العصيب احلسي.
ثنائي أكسيد 

  النيتروجني 
  سام لألعصاب مع اضطرابات نفسية وفقدان الوعي ، متلف للرئة.

  ، اتالف مهمة هيموغلوبني الدم.يتراكم يف اجلسم   الرصاص
  مهيج للعيون واجلهاز التنفسي.   الكلور

ملغم  0.01 يتلف الرئة ، يسبب الربليوسس عند درجات تركيز تزيد على  البريياتيوم
  /لتر

  يرتع تكلس العظام، مهيج لقرنية العني ، مسبب لصداع  الفلور
  256، مرجع سبق ذكره، صسياسات التنمية املكانيةاملوقع الصناعي وكامل كاظم بشري الكناين ، املصدر: 

  
تعد الرائحة من أعقد مشكالت التلوث، وتصنف كملوثات ال معايري هلا. ويعد أنف الرائحة الكريهة:  -2

، وهناك عدة صناعات تسبب روائح مزعجة تأثر على حياة املعيشية للسكان  ةاإلنسان أحسن وسيلة لقياس الرائح
  73صانع ومنها مصانع الدباغة ومصايف البترول ومصانع اخلمرية والتبغ .احملاذيني هلذه امل

                                                
  265مرجع سبق ذكره، ص  ،املوقع الصناعي وسياسات التنمية املكانية كامل كاظم بشري الكناين ،  73  
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I-3-3-3 :سياسة الحد من التلوث 
I-3-3-3-التدخل الحكومي  أ 

 .احلكومية اإلعانات منح سياسة  -1
 األجل طويلة قروض مبنح وذلك التلوث، معدالت يف للتأثري التسهيالت بعض تقدمي إىل احلكومة تلجأ     

 أو الطبيعي الوسط يف إلقائها قبل املؤسسات طرف من التلوث معاجلة لياتعم لتمويل امليسرة الشروط ذات

 : التالية األشكال اإلعانات هذه وتأخذ البيئة، صديقة للمشاريع قروض تقدمي

 احلظر بدل التحفيز.  
 التلوث من احلد مبعدات اخلاصة االستثمارات متويل . 

 البيئة على احملافظة االستثمارات حتفيز. 

 والتقنني املنع سياسة -2

 أو البشري بالعنصر املضرة التلوث أشكال ا متنع قانونية نصوص إصدار إىل احلكومة تلجأ ما عادة     

  على البيئية، املشكالت مواجهة وسائل من وسيلة القانون هذا يصبح وبالتايل صرحيا، منعا الطبيعي الوسط
  
  
 74:يلي ما احلسبان يف يأخذ أن 

 .للتلوث املسبب اإلنتاجي للنشاط ريبةالق البدائل توافر مدى -

 .للتلوث املسبب اإلنتاجي النشاط يفرقها اليت التكلفة مستوى -

 ومدى للبيئة، امللوث اإلنتاجي النشاط على دقيقة معلومات توافر تتطلب الرادعة القوانني فرض عملية -

 .اإلنتاجي شاطالن هذا على املترتبة اخلارجية التكلفة وحساب النشاط هلذا بدائل وجود

  والتجارية النقدية السياسة -3                

 تشجيع على تعمل حيث التجارية، السياسة إتباعها يف احلكومة إليها تلجأ قد اليت السياسات بني من      

 قد كذلك الرسوم، من املستوردة التلوث معاجلة ووحدات ومعدات أجهزة إعفاء طريق عند التلوث مكافحة

 العملية يف استخدامها على يترتب واليت اخلارج من املستوردة املواد على اجلمركية التعريفة ختفيض ىعل تعمل

  .التلوث من أقل معدل اإلنتاجية
 التلوث خلفض اجلبائية السياسة  -4

 توفري يف تساهم هامة اقتصادية أداة لكوا القرار صناع من العديد لدى الواسع التأييد البيئية اجلباية حتتل     

 بكونه وتتميز مالية إيرادات

                                                
 كلية – منشورة غري ماجستري رسالة) ، الصناعي التلوث ومعاجلة أضرار تكاليف وقياس حتليل يف مسامهة بوجعدار، خالد  74

 196 ص ، 1997 اجلزائر، ،(قسنطينة جامعة االقتصادية، العلوم .
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 الضريبة السياسة استخدام خالل من وذلك البيئي للتشريع بالنسبة أمهية ذو مكون 

   75للبيئة امللوثة غري االستثمارات حنو العمل أرباب قرارات لتوجيه
I-3-3-3-الدافع الملوث مبدأ ج: (Principe Pollueur - Payeur)  

 ينص1972 سنة  (O.C.D.E)االقتصادية التعاون والتنمية منظمة هالذي اعتمدت الدافع امللوث مبدأ     

 على احلفاظ إىل الرامية باإلجراءات اخلاصة النفقات العمومية السلطات منه تقتطع أن جيب امللوث أن" على

 آثار إزالة نفقات دفع على التلوث يف املتسبب إجبار احلكومة على جيب أي "مقبولة حالة يف البيئة

  76التلوث

 باألعمال القيام تكلفة هي البيئية التكلفة أن يقر ألنه التلوث من للتقليل حافز مبثابة املبدأ هذا يعترب        

 قد التعويض الدفع عليه جيب الذي هو بالتلويث يقوم من بل اجلمهور يتحملها أن جيب ال ذلك وعلى امللوثة

 وليس امللوثني أن تعني وهي السهلة، لفظتها إىل شك بدون راجع وهذا كبريا، جناحا العبارة هذه نالت

 على بالضرورة النهائي العبء حيمل احلقيقة يف لكن املعاجلة، تكاليف حتمل عليهم الذين هم املستهلكني

 . املستهلك

 دوما يسمح ال العام طابعه أن غري املبدأ، ذا بعيد حد إىل اإلعانة ومنظمات احلكومات قبلت لقد     
 فيها يصعب بشكل إنبعاثات تسرب األحيان بعض يف حيدث إذ مردودية، واألكثر املناسب راءاإلج باختيار

 فيها يصعب لدرجة إحداثه فترة من سنني بعد التلوث يظهر األحيان بعض ويف ومراقبتهم امللوثني هوية حتديد

 ميتد أين للحدود عابرة منطقة التلوث يطال أخرى أحيان ويف متسبب كل أحدثه الذي التلوث مستوى حتديد

  وهذا ما جيعل تطبيقه يالقي صعوبة على املستوي الدويل. ضحية بلد إىل متسبب بلد من التلوث خطر فيها
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  169 ص ،2006 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،3 ط ،الكلية االقتصادية السياسات إىل خلاملد قدي، ايد عبد 75 
  145 ص ،11 .2004 العدد والتجارة، والتسيري االقتصاد علوم جملة ،البيئي التلوث حماربة يف اجلباية دور ،أمحد باشي 76 
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  خامتة الفصل األول

منذ منتصف القرن املاضي، ظهرت مفاهيم جديدة حنو حتقيق التنمية االقتصادية ، وبدأت تتحول من         
ساسي أال وهو النمو االقتصادي وحتقيق األرباح، إىل إدماج البعد البيئي نتيجة تدهور األوضاع اهلدف األ

حتقيق البعد  االحتباس احلراري، تدهور التنوع البيولوجي) إضافة إىل(وحدوث إختالالت ومشاكل بيئية خطرية 
  ية املستدامة.( العمال، السكان) وهذا ما أصبح يسمي التنم االجتماعي الذي ميس اتمع

اإلدارة البيئية ، والكفاءة االستخدامية للموارد  إن تبين املؤسسة االقتصادية للمسؤولية االجتماعية،        
لنشاط املؤسسة  األثر السليباالقتصادية (املوارد الطبيعية) هو جتسيد لتبين املؤسسة للتنمية املستدامة، كما يعترب 

ية املستدامة) هو التلوث البيئي الناتج عن العملية الصناعية ، الذي حيدث أثار سلبية االقتصادية على البيئة ( التنم
  منها ما هو اقتصادي ،بيئي واجتماعي .

وتعترب النفايات الصناعية الناجتة عن العملية الصناعية املصدر األساسي للتلوث البيئي الناتج عن املؤسسة        
ت الصناعية وطرق التحكم ا من أساليب حتقيق التنمية املستدامة وهذا ما سيتم لذلك يعترب التسيري اجليد للنفايا

  التطرق إليه يف الفصل املوايل.
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II. النفايات الصناعية ودوره في تحقيق التنمية المستدامة رالثاني: تسيي لالفص  
  تمهيد:

واليت النامية  الدول وخاصة العامل دول تواجه اليت املعاصرة البيئية املشاكل أهم من الصناعية اياتالنف تعترب     
 لذلك وما البيئة  تلوث يف مباشر بشكل تساهم النفايات هذه ألن وذلك التلوث، مصادر من مصدر كأهمتعترب 

 مستويات اخنفاض وكذا الوفيات نسبة ةوزياد األمراض انتشار بسبب وإنتاجيته اإلنسان صحة على سلبية آثار من
 بعض من واالستفادة منها والتخلص النفايات مجع حيث من خاصة توجهات تاختذ الوضع هذا وإزاء .املعيشة
 إىل أدى مما مستمرا تطورا يتطور وأخذ أولوية يشكل الصناعية النفايات تسيري موضوع أصبح حبيث ا،تهمكونا
 واملعاجلة والتخلص اجلمع ، العمليات مبختلف القيام تضمن واقتصادية وتقنية ةفني وطرق إدارية أساليب ابتكار
 .اقتصادية عوائد وحتقق البيئة محاية تؤمن بطرق
 عامة بصفة و ،االستعمال أو التحويل أو اإلنتاج عمليات عن الناجتة البقايا كل هي عادة النفايات و     
 بإزالتها أو منها بالتخلص يلزم اليت أو منها التخلص ينوي أو حائزها نهام يتخلص اليت املنقولة واألشياء املواد كل
ومنه حتقيق أبعاد التنمية املستدامة بأبعادها املختلفة  عامة بصفة البيئة و اإلنسان بصحة اإلضرار عدم دفبه

  إىل:     االقتصادية واالجتماعية والبيئية ، و سنتطرق يف هذا الفصل لثالث مباحث نتطرق يف كل منها 
  

III.-1 .ماهية تسيير النفايات الصناعية  

III.-2 .طرق وسياسات تسيير النفايات الصناعية  

III.-3  دور تسيير النفايات الصناعية في تحقيق أبعاد التنمية

  المستدامة.
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II-1 المبحث األول:ماهية تسيير النفايات الصناعية  
 املستهلك هو الصناعة فقطاع احمليطة، ئةالبي ظروف على تأثريا االقتصادية األنشطة أكثر من الصناعة تعد     

 تطوره ومع للبيئة كبريا تلوثًا حيدث الذي الرئيسي القطاع أيضا وهو الطبيعية املوارد من كبري لعدد الرئيسي
 االنبعاث وازدادت السامة واملواد املخلفات وإنتاج اخلام املواد استهالك فزاد الصناعي؛ التلوث حدة زادت
  .والصلبة السائلة اتواملخلف الغازية

II -1-1 ماهية النفايات وأشكال النفايات الصناعية 
II-1-1-1  .تعريف النفايات 

II-1-1-1-تعاريف عامة  أ 
 

النفايات بصفة عامة تشمل كل املخلفات واملواد اليت تتخلف من نشاط اإلنسان واليت مل يعد  « :تعريف أول
 يف هذه احلالة من ملوثات البيئة، إال إذا حمتاجا إليها، وإمنا حيتاج بدال من ذلك إىل التخلص منها، وهي تعترب

 77.» أمكن التخلص منها بطريقة ال تترك آثارا ضارة
  

،منتوج أو  كل مادة، لوازم .كل بقايا ناجتة عن عمليات اإلنتاج، التحويل أو االستعمال «: ثاين تعريف
  78.»بصفة عامة أي مقتنيات متخلى عنها أو تلك اليت ينوي صاحبها التخلي عنها 

  
كافة املواد اليت ال حيتاج إليها أصحاا ويرغبون يف التخلص منها، مبا يف ذلك النفايات  «: تعريف  ثالث 

  79.»القابلة لالسترجاع 
  

مواد تلقيها الكائنات احلية يف النظام البيئي الطبيعي ويتعامل معها هذا النظام على أساس أا  «: تعريف رابع
  .»عالية ضمن دورة تشكيل املواد الطبيعية  ديد أو مصدر يستخدم بكفاءة

  
  
  

 بصفة و االستعمال، أو التحويل أو اإلنتاج عمليات عن الناجتة البقايا كل انهأ على عادة النفايات وتعرف     
 أو منها بالتخلص يلزم اليت أو منها التخلص ينوي أو حائزها منها يتخلص اليت املنقولة واألشياء املواد كل عامة
  80.عامة بصفة البيئة و اإلنسان بصحة اإلضرار عدم دفبه لتهابإزا

                                                
77  Christian. Ngo. Alain Régent.déchets et pollution impact sur l'environnement et la santé. Dunod, Belgique, 
2004, P 201     
78 www.environement/ccip/déchets/savoir/organiser/la-gestion-des-déchets 10/10/2010. 
79 http://www.wikipedia.org/12/10/2010 
 

  .132في مواجھة التلوث، مرجع سابق ،صفتحي دردار ، البیئة  80

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 72

II-1-1-1-تعريف املشرع اجلزائري . ب:  
 « :على أا 2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19-01من القانون  3كما يعرفها املشرع اجلزائري، وفقا للمادة 

أو منتوج وكل منقول  كل البقايا الناجتة عن عمليات اإلنتاج أو التحويل أو االستعمال، وبصفة أعم كل مادة
  81.»يقوم املالك أو احلائز بالتخلص  أو قصد التخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته 

  
II-1-1-2 أنواع النفايات 

 :تصنف النفايات إىل عدة تصنيفات نذكر منها 
 

II-1-1-2-التصنيف حسب املصدر. أ  
 : النفايات املرتليـة 1

، وهي مواد معروفة تشكل غالبا من ق وغريهاوهي املخلفات النامجة عن املنازل واملطاعم والفناد
فضالت اخلضار والفواكه والورق والبالستيك، إضافة إىل النفايات الصلبة الصناعية ، التجارية و احلرفية 

  واليت ميكن مجعها مع النفايات املرتلية دون أن تشكل خطرا على الصحة والسالمة العامة.
  : النفايات الصناعيـة 2

وهي النفايات الناجتة عن الصناعات واليت أصبحت تشكل  ،ناجتة عن العمليات اإلنتاجيةكل املخلفات ال
  جزءا كبريا من النفايات يف الوقت احلاضر.

  :النفايات الزراعيـة 3
املخلفات الناجتة عن كافة األنشطة الزراعية واحليوانية ونفايات املساخل، مبا فيها إفرازات احليوانات،  كل

  وبقايا األعالف واألمسدة واملبيدات املستعملة.  جيف احليوانات 
  :النفايات الطبيــة 4

تنشأ من املنشآت الطبية والتعليمية اليت تعمل يف ميدان األحباث الطبية، إضافة لتلك املتعلقة بأعمال الطب 
  البيطري واألعمال الصيدالنية وخمابر الصحة، وتتمثل على العموم يف خملفات األعضاء البشرية، 

  
أنسجة اجلسم، األجنة امليتة، سوائـل أجسام ودم املرضى واألدوات الطبية، املشارط واحملاقـن، األدوية 

  82اخل.واملنتجـات الصيدالنية، اللقاحـات واملصـول، حاويات الغازات املضغوطة ...
  :نفايات اهلـدم والبــناء 5

  والرميم املختلفة وتتميـز بضخامة حجمـها.عادة ما تتشكل من أتربة ورمال وبقايا مواد البناء، اهلدم 
  : نفايات وسائل النقل واألشغال العموميـة 6

                                                
 

، مداخلة ملتقي التنمية املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة ، ، إدارة املخلفات الطبية وأثارها البيئية شارة إيل حالة اجلزائرحممد براق، عدمان مريزق 82
  318نص 2008أفريل -08-70جامعة سطيف، 
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  تشمل هياكـل وسائل النقل أو وسائل األشغال العمومية اليت ختلص منها أصحاا. 
   النفايات االلكترونيـة: 7

أو مت التخلص  التخلص ليت يرادتشمل املعدات االلكترونية اليت وصلت إىل اية العمر اإلخترايف لالستخدام وا
منها أو من أجزائها. تعترب هذه األجهزة سامة عندما يتم حرقها أو تفكيكها، وتعتبـر أسرع النفايات منوا يف 
العامل، نتيجة لتقدم السريع يف جمال التكنولوجيا. كما أا أصبحت أكرب املشاكل البيئية يف العامل عند تدمريها، 

  تضمن مواد سامة مسببة للسرطان كالرصاص.لكون بعض مكوناا ت
  : »  احلمـأة «نفايات حمطات معاجلة مياه الصرف  8

دان املعوية الضارة اليت تنتج عن وهي املواد الصلبة العضوية وغري العضوية وجراثيم األمراض وبيوض الدي
جتة على درجة كفاءة حمطة معاجلة املياه املستعملة يف حمطات التصفيـة، وتتوقف كمية ونوعية احلمأة النا

  املعاجلة والتصفية ونوعية املياه املعاجلة ودرجة تركيز امللوثات فيها.
  نفايات املناجم واحملاجـر: 9

الترابية، اليت مت إزالتها و استخراجها، مع ، ريةختتمثل يف املخلفات الصخرية، التربة السطحية، الطبقات الص
  قيلة واليت ميكن أن ينتج عنها تسرب محضي.ما حتتويه من الفلزات و املعادن الث

II-1-1-2-التصنيف حسب مكونات النفايات  ب  
  عضوية طبيعيـة: 1

  كبقايا الكائنات احليـة.
  صناعية عضويـة: 2

  ، ... اخل.نفايات احلديد، املناجم، نفط كبقايا املواد الغذائية املصنعة،
  كالنفايات االلكترونيـة. صناعيــة: 3
  

  
II-1-1-2-فيزيائيـةالتصنيف حسب حالتها ال ج  

  تلقى النفايات يف النظام البيئي على ثالثـة أشكال:
  صلبـة: .1

عضويـة مصنعة كمخلفات النفط، البالستيك والنسيج أو من  كمخلفات الصناعية من مواد معدنية، مواد
  83 الغذائية واألخشاب. املواد العضوية الطبيعية، املواد

  سائلـة: . 2
  للكائنات احلية. الناجتة عن التحلل الطبيعي ة والسوائلمثل املياه املستعملة واملياه امللوث

  غازيـة: .3

                                                
83 JEAN MICHEL BALEt .gestion des déchets aide mémoire. 2 édition ?dunod. paris. 2008. p p 10-13  
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  84املاء. مثل أكسيـد الكربون، أكسيـد الكربيت وخبار
II-1-1-2-ا . دالتصنيف حسب درجة خطور : 

  
،أيضا وباخلصوص، حسب درجة تأثريها السليب على البيئة بصفة عامة وصحة الكائنات احلية  تصنف النفايات

  د أا تدرج يف واحدة من التصنيفني التاليني:وعليه جن ،بصفة خاصة
   : النفايات غري اخلطرة أو العادية .1

هي فوبذلك  ،التخلص منها بطريقة آمنة ويقصد ا املواد اليت ال ينتج عنها مشكالت بيئية خطيـرة ويسهل
  تتشكل من: نفايات غري سامة

 النفايات املرتلية غري السامة.  
  العمليات الصناعية والتجارية  وتشبـه بالنفايات املرتلية، لتشكلها من نفس النفايات اليت تنتج عن

  .املكونات كاألغلفة، الورق ونفايات املكاتب
  النفايات العضوية اليت يتعامل معها النظام البيئي بكفاءة عالية حيث تتحلل بسهولة فيه ويعاد

 استخـدامها ضمن دورة املواد الطبيعية.
      :خطيـرة نفايات .2
إذا مت التعامل  ةي منتجات فرعية ميكن أن تتشكل خطرا جوهريا، حمتمال على صحة البشر والبيئة، خاصه

 .معها وإدارا بشكل غري متناسب الحتوائها على بعض املكونات اخلطرة
 
  
  

II-1-2  النفايات الصناعية  
II-1-2-1 تعريف النفايات الصناعية: 

 أو انبعاثها تصريفها، يتم واليت مشعة أو غازية أو ئلةسا أو صلبة انتك سواء مادة أي بأا تعريفها مت      
 ة،كمترو مرفوضة، مطروحة مادة أي لذلك وخالف .البيئة يف تغيري تسبب صيغة أو وحبجم البيئة يف ترسيبها

 حمدودة طريقة بواسطة التنقية أو استرداد ، التصنيع إعادة ، التدوير ا يقصد فائضة مادة أو ا مرغوب غري
 85.املختصة اإلدارة طريق عن نفاية بأا توصف مادة أي وأذلك املادة، إنتاج خالهلا نم ممكن

                                                
84 Ibid, p 13  
85  ،  DUBAI MUNICIPALITY ENVIRONMENTDEPARTMENTENVIRONMENTPROTECTION &SAFETY 
SECTION                                                                                                       . 3 -2 ص، 2000أكتوبر   تقليل النفايات -    
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غري  مادةك تصريفها يتم واليت نشاطات أي من تنتج فائضة مادة عن عبارة ات الصناعية النفاي نإف لذا    
 من مفيدة مادةك ااسترجاعه ميكن اليت تلك أو آليا مفيدة غري املادة هذه نتكا سواء ومرفوضة ا بمرغو
  86.لصناعتها األصلية الطريقة عن خمتلفة عملية عرب استردادها أو املعاجلة أو التدوير خالل

 
  :يلي كما تصنفيها ميكن الصناعي النشاط عن الناجتة املخلفات

 
  ) الصالحية منتهية أو ملوثه مثال(عيوب ذات أولية مواد -1
  .االستهالك أو ستعماللال مالئمة غري عيوب ذات أو تالفة ناجتة مواد -2
  .والتسرب البقع تشمل واليت متلوثة ناجتة مواد -3
 ) .اخل االندماج مواد الفالتر، املذيبات، ، املضافات (املبددة اإلضافية املواد -4
 ) اخل املذيبات، الزيوت، (الصيانة عمليات من الناجتة ا املرغوب غري املواد -5
 ا البدء أثناء أو اإلنتاجية العملية يف خلل عن الناجتة ا املرغوب غري املنتجات -6
 ) .ماويةكي مبواد امللوثة الغسيل مياه أو التربيد مياه (مثل الصناعية العملية يف الداخلة املياه -7
 ) . والدخان الغبار ( مثل اهلواء إيل الصناعية العملية من الناجتة األنبعاثات -8
 الفائضة واملواد والترتيب القطع عن الناجتة الصلبة املواد -9

 87.التغليف ومواد املستعملة احلاويات -10
  

II-1-2-2  تنقسم النفايات الصناعية لعدة أقسام حسب طبيعتها النفايات الصناعية أشكال:
  الفيزيائية إىل نفايات صناعية صلبة ،سائلة،غازية وخطرة.

II-1-2-2-مشاكلها وأثارها على الماء والهواء والتربة    النفايات الصناعية الصلبة أ)  ( 
 والتغليف التعبئة من الناجتة والنفايات املنتجات وتصنيع وتداول ونقل اخلامات جتهيز ملياتع من نتجتو 

  .الوقود وحرق الطاقة إنتاج عمليات من ناجتة ونفايات التصنيع عيوب ونواتج
و :  بأا املخلفات القابلة للنقل و اليت يرغب منتجوها يف التخلص منها حبيث يكون مجعها  كما ميكن تعريفها

 نقلها و معاجلتها بطريقة صحيحة من مصلحة اتمع . 
 ولن )للسوق خمصصة منتجات أي (األوىل النوعية من منتجات تعد ال مواد إىل املصطلح هذا يشري 

 تنوي أو منها تتخلص بل ،كاستهال أو حتويل أو إنتاج أعمال ألية منها نشأت اليت املؤسسة  تستخدمها
 .منها التخلص إليها يطلب أو منها التخلص

                                                
86 Claus blister et Robert Perraud. Chimie de l'environnement air eau sols déchets. DEBOECK, Bruxelles, 3 
édition ,2004, P 410  

  .3 صالمر جع السابق،  ,تقليل النفايات 87
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 املؤسسة  أي (إنتاجها مكان يف مباشرة استخدامها يعاد أو تدويرها يعاد اليت املواد املصطلح هذا يشمل وال
 تلوثاً أو عادمة مياه بوصفها احمليط اهلواء أو املاء يف مباشرة منها التخلص يتم اليت املواد من والنفايات )النتجة هلا

  .جوياً
 هي النفاية تدوير عملية يف األوىل اخلطوة.للتدوير قابلة الصناعية املنشأة يف الناجتة بةالصل النفايات معظم نإ 

 البالستيك( نوعها وحسب مناسبة بصورة النفايات مواد فصل يتم أن الضروري من،  املصدر عند الفصل
 ) للتدوير قابلة غري البالستيك أنواع بعض أن آما للنوع تبعا إضايف تصنيف يتطلب األحيان بعض يف
 88.معها التعامل لسهولة رزمها أو تغليفها ذلكك

 
 مشاكل النفايات الصلبة الصناعية ما يلي: أسباب أهم  -1
  بعني االعتبار مشكلة النفايات الناجتة عن الصناعة. األخذاالنتشار الصناعي السريع دون  -أ

بطرق الصلبة  ص من النفايات الصناعيةقلة الوعي واملسؤولية لدى بعض أرباب الصناعة الذي جيعلها تتخل -ب
  غري شرعية.

الصناعة مسؤولية حتمل كلفة مجع ونقل ومعاجلة النفايات  أصحابعدم وجود تشريعات و قوانني حتمل  -ج
  الصلبة.

  
  89والهواء ةالمخلفات الصلبة وأثرها على الماء والترب -2
 

عديدة لعناصر البيئة األساسية املاء  تىل تلوثاالصناعية. يؤدى تراكم املخلفات الصلبة إ املخلفات الصلبة
 والتربة واهلواء. 

  أثار وجود املخلفات الصلبة على تلوث املاء : -2-1
  يصل التلوث إىل املياه السطحية، عند إلقاء املخلفات به، وبالتايل تنتقل كافة امللوثات من مواد كيميائية

نات احلية، كما يصل التلوث إىل املياه اجلوفية نتيجة وعناصر ثقيلة، وميكروبات وغريها إىل مجيع الكائ
 دفن املخلفات دون مراعاة الشروط اخلاصة بذلك.

  ،يترتب على تلوث املاء باملخلفات الصلبة، إصابة اإلنسان بأمراض متعددة مثل األمراض املعوية
يليات، هذا باإلضافة إىل الدوسنتاريا، االلتهاب الكبدي الوبائي باإلضافة إىل إصابة اإلنسان ببعض الطف

 اإلخالل بالنظم البيئية املائية، مما يؤدى إىل موت األمساك والطيور واحليوانات البحرية أو ضعف ساللتها.
   ديد السياحة واليت تعترب قاطرة التنمية ملعظم دول 90السياحية.التشويه اجلمايل الذي يؤدى إىل 

                                                
  247 -245، ص 2001،  2، دار النشر العلمي واملطابع، الرياض ط ، التلوث ومحاية البيئةعبد اهللا بن حيي الباهصي حممد عبدو العودات ،  88
تمرب سب ،الدليل املرجعي للشباب العريب يف جمال احلفاظ على البيئةوالثقافة برنامج األمم املتحدة للبيئة  مجامعة الدول العربية: املنظمة اإلسالمية للتربية والعلو89

  . 91ص  ،2006
 

 
  185، ص 1998،سلسلة عالم المعرفة، الكویت،  التلوث مشكلة العصر  احمد مدحت اسالم،90
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  : أثار وجود املخلفات الصلبة يف التربة -2-2
  إدخال مواد غريبة على التربة، يتسبب يف تغيري خواصها، ويتسبب يف عدم صالحيتها للزراعة، قد تلعب

الكائنات احلية الدقيقة املوجودة بالتربة دوراً يف تقليل بعض الضرر الذي ينشأ عن إلقاء بعض أنواع من 
لكنها ال تستطيع أن تفعل شيئاً يف  مثالً، مصانع املواد الغذائية ( املواد العضوية) املخلفات كمخلفات 

  املواد املستحدثة كالبالستيك واملعادن وغريها.
 
  تصبح التربة مأوى مناسباً للحشرات واحليوانات املختلفة، ومكاناً خصباً لتوالد الذباب واجلراثيم

نبات، باإلضافة وامليكروبات، الىت تعد مصدراً للعديد من األمراض واألوبئة، كما تقل قدرة التربة على اإل
  إىل إنتشار الروائح الكريهة، وفوق كل هذا تشويه للمنظر اجلمايل العام.

 :أثار وجود املخلفات الصلبة على تلوث اهلواء  -2-3
 يصبح اهلواء مصدراً لنقل األمراض وانتشار العدوى. -
 زيادة أمراض احلساسية وأمراض العيون خاصة عند حرق املخلفات. -
 نتيجة لتصاعد الدخان الناتج عن حرق املخلفات. اخنفاض مدى الرؤية -
 اإلضرار باملباين واملمتلكات ونقص قيمتها، لترسب األدخنة واألتربة الناجتة عن حرق املخلفات. -
  91انبعاث روائح كريهة. -
II-1-2-2-( أشكاهلا ومصادرها) المخلفات الغازية الصناعية ب  

 بواسطة الغاز أو السائل أو الصلب الوقود تراقاح من ينتج املصانع تسببه الذى املخلفات الصناعية الغازية
 أكسيد ثاين انبعاث من أساسا االحتراق عن الناتج التلوث يتكون املختلفة املصانع وجند ،املواقد أو الغاليات
 .الكربيت
الكربون  أكسيد وثاين النيتروجني وأكاسيد الكربيت أكسيد ثاين هو االحتراق  لعملية حقيقة املميز والتلوث

 تلوث يف األساس هو االحتراق إن . االحتراق مواد أو الوقود تكوين يف الداخل الكربيت احتراق من لناتجا
 . اجلوى باهلواء والنيتروجني األكسجني تفاعل من الناتج النيتروجني بأكسيد اجلوى اهلواء
 أكسيد ثاين وهى جلوىا اهلواء يف تندفع اليت امللوثات من كبريه كميات على حتتوى مصانع مداخن إن وجند

 . العضوية واملؤكسدات والنيتروجني الفلورايد الكربيت،
 واحلديد األمسنت صناعة من أيضا وتنتج ، روالغبا والضباب الدخان من تنتج اليت العالقة اجلسيمات وهنالك
 وغاز الصواريخ وإطالق النفاث الطريان من تنتج اليت الكيميائية املواد إن جند امللوثات هلذه باإلضافة ، والصباغ
  . األوزون لثقب احلقيقي السبب هي والبخاخات الثالجات من الناتج والفلوركربون الكلور

 ‚يعد من املشاكل البيئية اخلطريةتلوث اهلواء بالرصاص وهذا  أيضاوهناك  -
الصناعية والسكنية جيعلها تفرز  األماكنانتشار مسابك الرصاص يف  أنمضيفا 

اجلسم أن مؤكدا ‚ من الرصاص اليت تنتشر يف اجلو طناناأليوميا عشرات 

                                                
92المرجع نفسھ،ص   91  
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البشري ميكنه التخلص من نسبة معينة من الرصاص لكن هناك تأثريا سيئا من 
  92،والكلى اإلنسانجراء تراكم الرصاص خصوصا يف عظام 

             . الغازية االنبعاث أشكال -1
 رةأخب غازات
 عالقة صلبة جسيمات أتربة

 دخان. 

  


 الغازية الصناعية . االنبعاث ردامص -2
 املداخن من انبعاثات. 

 العمل بيئة ناجتة عن انبعاثات.
 الصناعية العملياتناجتة عن  هاربة انبعاثات.
 التخميد انبعاثات.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
92 Stéphane bicocchi , LES POLLUTANTS ET LES Techniques d'épuration des fumées cas des unités de 
destruction thermique des déchets , TECHNIQUE et documentions ,PARIS , 1998, P 76 
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  : يبني نوعية ومكان االنبعاثات الغازية يف املؤسسات الصناعية  )1.2(الشكل رقم

  
  

  11، دليل إرشادي للجمعيات األهلية.ص خماطر التلوث الصناعي وكيفية مواجهتهحممد عبد العزيز اجلندي،  املصدر:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ): أهم أنواع الغازات واألخبرة والغبار الناجتة عن بعض العمليات الصناعية.1.2جدول رقم (
  

 الصناعية المؤسسات من االنبعاثات ومكان نوعية

 حرق من انبعاثات
 (مداخن) الوقود
SOx , NOx, CO, 

Particulates 

 حرق من انبعاثات
 انبعاثات + الوقود

 العمليات من

  مداخن)( الصناعية

 ناتجة انبعاثات
 نفايات حرق من

 /طبية/صناعية
  )محارق( دوائية

 عمليات من انبعاثات
 تهوية أو صناعية

 )العمل بيئة(
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  11دليل إرشادي للجمعيات األهلية.ص ، خماطر التلوث الصناعي وكيفية مواجهتهحممد عبد العزيز اجلندي،  املصدر:

II-1-2-2-معاجلتها) ةالنفايات الصناعية السائلة ( مياه الصرف الصناعي وأمهي ج  
املختلفة والطبيعة  إن مياه الصرف الصناعي حتوي جمموعة من املخلفات والنفايات الصناعية ذات املصادر     

 ميكن أن تتراكم يف املياه اجلوفية وتظهر نتائجها على بعضها حيوي املعادن الثقيلة والنفايات اخلطرة اليت املتباينة،
النترات 93اإلنسان واحليوان والنبات، وبعضها اآلخر حيوي األصبغة وخملفات الدباغات اليت حتوي نفاياا على 

ري يخ والرصاص والكادميوم والبور والكروم واملذيبات العضوية واملواد البترولية وملوثات فينولية ذات تأثنوالزر
 سام ومسرطن إذا جتاوز تركيزها احلدود املسموح به.

  أمهية معاجلة مياه الصرف الصناعي: -1
  تعاجل مياه الصرف الصناعي لألغراض األساسية التالية :

                                                
93 KOLLER Emilian, Traitement des pollutions industrielles eau, Air, déchets, Sols, Boues, Dunod , Paris , 2004, 
21  
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محاية البيئة من التلوث املتوقع حدوثه نتيجة صرف هذه املياه، مبا قد حتتويه من مسوم وجراثيم ومواد غري  -أ
وتلويث مصادر املياه السطحية واجلوفية  وما قد يتخلف عنها من خماطر صحية وبيئية، ري تراكمي،متحللة ذات تأث

  .واألوساط اإلحيائية فيها
  .احلفاظ على سالمة املعاجلة البيولوجية يف حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي -ب
ية واستخدام املياه املعاجلة يف الزراعة وري توفري استخدام املياه النقية لالستهالك العام، وحفظ موارد املياه النق-ج

  األراضي.
جيب أن ختضع مياه الصرف الصناعي الناجتة عن عمل املنشآت الصناعية إىل معاجلة منفصلة ونوعية وصوالً إىل 
مياه ذات مواصفات قياسية حمددة، حبيث ال تصب هذه املياه يف شبكات الصرف الصحي ومن مث حمطة املعاجلة إال 

  لشروط التالية:ضمن ا
   ال حتوي مواد بترولية أو  –نسدادات أو تشكل اخلمائر إأن ال تؤذي شبكة الصرف ( ال تؤدي إىل

     مؤدية لتأكل. كربيتاتية أو 
 ( ال حتوي مواد سامة أو معادن ) أن ال تؤثر على عمل حمطة الصرف الصحي.  
 .أن ال تسبب يف زيادة حتميل حمطة املعاجلة  
 94.أي تأثري سليب على احلياة النباتية للمتلقي أن ال يكون هلا 

  
II-1-2-2-( اتفاقية بازل للنفايات اخلطرة)النفايات الصناعية اخلطرة:  د 
  تعريف النفايات اخلطرة: -1

النفايات اخلطرة بأا اليت هلا خواص طبيعية أو كيميائية أو بيولوجية تتطلب  تعرف منظمة الصحة العاملية   - 
  95.ة للتخلص منها،  لتجنب خماطرها على الصحة العامة والبيئةتداوال خاصا وطرقا معين

  :اتفاقية بازل وتعريفها للنفايات اخلطرة -
  ، اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة أو النفايات األخرى 8، الفقرة 2تعرف اتفاقية بازل يف مادا 

طرة والنفايات األخرى بطريقة حتمي الصحة بأا "اختاذ مجيع اخلطوات العملية لضمان إدارة النفايات اخل
 96البشرية والبيئة من اآلثار املعاكسة اليت قد تنتج عن هذه النفايات". 

(ب) أن يتخذ كل طرف التدابري املناسبة بغية "ضمان  2، الفقرة 4تتطلب االتفاقية يف املادة  -        
اً للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى، تكون إتاحة مرافق كافية للتخلص، ألغراض اإلدارة السليمة بيئي

 2موجودة داخله قدر اإلمكان، أياً كان مكان التخلص منها"، يف حني تتطلب مـن كل طرف يف الفقرة 
"ضمان أن يتخذ األشخاص املشتركون يف إدارة النفايات اخلطرة والنفايات األخرى داخله اخلطوات 
                                                

  .197امحد مدحت اسالم، مرجع سابق، ص  94
95 KOLLER Emilian, ibid. , P 23 

،ص  2006الد الثاين، الدار العربية للعلوم،  ،املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة البعد البيئيبو السعود، أمحد باسل اليوسفي، نفيسة أ  96 
369.  
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طرة والنفايات األخرى الناجم عن تلك اإلدارة، وخفض آثار ذلك الضرورية ملنع التلوث من النفايات اخل
 التلوث على الصحة البشرية والبيئة إىل أدىن حد فيما إذا حصل مثل ذلك التلوث".

، أنه "على كل طرف أن يشترط إدارة النفايات اخلطرة أو 8، الفقرة 4وتتطلب االتفاقية يف املادة  -        
ر بطريقة سليمة بيئياً يف دولة االسترياد أو أي مكان آخر. وتقرر األطراف يف النفايات األخرى اليت ستصد

اجتماعها األول املبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اخلاضعة هلذه االتفاقية". ومن املزمع 
مي تعريف أكثر دقة لإلدارة السليمة أن تقوم هذه املبادئ التوجيهية التقنية واملبادئ التوجيهية احملددة بتقد

بيئياً يف حميط النفايات املكونة من ملوثات عضوية ثابتة أو احملتوية عليها أو امللوثة ا، مبا يف ذلك طرق 
  97املعاجلة والتخلص املناسبة بالنسبة اري النفايات تلك.

خلطرة ،ومعظم املخلفات اليت تتولد عن تعترب األنشطة الصناعية من أهم مصادر املخلفات ا -              
األنشطة الصناعية تنتج من الصناعات الكيماوية والبيتروكيماوية وصناعة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز 
وصناعة األمسدة واملبيدات وصناعة الصلب والورق والصناعات الدوائية وصناعة املنظفات وبعض الصناعات 

  ء املعادن وصهر املعادن والصناعات املعدنية وااللكترونية. الغذائية ودباغة اجللود وطال
 :اخلطرة املخلفات خصائص -2

 لالنفجار القابلية. 

 لالشتعال القابلية.   
 التلقائي لالحتراق القابلية. 

 للماء مالمستها عند لالشتعال قابلة غازات أو سامة غازات منها تنطلق اليت املواد.   
 أخرى  مواد احتراق يف تساهم اليت العضوية والبريوكسيدات ةاملؤكسد اخلواص ذات املواد.
 السامة املواد. 

 معدية مواد على احملتوية املواد

 آكله مواد على احملتوية املخلفات. 

 املسرطنة اخلواص ذات املخلفات. 

 .املخلفات املشعة

 :اخلطرة املخلفات أنواع -3   
 :التايل النحو على خلطرةا الصلبة املخلفات أنواع بازل اتفاقية حددت
 النحاس – السداسي والكروم – الربيليوم ومركبات عناصر على احملتوية النفايات –  
 – الثاليوم – يالزئبق – التلوريوم – االنتيمون – الكادميوم – السلينيوم – الزنك – الزرنيخ
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 .الرصاص
 املشعة بالنويدات امللوثة أو احملتوية النفايات. 

 املهبطية األشعة أنابيب يف املنشط الزجاج. 

 واللدنات والورنيشات والدهانات واألصباغ واألحبار الراتنجات من الناجتة املخلفات   
 .الالصقة واملواد والغراء
 الفوتوغرافية املعاجلة بقايا. 

 واللدائن للمعادن السطحية املعاجلة عن الناجتة النفايات. 

 الصناعية لنفاياتا من التخلص عملية من الناجتة املخلفات. 

 واملعامل الصيدلية واملستحضرات البيولوجية املبيدات إنتاج عن الناجتة النفايات.
 والتحلل والتقطري التكرير عن نامجة ةقطرا ني رواسب على احملتوية املخلفات.   
 االسبستوس الفلزية والفلور والسيانيدات الكربونيالت مركبات. 

 العضوية هلالوجنيوا والفوسفور السيانيد مركبات. 

 احللقة عديدة االروماتية واملركبات الفينوالت. 

 اري محأةا.   
 الترميد عن النامجة الرواسب.  
 والسائلة اجلافة البطاريات بقايا. 

 98.املستنفذ النشط والكربون احلفر عوامل 

II-1-3  دوافع توجه المؤسسة نحو تسيير النفايات  
II-1-3-1 الدوافع القانونية واجلبائية  
II-1-3-1-الكربى ةاخلاصة بتسيري النفايات يف بعض الدول الصناعيالقوانني  أ 

   أملانيا-1
 الذي العام واملبدأ أساسية بصفة الصلبة النفايات مشكلة 1974 يونيو 08 يف ردالصا الفدرايل القانون يعاجل

 فاهيةر يف تؤثر ال حيث إزالتها ينبغي عليها املنصوص النفايات أن هو الفدرايل القانون أحكام عليه تستند

 النفايات عن النامجة باألخطار واخلاص ، 1974 يوليو 39 يف الصادر القرار من 11 للمادة وطبقا اتمع،
 إجراءات لبعض اخلطرية النفايات عن املسؤولني إخضاع ميكن 1978 يونيو 02 يف الصادر بالقرار واملعدل

 تصرحيا يستلزم النفايات ونقل مجع أن على القرار ذات وينص املعاجلة يف املستخدمة الطريقة وبيان التسجيل

 سنوات عشر أو سنوات، مخس ملدة احلبس إىل تصل عقوبة إىل تؤدي اخلاص القانون أحكام وخمالفة خاصا
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 بنفايات يلقي أو خيزن أو يعاجل من على العقوبة وتطبيق باهظة، مالية غرامة دفع أو اخلطرية، احلاالت يف

 .اإلنسان إىل نتقل أن ميكن واليت اخلطرية األمراض ميكروبات ليدتو إىل تؤدي أن ميكن أو تؤدي

  فرنسا 2 -
 من بالتخلص واملتعلق 1975 يوليو 15يف الصادر القانون هو األول لتشريعني، فرنسا يف الصلبة النفايات ختضع

 محاية أجل من نشآتامل بتصنيف واملتعلق 1976 يوليو 19 القانون هو والثاين األولية، املواد واسترداد النفايات

 هذه فإن القانون هلذا وطبقا البيئة تلوث نفايات من تولده ما ضوء يف اإلنتاجية املنشآت يصنف فهو البيئة،
 يتضمن أن ينبغي النفايات إزالة أن على كذلك ينص و الشرطة، من تصريح على احلصول هلا ينبغي املنشآت

  99.لالستعمال القابلة استرداد
 تحدةامل الواليات 3-

 فعلى الواليات، وسلطة الفدرالية للسلطات املتحدة الواليات يف للنفايات السليمة واإلدارة التداول خيضع

 القانونية اإلدارة مبثابة املواد واسترداد باحملافظة اخلاص 1976 عام يف الصادر القانون يعد الفدرايل املستوى

 .اخلطرة النفايات وإدارة تداول مسألة يف األساسية لقواعدا على القانون هذا وحيتوي اال، هذا يف الرئيسية
 وضع سلطة البيئة، محاية وكالة يف حديثا أنشئ الذي الصلبة النفايات مكتب القانون هذا منح ولقد

 :التالية ااالت يف خاص الصلبة بالنفايات اخلاصة التنظيمات

 اخلطرية بالنفايات اخلاصة األنشطة عن األخطار. 

 اخلطرية بالنفايات مةقائ وضع. 

 النفايات ختزين أو إزالة يتوىل ومن وناقلي مولدي طرف من احترامها الواجب القواعد. 

 اإلزالة أو التخزين أو باملعاجلة اخلاصة التصاريح. 

 اليابان 4 -

 ىعل األول القانون أحكام وتنطبق137 القانون ألحكام ومعاجلتها الصلبة النفايات من التخلص عملية ختضع
 هذه مولد ويتحمل النووية، النفايات ذلك من ويستثىن سائلة أو صلبة كانت سواء النفايات أنواع كافة

 أما استخدامها، إعادة طريق عن النفايات هذه وحجم كمية ختفيض وعليه منها، التخلص مسؤولية النفايات

 حكام من يصدر لترخيص ختضع افإ النفايات ومعاجلة ونقل جبمع اخلاصة التجارية بالعمليات يتعلق فيما
 على احلصول من يعفى فإنه هلا املولد بواسطة النفايات هذه ونقل إزالة حالة ويف األقاليم

  100.حالتصري هذا
II-1-3-1-قانون تسيري النفايات الصناعية يف اجلزائر:  ب  

 البيئي، التلوث ارأضر من احلد أي البيئة، محاية ملتطلبات كاستجابة جاء اجلزائر، يف البيئية اجلباية تطوير إن

 ترتكز اجلزائر، يف املطبقة البيئية األهداف ذات اجلبائية واإلجراءات .املستدامة التنمية مفهوم لتحقيق وكذا

 يف متثل بيئي، رسم أول استحداث ،1992لسنة املالية قانون عرب مت حبيث ، الردعية اإلجراءات على أساسا
                                                

 .90-89مرجع سابق، ص ص فاطمة الزهراء زرواط، 99 
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  سنوات يف ذلك بعد ليتم (T.A.P.D)، البيئة على اخلطرية أو املُلوثة األنشطة على الرسم

 البيئة على اخلطرية أو امللوثة األنشطة على الرسم معدالت تعديل  ، 2004،2006، 2000،2002،2003
 -2004 سنوات جديدة بيئية رسوم تأسيس وكذا التلوث؛ من للحد حتفيزا أكثر جيعلها مبا ، 2000 )سنة(

سعيا منه  اجلزائرية البيئية اجلباية مضمون استعراض احملور هذا خالل من وسنحاول2006) و (2002 - 2003
شار الالمتناهي للنفايات وضمان التسيري احملكم و الفعال هلا قدم املشرع اجلزائري ترسانة من تللحد من االن

  حدد من خالهلا : املراسيم التنفيذية والقوانني
 

 :النفايات منتجي واجبات -1
 ناخلاصة م النفايات لتسيري وطين خمططحيث أنشأ  للنفايات منتج كل واجبات ةحدد بدق اجلزائري املشرع إن

 والتجارة والنقل والفالحة والصحة والطاقة بالصناعة املكلفة الوزارات مع التنسيق مع البيئة وزارة قبل
 األسس متضمنا ، معنية مؤسسة وكل والدفاع واملالية والتعمري املائية واملوارد اإلقليم ويئة احمللية واجلماعات

 101: اآلتية
 الوطين التراب مستوى على سنويا املنتجة منها اخلطرة السيما اخلاصة النفايات كميات جرد. 
 كل حتديد مع دائمة بصفة املخزنة كوكذلك تل مؤقتا املخزنة النفايات لكمية اإلمجايل احلجم 

 102.منها صنف
 النفايات فأصنا من صنف كل ملعاجلة املختارة املناهج. 
 املوجودة املعاجلة ومنشآت املواقع حتديد. 
 وكذا املتوفرة القدرات االعتبار بعني األخذ مع النفايات معاجلة قدرة خيص فيما االحتياجات 

 لوضعها الضرورية واملالية االقتصادية اإلمكانيات مراعاة مع جديدة منشآت إلجناز احملددة األولويات
 .التطبيق حيز

  : مايلي اخلطرة منتجي النفايات كما جتب على
 م على اخلاصة النفايات تسيري ضمان ةطراخل النفايات منتجي على جيباخلاص حسا. 
 األخرى النفايات مع اخلطرة اخلاصة النفايات خلط حيظر. 
 النفايات هذه إزالة وتكون.خاص لتسيري العالجية النشاطات عن الناجتة النفايات ختضع أن جيب. 

 املساس خالهلا من يتفادى بطريقة اإلزالة عملية متارس أن وجيب ،هلا املنتجة ؤسساتامل عاتق على
 .بالبيئة أو العمومية بالصحة

 أي إىل تسليمها على العمل أو تسليمها من هلا احلائز أو اخلطرة اخلاصة النفايات منتج مينع 
 .النفايات من الصنف هذا مبعاجلة هلا مرخص ملنشأة مستغل غري آخر شخص

                                                
  247،ص 2008،  الوقائع االقتصادية من التاريخ القدمي إىل بداية القرن الواحد والعشرون،عبد اهللا خبابة، رابح بوقرة 101

  247،ص املرجع نفسه  102

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 86

 املخصصة واملنشآت واملواقع األماكن غري يف اخلطرة اخلاصة النفايات وغمر وطمر إيداع حيظر 
  .هلا

 املتعلقة باملعلومات بالبيئة املكلف للوزير بالتصريح اخلطرة اخلاصة النفايات حائزوا أو منتجوا يلزم 
  .خلاصةا املعلومات تقدمي دوريا عليهم يتعني كما.النفايات وخصائص وكمية بطبيعة

  القوانني اجلزائرية املتعلقة بتسيري النفايات: -2
 التحفيزية الرسوم فرض على تعمل ألا الوقائية بالسياسة النوع هذا ويعرف : التحفيزية ائيةباجل السياسة -أ

 : مها الرسوم من نوعني السياسة هذه وتتضمن بالبيئة، اإلضرار لتجنب

 الرسم هذا خيضع : اخلطرية أو اخلاصة الصناعية النفايات زينخت عدم على للتشجيع التحفيزي الرسم *

 2002 لسنة املالية قانون من 203 املادة ألحكام

 منح على املادة هذه تنص كما املخزونة، النفايات من طن كل عن دج 10.500 ب الرسم مبلغ وحيدد

 .النفايات إزالة شأةمن مشروع تنفيذ يف االنطالق تاريخ من اعتبارا سنوات، ( 03 ) ثالث مهلة

  103 يلي كما الرسم هذا حاصل وخيصص
. (FEDEP) % 75 - التلوث وإزالة للبيئة الوطين الصندوق لفائدة 

 .العمومية اخلزينة لفائدة - 15 %

  .البلديات لفائدة - 10 %
 .رادعا حال يعترب فهو وبالتايل املخلفات معاجلة إعادة تكلفة تقارب الرسم هذا قيمة أن نالحظ

 والعيادات املستشفيات يف العالج بأنشطة املرتبطة النفايات ختزين عدم على للتشجيع حتفيزي سمر

 عن دج 24.000 ب مبلغه وحيدد 2002 لسنة املالية قانون من 204 املادة ألحكام الرسم هذا خيضع : الطبية

 .املخزونة النفايات من طن كل

 بتجهيزات للتزود الطبية والعيادات للمستشفيات اتسنو ثالث مدته أجل منح على املادة هذه تنص كما

 . السامة املخلفات كميات من للتقليل الضريبة هذه وسلطت حيازته، أو املالئمة الترميد

  104يلي كما الرسم هذا حاصل وخيصص
. (FEDEP) % 75 - التلوث وإزالة للبيئة الوطين الصندوق لفائدة 

 .العمومية اخلزينة لفائدة - 15 %

  . البلديات لفائدة - 10 %
  :البالستيكية األكياس على الرسم -
 سواء البالستيكية األكياس مجيع وعاؤه ويضم ،2004  لسنة املالية قانون مبوجب الرسم، هذا استحداث مت

  .الواحد للكيلوغرام دج 10.5 ب مبلغه حدد وقد اخلارج من املستوردة أو حمليا املنتجة
 

                                                
  4ص ،2002 اجلزائر، البيئية، الرسوم يتضمن) املالية  وزارة – والبيئة اإلقليم يئة مشترك (وزارة وزاري منشور 103
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 للبيئة الوطين  الصندوق عنوانهالذي  065 -302قم ر التخصيص حلساب ،تاكلي الرسم هذا حاصل ويدَفع

  105التلوث وإزالة
 106 املطاطية العجالت على الرسم -
 سواء اجلديدة، املطاطية العجالت على رسم تأسيس ،2006  لسنة املالية قانون مبوجب مت

 :التالية باملبالغ وهذا حمليا، املنتجة أو اخلارج من املستوردة

 .الثقيلة املركبات يف املُستعملة للعجلة دج - 10

 .اخلفيفة املركبات يف تستعمل عجلة لكل دج - 5

 :اآليت الّنحو على الرسم هذا حاصل توزيع ويتم

 .الثقايف للتراث الوطين الصندوق لصاحل - 10 %
 .العمومية اخلزينة لصاحل - 15 %

 .البلديات لصاحل - 25 %

.(FEDEP) % 50 - التلوث وإزالة للبيئة الوطين الصندوق لصاحل 

 107الصناعي املصدر ذات املستعملة املياه على التكميلي الرسم
 املصدر ذات املستعملة املياه على تكميلي رسم إنشاء ،2003  لسنة املالية قانون مبوجب مت

 القيم حدود جاوزيت اّلذي النشاط عن الناجم التلوث وعبء املُنتجة املياه حلجم وفقًا وهذا الصناعي؛

 .احملددة

 املُلوثة األنشطة على للرسم السنوي األساسي املعدل إىل بالرجوع الرسم هذا مبلغ ويحدد

  .ا  املسموح القيم حدود جتاوز ملعدل تبعا 5 و 1 بني يتراوح مضاعف ومعامل البيئة، على اخلطرية أو
 :الّتايل الّنحو على فيخصص الرسم، هذا حاصل أما

 .التلوث وإزالة للبيئة الوطين الصندوق لفائدة - 50 %

  .الدولة ميزانية لفائدة - 20 %
 .البلديات لفائدة - 30 %

  م:الشحو وحتضري والشحوم الزيوت على الرسم -
 

 يحدد الشحوم، وحتضري والشحوم الزيوت على رسم ، 2006 لسنة املالية قانون أنشأ

 استعماله عن ينجم واّلذي الوطين، التراب اخلد مصنوع أو مستورد طن كل عن دج 12500 ب

 :108اآليت الّنحو على فتتوزع الرسم، هذا مداخيل أما.مستعملة زيوت

                                                
  83 عدد ر،.ج ، 2004 لسنة املالية لقانون واملتضمن ، 2003 سنة ديسمرب 28 يف املؤرخ 03-22 رقم القانون من 53 املادة 105

106L’article 60 de la loi n°05-16 correspondant au 31/12/2005, portant la loi de finance pour 2006, J.O n°85. 
 

   /86عدد.ر .ج ، 2003 لسنة المالية قانون والمتضمن ، 2002 ديسمبر 24 في المؤرخ0211- رقم القانون من 94 المادة  107 
2002 .  
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 .العمومية اخلزينة لصاحل - 15 %

 .البلديات لصاحل - %35

  .التلوث وإزالة للبيئة الوطين الصندوق لصاحل - 50 %
  
 
  : التعويضية اجلبائية السياسة ب-

 واملتضمن 2001 ديسمرب 22 يف املؤرخ 01-21رقم القانون عليها ينص واليت تفرض اليت الرسوم طريق عن

  : هي البيئية الرسوم من عدد على ينص والذي ، 2002 لسنة املالية قانون
 من 117 املادة ألحكام الرسم هذا خيضع :البيئة على واخلطرية امللوثة األنشطة على الرسم 

   -11 رقم القانون من 54 باملادة واملتمم املعدل 1991 سمربدي 18 يف املؤرخ  91-25القانون

 من 202 املادة وكذا 2000 لسنة املالية قانون واملتضمن 1999 ديسمرب 23 يف املؤرخ99

 2002  لسنة املالية قانون واملتضمن 2001 ديسمرب 22 يف املؤرخ 01-21 رقم القانون

 نوعني إىل البيئة على اخلطرية أو امللوثة األنشطة تصنف: 

 .إقليميا املختص البلدي الشعيب الس رئيس من املسبق للتصريح انطالقها قبل اخلاضعة األنشطة - 

 أو إقليميا املختص الوايل أو بالبيئة املكلف الوزير من سواء مسبق لترخيص اخلاضعة األنشطة  -

  .إقليميا املختص البلدي الشعيب الس رئيس
 تتجاوز اليت املنبعثة كميات على الصناعي املصدر ذي اجلوي لوثالت على التكميلي الرسم 

 ومرجعيا . 2002 لسنة املالية قانون من 205 املادة ألحكام الرسم هذا خيضع : القيم حدود

 . البيئة على واخلطرية امللوثة األنشطة على بالرسم اخلاصة لألحكام

 الساري التنظيم يف حمدد هو كما القيم، دودح تتجاوز اليت املنبعثة للكميات تبعا الرسم هذا يطبق

 . البيئة على اخلطرية أو امللوثة األنشطة على الرسم لتعريفة تبعا الرسم هذا مبلغ حيدد ، املفعول

 حاصل وخيصص القيم حدود جتاوز ملعدل تبعا 5 و 1 بني مشمول مضاعف مبعامل التعريفة هذه تتضاعف .

  109يلي كما الرسم هذا
. (FEDEP) % 75 - التلوث وإزالة للبيئة الوطين الصندوق لفائدة 

 .العمومية اخلزينة لفائدة - 15 %

 .البلديات لفائدة - 10 %

 التحفيزية اجلبائية والسياسة عنها، تتمخض اليت بالنتائج تتحدد البيئة حلماية سياسة أي فعالية مدى إن

                                                                                                                                                       
108L’article N°61 de la loi n°05-16 correspondant au 31/12/2005, portant la loi de finance pour 
l’Année 
2006, J.O. N°85/2005  

 03ذكره،ص مشترك، مرجع سبق  وزاري منشور  109
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 االقتصادي، سلوكها ترشيد خالل من بيئةال على حيافظ الذي االجتاه يف املؤسسة سلوكيات تغيري هدفها

 من أكرب املعاجلة عدم حالة يف املفروضة الضريبة تكون أن جيب فعالة التلوث معاجلة على الضريبة تكون ولكي
 هامش توفري مث ومن املعاجلة يف االستمرار املنشأة تقرر لكي وهذا املعاجلة تكلفة

  .املخلفات تدوير إعادة خالل من البيئة سالمة على واحلفاظ ربح
 
  النفايات يف اجلزائر: القوانني ذات الصلة بتسيري بعض-ج 

 03     رقم القانون إصدار خالل من التنمية مسار على البيئة بأثر املتزايد االهتمام جتلى لقد-

 واهلادف البيئة حبماية واملتعلق 1983 فرباير 05 ل املوافق 1403 الثاين ربيع 22 يف ملؤرخ  83

 :إىل أساسا
 هذا يف الدولة برامج خمتلف توجيه القانون هذا أهداف أهم منو ا اخلاصة الدولة مشاريع ومتهيد توجيه .

 : هي كربى حماور على ركز لذا اال،
 .والنباتية احليوانية الفصائل على واحملافظة الطبيعة محاية -

 ) .احمليطاتو القارية املياه اجلوي، احمليط (املستقبلية األوساط محاية -

 .املصنفة املنشآت عن والنامجة باحلياة املضرة التلوث ظواهر من الوقاية -

  .التأثري دراسة بإجراء وذلك احمليط على املشاريع حوادث تأثري مدى تقييم إجبارية -
 2003 سنة يوليو 19 ل املوافق 1424 عام األول مجادي 19 يف املؤرخ 03- 10رقم قانون 

 قواعد القانون هذا حيدد األوىل املادة خالل من ,املستدامة التنمية إطار يف ئةالبي حبماية يتعلق

  110املستدامة التنمية إطار يف البيئة محاية
 : للطاقة العقالين واالستغالل البيئة حلماية الراهنة والقوانني املراسيم بعض يلي وفيما

 البيئة على التأثري بدراسة اخلاص 1990 فيفري 27 يف املؤرخ90 -78 رقم التنفيذي املرسوم.   
 املصنفة باملنشآت املتعلق 1998 ديسمرب 03 يف املؤرخ98-339 رقم التنفيذي املرسوم.  
 واملتعلق 2001 ديسمرب 12 ل املوافق 1422 عام رمضان 27 يف املؤرخ 01- 19رقم لقانون  

يري النفايات ومراقبتها ومعاجلتها تس اتكيفيحتديد  إىليهدف القانون  .وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيري
  : وفقا للمبادئ التالية
  النفايات إنتاجوالتقليص من  الوقاية.  
  تنظيم فرز النفايات ومجعها ونقلها ومعاجلتها .  
   بكل طريقة متكن من احلصول على فائدة  أواستعماهلا  بإعادةتثمني النفايات

  .باستعمال تلك النفايات
  قالنية للنفاياتاملعاجلة البيئية و الع.  

                                                
   2003 يوليو 20 ل املوافق ه 1424 األوىل مجادي 43 ، 20 العدد اجلزائرية، للجمهورية الرمسية اجلريدة110 
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  على الصحة و  أثارهاوحتسيس املواطنني باإلخطار الناجتة عن النفايات و  إعالم
  .البيئة

 على ضريبة فرض على ينص والذي 1991 ديسمرب 18 يف املؤرخ91-25  رقم القانون 

  . واخلطرية امللوثة  األنشطة
 1999 جويلية 28 ل املوافق 1420 عام الثاين ربيع 15 يف املؤرخ99-09 رقم القانون  

 .)  الطاقة اقتصاد  (الطاقة يف بالتحكم واملتعلق
 1980 سنة يناير 26 ل املوافق 1400 عام األول ربيع 08 يف املؤرخ80-14 رقم املرسوم  

 يف بربشلونة املربمة التلوث من املتوسط األبيض البحر محاية اتفاقية إىل اجلزائر انضمام واملتضمن
 .1976 سنة فرباير16

 1998 سنة مايو 16 ل املوافق 1419 عام حمرم 19 يف املؤرخ98-158 رقم املرسوم  
 نقل يف التحكم بشأن بازل اتفاقية إىل الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية انضمام واملتضمن
  . احلدود عرب منها والتخلص اخلطرة النفايات

  
II-1-3-2  املؤسسة:لتسيري النفايات يف والبيئية الدوافع االقتصادية 

 هذه األعمالإجراء دراسات اقتصادية وتقنية للتأكد من جدوى  للنفايات الصناعية املتكامل التسيريتطلب ي
تعتمد   التسيريكما أن عملية  تسريها وطرق معاجلتها،يف ضوء كميات النفايات املولدة والطرق املستخدمة يف 

% من 50راسات املختلفة أنه ميكن ختفيض أكثر من وتوضح الد ،على الظروف احمللية ومدى توافر اإلمكانات
وهناك أمثلة كثرية تصور اجلدوى االقتصادية واملنافع البيئية  ،النفايات الصناعية بواسطة التكنولوجيا املتاحة حاليا

ل النفايات الصناعية. ففي اليابان والواليات املتحدة وأوروبا حقق تبادتوجه املؤسسة حنو تسيري اليت تنجم عن 
، النفايات  استنادا إىل االفتراض البسيط القائل بأن نفاية صناعة ما ميكنها أن تكون املادة اخلام لصناعة أخرى

درجات متفاوتة من النجاح يف ترويج تدوير النفايات الصناعية وإعادة استخدامها. وقد أحدثت يف العقود األخرية 
فايات الصناعية الصلبة غري اخلطرة، وتعود هذه التجارة مبنافع عمليات مقاصة  لتبادل املعلومات واالجتار يف الن

لكل من الشركات املشترية والبائعة. فاملشتري يقلل من تكاليف مواده اخلام والبائع يقلل من تكاليف معاجلة 
  النفايات والتخلص منها.

  الصناعية فوائد اقتصادية وبيئية تتمثل يف : ولتسيري النفايات
املوارد الطبيعية : فعلى سبيل املثال فإن إعادة تدوير الورق والكرتون يؤدي بطريقة  احلد من استرتاف -

كما أن تدوير وإعادة استخدام النفايات من احلديد واألملنيوم  ،مباشرة للحد من القضاء على الغابات
  والزجاج يطيل الفترة الزمنية الستغالل االحتياطي من هذه اخلامات. 

والتغلب على  ،ئي سواء الناتج من الوقود أو التفاعالت الكيماوية للخامات األوليةاحلد من التلوث البي -
املشاكل الصحية والبيئية النامجة عن عمليات املعاجلة الغري سليمة للنفايات سواء باحلرق أو الدفن أو 

 اإللقاء.
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، مما يسهم يف استيعاب خفض االعتماد على استرياد اخلامات األولية واالستفادة من التكنولوجيا احلديثة -
 هذه التكنولوجيا وتطويرها مبا يتالءم مع الظروف احمللية.

 
% من 30احلد من استهالك الطاقة: عند استخدام النفايات من األملنيوم تنخفض كمية الطاقة بنسبة  -

% 15احلديد تنخفض بنسبة نفايات  يفالطاقة الالزمة إلنتاج نفس الكمية من األملنيوم اخلام، وكذلك 
هذا باإلضافة إىل أن بعض النفايات ميكن من الطاقة الالزمة إلنتاج نفس الكمية من احلديد اخلام. 

 111االستفادة منها كمصادر بديلة للطاقة.
ألن إعادة تدوير النفايات أو  ،تقليل كمية النفايات الصلبة اليت جيب معاجلتها أو التخلص منها -

ح الفـرص إىل استغالل األراضي اليت كانت تستخدم استخدامها كمدخالت لصناعات أخـرى يتيـ
 كمكبـات للنفايات بصورة أفضل.

  النفايات الصناعية:  ضلبعض النماذج عن العوائد االقتصادية لتسري بعوفيما يلي أمثلة     
 

  ميكن استخدام النفايات الصناعية الصلبة بعد إجراء عمليات حمدودة لتحويليها إىل ركام
أعمال البناء ورصف الطرق. كاستعمال رمل املسابك واخلبث والرماد الناتج عن واستخدامها يف 

عمليات االحتراق وبعض املواد األخرى يف رصف الطرق. وكذلك استخدام نفايات صناعة 
البالستيك واللدائن وغريها من املواد الصلبة األخرى لصناعة املواد الالزمة لبناء األرصفة واحلواجز 

 اية الشواطئ.االصطناعية حلم
  ا على استخدام خملفات كسر الزجاج سواء الناجتة منويف صناعة الزجاج، هناك مصانع قائمة بذا

القمامة أو خملفات مصانع املياه الغازية أو األدوية كمادة خام بإعادة صهرها وتشكيلها إلنتاج 
ية. كما يضاف كسر العديد من املنتجات، منها األدوات املرتلية الزجاجية أو التحف الزجاج

 ،%30-20   الزجاج الناتج كمخلفات يف مصانع الزجاج إىل املواد األولية بنسب تتراوح ما بني
 ، وبالتايل تقليل التلوث البيئي.وبذلك يساعد على تقليل استهالك الطاقة وتقليل كمية اخلامات

 ة لصناعة بعض أوراق يعاد تدوير خملفات الكرتون والورق سواء الناتج من املصانع أو القمام
 الكرافت أو أطباق البيض أو منتجات ورقية أخرى.

  ميكن استخالص املعادن من املخلفات الصناعية الصلبة، حيث أن نفايات املناجم وعمليات التعدين
هلا قيمة اقتصادية، نظرا ألا حتتوي على مواد معدنية ذات قيمة. على سبيل املثال توضح 

% من املعادن املوجودة يف 50املتحدة األمريكية أنه ميكن استعادة حوايل الدراسات يف الواليات 
 النفايات الصناعية بواسطة التكنولوجيا املتاحة حاليا.

وعالوة على ذلك، فقد استجدت قضايا اضطرت اإلنسان إىل أن يعجل يف تطويره هلذه االستراتيجية اجلديدة، 
  ومنها ما يلي:

                                                
  ، الرباط، املماكة املغربية. املنظور اجلديد إلدارة النفايات الصناعية الصلبة يف املنطقة العربية، املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  111
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  والطاقة بشكل ملحوظ. ارتفاع أسعار املواد اخلام  
  .تدهور نوعية املياه يف معظم مناطق العامل، واخنفاض أحجامها  
  .صرامة التشريعات واألنظمة املتعلقة باملخلفات الصناعية  
  .ارتفاع الوعي الشعيب بأخطار املخلفات  
  .ارتفاع أسعار وتكاليف التخلص من املخلفات  
  .قلة وجود مناطق صاحلة لدفن املخلفات  
    .112انكشاف مشكالت بيئية ذات بعد عاملي  

  
II-2 وأساليب تسيير النفايات الصناعية  سياسات  

II -2-1  الطرق التقليدية لتسيير النفايات الصناعية .تسييـر النفايات وتعريف 

II-2-1-1  تعريف تسيير النفايات 
 

II-2-1-1-التعريف العام: أ .  
رية، املتسلسلة اليت دف إىل الوقاية ، لتقليص تسيري أو إدارة النفايات هم جممل العمليات التقنية واإلجراءات اإلدا

ومعاجلة النفايات قصد التخلص منها ، مبا يف ذلك من جتميـع النفايات، نقلها، فرزها، عمليات التدوير، التخزين 
  والتخلص النهائي منها.

  
II-2-1-1-تعريف املشرع اجلزائري لتسيري النفايات ب :  

كل العمليات املتعلقة جبمع النفايات  « ر، تسيري النفايات، بأا السابق الذك 19-01من القانون  03عرفت املادة 
  113.»وفرزها ونقلها وختزينها وتثمينها وإزالتها مبا يف ذلك مراقبة هذه العمليات 

  
II-2-1-2 :الطرق التقليدية لتسيير النفايات الصناعية  

II-2-1-2-التخلص من النفايات الصناعية في المكبات ( تعريفها، طريقة  أ
  لسلبية لها):التأثيرات ا عملها،

 النفايات مكبات تصنف ما غالبا النفايات طمر لغايات ختصيصها مت اليت املواقع يه :املكبات تعريف     -1

  : حيث من
                                                

  ، البحرين - جامعة اخلليج العريب اإلدارة املتكاملة واملستدامة للمخلفات البلدية الصلبة ،يل حممد املدينإمساع 112 

www. EPA.Gov/epaoswer/non hw/muncpl -10/12/2010/ 
113 La gestion des déchets, les sites http:// www.wikipedia.org 
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  طريقة عمل املكبات :- 2
 عليها مسيطر غري املكبات 

 مع افعاليا على لسيطرة ا كن ميال ألنه معينة معاجلة بطريقة يوصف أن ميكن ال املكبات من النوع هذا
 وصول متنع نفاذة غري طبقة استخدام تتضمن ال اكم اخلارجةو  الداخلة املياه على أيضا سيطرة ال أنه حظةمال

  114 .لبيئةا إىل الغاز خروج على سيطرة توجد وال اجلوفية املياه إىل الوصول من لنفاياتا عن الناجتة العصارة
 ا ملوثة املكباتكلي 

 يعود والسبب لسوائلا خروج أو بدخول يسمح ال حمصور أو حملي وثتل املكب هذا يف احلاصل التلوث

 وهذه جدا ء بطي التحلل معدل نيكو احلالةهذه  يف،املكب وسقف وجوانب قاعدة على عازلة طبقة لوجود

 حتتاج الوقت من كم عن تتمحور التساؤالت آخذت أن إىل أفضل طريقة تعترب سابقة لسنوات كانت الطريقة

 عام 100 إىل حيتاج البطيء التحلل هذا أن ذلك على واجلواب وتستقريعاجل  حىت النفايات

 .أكثر أو

 عليها مسيطر تلوث ذات مكبات 

 بعيدا جتمع الزائدة العصارةو النفايات إىل وتنفذ لتمر األمطار بعض بدخول يسمح املكاب من النوع هذا يف

 إىل واملعاجلة امعة العصارة إعادة ميكن القريب ستقبلامل يف ورمبا البمستق املفضلة وتعترب فعالية أكثر وهي،

  من الغازات مجع يتم لذلك إضافة ، النفايات حتلل معدل لتسريع لكذ من واهلدف املكب
  
 الغازات وهجرة مجع وجتنب إلشعاله الغاز تنفيس ميكن وبسيطة سليمة وبطريقة اهلواء إىل وصوهلا ملنع املكب 

 . املكب جوانب على

 بالكامل حمررة اتاملكب 

 اهلدم خملفات عن لناجتةا اخلاملة النفايات مثل النفايات من حمدد لنوع فقط مناسب املواقع من النوع هذا

 .احلرق عمليات عن الناتج الرماد أو والبناء

  التأثريات السلبية للمكبات : -3
 التشغيل فترة خالل باملكبات املرتبطة اهلامة البيئية التأثريات

 والرائحة الغاز -

 العصارة -

 ر، الطيونطفيلية، الفئرا حشرات ،احلشرات  - 

 السيئ املنظر -

 احلرائق -

 الضجيج -
                                                
114 Solid Waste Management-Organized from CABINET MERLIN –France www.googel.com/ Waste 
Management/10/10/2010. 
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 والغبار األوراق تطاير -

 ؟ اإلغالق عملية بعد املكب يف تستمر اليت البيئية التأثريات هي ما -

 :هي تأثرياتال وهذه املوقع إغالق بعد حىت فعالة وتبقى اهلامة البيئية التأثريات تستمر

 العصارة -1

 الغازات -2

  احملاصيل تلوث -3
II-2-1-2-يصحلطمر الا ب:  
  Enfouissement sanitaire/Décharges  
 

يعد إحدى التقنيات التقليدية واألكثر استعماال ملعاجلة النفايات الصلبة، حيث حتفر يف األرض حفرة، يعتمد        
حيث تستعمل يف كثري من األحيان مناجم غري مستعملة أو عمقها وسعتها على طبيعة وكمية النفايات املتوقعة، 

بعد جتهيز احلفرة، يتم عزهلا  مساحات خارج امعات السكنية بشرط تواخر الشروط الصحية والبيئية املطلوبة.
لوث، عن املياه اجلوفية بطيقة عازلة من االمسنت أو املعادن أو نوع خاص من البالستيك حلماية املياه اجلوفية من الت

كما جتهز القاعدة بشبكة صرف املياه، مث تدخن النفايات الصلبة سواء بعد معاجلة أولوية وكذلك بعد تكديسها 
  115على شكل مكعبات مضغوطة.

 

II-2-1-2-الحــرق ج:     L’Incinération  
ن أي أ » الطاقة بواسطة النفايات«وهي تقنية تدمري املواد عن طريق إحراقها وتسمى يف كثري من األحباث      

  عملية احلرق تعطي طاقة ميكن استعماهلا يف التدفئة أو انتاج الكهرباء.
  .البالستيكية والورقية تستعمل هذه الطريقة يف التخلص، بصورة خاصة من النفايات       
  إال أن هذه الطريقة هي موضوع انتقادات شديدة من طرف اخلرباء وذلك لألسباب التالية:      
  سترجاعها.تدمري مواد ميكن ا -
   116 إنتاج غازات ملوثة للهواء. -
  
II.-2-2 :التقنيات الحديثة لتسيير النفايات الصناعية  

II.-2-2-1 :التقليل من المصدر  
 النظيفة التقنية تعزز اليت العملية وهي ،للجميع فوائد توفر واليت سليمة بيئية ممارسة النفايات تقليل عملية تعترب
 للمواد األفضل االستخدام خالل من ا املرغوب غري املواد من ن ميك ما أقل إلنتاج األساسي اهلدف باجتاه

 . والطاقة املياه ، األولية

                                                
  258، 245زكریا طاحون، مرجع سابق ، ص ص ،   115
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 املتعلقة الكلفة وتقليل األرباح ضمان مع للمصادر الكاملة الفائدة يعين هذا نإف ،الصناعي النشاط إىل بالنسبة
 أما ، متعاون جلمهور جيدة صورة إلعطاء وذلك البيئي االلتزام وحتسني النفايات من والتخلص باملعاجلة
 ملواقع النافع للعمر استدامة إىل ذلك يؤدي ذلكك.معه للتعامل أقل تلوث لكمشا يعين هذا فإن للبيئة بالنسبة
  117.النفايات من والتخلص الطمر

II.-2-2-1-النفايات تقليل تعريف أ. 
 أقل إيل الناجتة النفايات حجم تقليل يتم خالهلا من اليت العملية أو املمارسة بأنه يعرف صناعية مؤسسة أي يف 

 تتطلب اليت النفاية يزكوتر شدة أيضا بل الناجتة النفايات حجم تقليل فقط تتضمن ال وهي ،عمليا ممكن حد
 .منها والتخلص واملعاجلة اخلزن

 اليتم النفاية حجم لتقليل بسيطة جتفيف عملية تطبيق أو النفاية يزكتر تقليل ألجل التخفيف مثل عمليات أن
  .النفايات لتقليل طرف رهااعتبا
II.-2-2-1-فوائد تقليل النفايات من املصدر:  ب  
 الفوائد هذه بعضولعل املؤسسات الصناعية والدولة،  من لك لتشمل متتد النفايات تقليل من الناجتة الفوائد أن

  118: تشمل
  . املخلفات وتقليل اإلنتاج زيادة -1
 . منه والتخلص النفايات معاجلة لفةك تقليل -2
  .للمصادر األفضل داماالستخ -3
  .اخلزن مناطق يف توفري -4 

   . النفايات من والتخلص الطمر ملواقع النافع العمر يف زيادة -5
   . حد ألقل اإلنتاج وزمن املخاطر تقليص -6
  . العمال وسالمة صحة حتسني -7
                      . البيئي األداء تطوير -8
  العام . حتسني صورة املؤسسة لدي اجلمهور -9
II.-2-2-1-كيفية التقليل من املصدر: ج  

  الصناعية العملية يف التحكم ، املعدات تطوير ،املنتج على التعديالت إجراء خالل من ذلك حتقيق ميكن
  :املنتج تعديل -1    

 واليت نقاوة ثركأ أولية مادة أو مسية أقل مبادة األولية املواد من أي استبدال يتضمن أن ممكن املنتج يف التغري
 .فيه املرغوب غري املواد من أقل بقايا تنتج سوف

 .احملسنة أو البديلة املواد ختص نصيحة ألي املفيد املصدر هم األغلب يف املنتج مصنعي أن
                                                
 DUBAI MUNICIPALITYENVIRONMENTDEPARTMENTENVIRONMENTPROTECTION ،تقليلالنفايات   117
&SAFETY SECTION أكتوبر ،  2000p 3-4،  
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 : اإلنتاجية العملية يف التحكم -2   
 التطبيق فعند ذلك مع نفسها الصناعية بالعملية أو احلديثة باملعدات املتعلقة التقنيات احدث استخدام يشمل هذا
 .) البديلة املواد( للبدائل دقيقة دراسة تتضمن ممكن حمددة عملية يعين ذلك فإن
 :اجليد ) (الترتيب التدبري -3
 أن املعتاد من النفايات تقليل برنامج جناح علي للحفاظ املفتاح تعترب اجليد والترتيب املالئمة بالصيانة القيام إن

 اإلجراءات أن .االستثمار من عائد ربكأ يوفر وهكذا جدا قليلة رئيسية لباتمتط اجليد الترتيب ألسلوب يكون
 . اجليد الترتيب لربنامج الكلية الفوائد لتحديد املفيدة الوسيلة تعترب واملخرجات املدخالت مابني للتوفيق التدقيقية
  العمليات اآلتية:إن عمل برنامج مثل هذا يهدف بدوره للحد من كمية النفايات الصناعية جيب أن يضم  

  يئة ودراسة املادة اخلام دف البحث وتقدير أو حتديد إمكانية احلد من النفايات ما أمكن ذلك، .1
  جيب عمل دراسة تشخيصية يف املصنع، وذلك لتحديد مصدر نشوء النفايات، .2
  دراسة وحتليل خصائص النفايات الناجتة يف املراحل املختلفة اليت متر ا عملية التصنيع، .3
  .إعداد فكرة دقيقة عن كمية وخصائص النفايات الناجتة يف املراحل املختلفة من عملية التصنيع .4
  التفتيش عن احللول املمكنة تقنياً للحد من كمية النفايات الناجتة، .5
  تقدير أويل للكلفة لعدة حلول ممكنة تكنولوجياً،  .6
  ية:التدقيق يف احللول الرئيسة واملدروسة من وجهات النظر التال  .7

  .ـ الكفاءة يف احلد من الكمية اإلمجالية للنفايات
  .ـ إمكانية استخدام النفايات الناجتة يف أماكن أخرى (خارج املصنع) 

  .ـ إمكانية استخدام النفايات الناجتة داخل املصنع نفسه 
العتبار اإلمكانيات استعراض النتائج األولية جلميع احللول املدروسة (التركيز على كفاءة احلل مع األخذ بعني ا .8

  .االقتصادية)
  .عمل تقرير ائي للحل املختار على أن حيوي توجيهات و نصائح إدارة املصنع .9

  .. إعداد خطة عمل لتطبيق احلل املختار 10
. عمل دراسات متكررة (كما يف اخلطوات السابقة) من وقت إىل آخر، وذلك بغية حتديث وتطوير برنامج 11

  ة النفايات الناجتة يف املصنع املدروس.احلد والتقليل من كمي
. تستعرض األساليب والتقنيات األساسية اليت ميكن استخدامها يف األنشطة الصناعية املختلفة 1يف اجلدول  رقم 

  119وذلك  دف احلد من كمية النفايات الناجتة.
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  الصناعية. األساليب والتقنيات األساسية للحد من كمية النفايات )2.2(اجلدول  رقم 
  

  طرق وأساليب التقليل من كمية النفايات الناجتة

  حتسني وتنظيم عملية ختزين املواد اخلام وتطوير اخلربة العملية يف هذا اال

 مراقبة االحتياطي واملتبقي من املواد اخلام.   
 ناعيةتطوير اخلربة العملية يف جمال عملية نقل واستالم وتسليم وختزين املواد واملنتجات الص.  
 فرز جمموعة من النفايات للتمكن من إعادة استخدامها من جديد.  
  فرز النفايات اخلطرية.  
 فرز النفايات اخلاملة.  

  تعديل وحتديث األجهزة

  استخدام األجهزة اليت متكن من احلد أو التقليل من كمية النفايات الناجتة.  
 دف تسهيل إمكانية إعادة است خدامها من جديدتعديل األجهزة املتوفرة.  
  دف احلد أو التقليل من كمية النفايات إعادة تصميم خطوط تكنولوجية جديدة.  
 رفع مردود الطاقة اإلنتاجية لألجهزة.  
  الصيانة.  

  تغيري يف العمليات التصنيعية املتبعة

  التغيري يف خصائص املادة املصنعة بشكل يضمن سالمة البيئة.  
 اخلطرة مبواد غري خطرية (إن أمكن ذلك) االستعاضة عن املواد السامة.  
 اختيار احلل األفضل للمعايري التكنولوجية.  
 اتطوير عملية التصنيع ذا.  
 أمتتة العمليات واألجهزة الصناعية.  

  مؤمتر ومعرض النفايات الثاين يف الكويت برنامج احلد من كمية النفايات يف الشركات الصناعية حممد احملمداملصدر: 
 15ص 2009نيسان  14-16
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II.-2-2-2 إعادة االستخدام، التثمني: التدوير  
II.-2-2-2-ر مفهوم إعادة االستخدام وإعادة التدوي أ 

 أي تغري بدون االقتصادية لالستخدامات املستردة املواد إدخال إعادة عن يعرب: إعادة االستعمالمفهوم  -1

 إىل اخلردة احلديد حتويل مثل مماثلة صفات ذات جديدة، منتجات إىل حتول النفايات من املستردة املواد أن

  .جديد ورق إىل الورق نفايات وحتويل فوالذ
 استخدامها إعادة قبل طبيعتها بتغيري جديدة منتجات إىل النفايات من املستردة املواد عن يعرب مصطلح وهو

 .صناعي عضوي مساد إىل العضوية الصناعية النفايات حتويل مثل

 تدوير وإعادة املواد استخدام إعادة عملية من كال حيتوي شامل مفهوم املواد استرداد مفهوم أن أي

  120.النفايات
 عناصر جتميع على ويبىن النفايات، من املواد استرداد مفهوم من مشتق مفهوم هو :التدوير إعادة مفهوم-2

 طريق عن وتصنيعها ثانوية خام كمواد وإدخاهلا خمتلفة، صناعات أو صناعة من "املخلفات" التلوث

 الناجتة املخلفات هي فيه األصلية اخلام، املادة تعترب خمتلفة مبواصفات جديدا منتجا لينتج صناعية ياتعمل

 عملية تعترب املخلفات تدوير إعادة أن أي البيئة يف صرفها من بدال أخرى صناعات أو صناعة عن
 هي ا األساسية اخلام ملادةا تعترب جديدة وخمرجاا "املخلفات" البيئة تلوث عناصر هي مدخالا صناعية،

  121."املخلفات" التلوث عناصر
إن استخدام تقنيات النظام املغلق أي إعادة استخدام النفايات من جديد يلعب دوراً هاماً يف عملية احلد من  -

ة ومن جهة أخرى يعترب محاية حقيقية للموارد الطبيعي أو احلرق...اخل،كمية النفايات اليت مآهلا الطمر الصحي،
  (املواد اخلام). 

النفايات تنطلق من منطلقات اقتصادية وقانونية على حد سواء. وميكن  تدويراليت تطبق  الصناعيةاملؤسسات  إن -
  التالية:تلخيص املنطلقات االقتصادية بالنقاط 

   .ـ التوفري يف رؤوس األموال املخصصة لشراء املادة اخلام
   .اياتـ االرتفاع الدائم لنفقات معاجلة النف

  ـ الكلفة املرتفعة لعملية الطمر. 
  أما األسباب القانونية فهي :

   .ـ احلد من عملية طمر النفايات
   .ـ القوانني والتشريعات الصارمة اليت ختص عمليات معاجلة وطمر النفايات

                                                
  254، مرجع سابق ، ص ن حيي الباهصيحممد عبدو العودات ، عبد اهللا ب  120

121 Nathalie Costa, Gestion du développement durable en entreprise , ellipses , paris, FRENSE , 2008, p54-55. 
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رى يسهل ـ احلد من تلويث الشركة للبيئة الطبيعية، هذا بدوره حيسن من مسعة الشركة من جهة، ومن جهة أخ
عملية االستفادة من القروض اليت متنحها البنوك احلكومية بفوائد منخفضة وذلك للحث والعمل على محاية البيئة 

  122من التلوث. 
II-2-2-2-واخلارجي للنفايات الصناعية  يالتدوير الداخل ب  

و تراكمت  أن جترى داخل املصنع نفسه أي يف املكان الذي نشأت  نميك تدوير النفاياتكما ذكرنا  إن عمليات 
خارجي أي خارج حدود الشركة أو    تدويرداخلي، كما وميكن أن يكون  تدويرالنفايات وهذا ما يسمى 

  املعمل.
  التدوير الداخلي:  -أ

  يلي: الداخلي ميكن أن نذكر ما  تدويريف جمال عمليات 
   .ـ إعادة النفايات بكاملها إىل عملية التصنيع نفسها اليت هي مصدر النفايات

حلصول على املركبات الفعالة (املفيدة) من النفايات وإعادا إىل عملية التصنيع نفسها اليت هي مصدر ـ ا
  123النفايات، 

  ـ إعادة استخدام النفايات بكاملها يف املصنع نفسه ولكن يف عملية تصنيع مادة أخرى،  
من النقاوة املادة اخلام وإعادة ـ احلصول على املركبات الفعالة من النفايات حبيث حتقق الدرجة املطلوبة 

  استخدامها يف املصنع نفسه، لكن يف عملية تصنيع أخرى.
  الداخلي.  تدويريقدم بعض األمثلة عن ااالت اليت يستخدم فيها الـ  التايلاجلدول 

  الداخلي للنفايات الصناعية   التدويربعض األمثلة عن تقنيات ) 3.2(اجلدول  رقم 
  الداخلي للنفايات الصناعية  تدوير أساليب و طرق

  إعادة النفايات بكاملها إىل عملية التصنيع نفسها اليت هي مصدر النفايات 
  إعادة الفضالت البالستيكية لتصنيع املادة نفسها.  
 إعادة الرماد الناتج عن مداخن معامل اإلمسنت وذلك لصناعة اإلمسنت.  

نفايات وإعادا إىل عملية التصنيع نفسها اليت هي مصدر احلصول على املركبات الفعالة (املفيدة) من ال
  .النفايات 
  احلصول على األمحاض واحملاليل القاعدية (األسس) من النفايات الصناعية السائلة وذلك باتباع

   .عمليات:التبادل الشاردي، التبلور وغريها
 ادئ العمليات التالية:(التبخري، تنقية مغاطس طلي املعادن وإعادة استخدامها من جديد وذلك باتباع مب

 التقطري، االمتصاص، الفرز الغشائي وغريها من العمليات األخرى.
  

                                                
122 Claus blister et Robert Perraud. Chimie de l'environnement air eau sols déchets , P 420-421. 

  18مرجع سابق، ص ،ج احلد من كمية النفايات يف الشركات الصناعيةبرنامحممد احملمد   123
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  إعادة استخدام النفايات بكاملها يف املصنع نفسه ولكن يف عملية لتصنيع مادة أخرى 
 استخدام املذيبات امللوثة يف عمليات التنظيف  
 د اخلام (الفلزات)استخدام اخلبث احلديدي يف عمليات صهر املوا  

احلصول على املركبات الفعالة من النفايات حبيث حتقق الدرجة املطلوبة من النقاوة للمادة اخلام و متكن من 
  إعادة استخدامها يف املصنع نفسه، لكن يف عملية تصنيع أخرى.

  ض النفايات الثاين يف الكويتمؤمتر ومعر برنامج احلد من كمية النفايات يف الشركات الصناعية حممد احملمد املصدر:
  17ص 2009نيسان  14-16

    التدوير اخلارجي: -ب 
  :خاللخارجي) فيمكن أن يكون من  تدويراملصنع (أما استخدام النفايات من جديد خارج 

  ـ استخدام النفايات كمادة خام أساسية أو كمادة بديلة عن املادة اخلام يف عملية التصنيع، 
ت الفعالة من النفايات حبيث حتقق الدرجة املطلوبة من النقاوة للمادة اخلام حبيث ميكن ـ احلصول على املركبا

  إعادة استخدامها يف مصنع آخر، أي يف عملية تصنيع أخرى وخارج املصنع الذي نشأت فيه النفايات.
  124ات الصناعية.اخلارجي للنفاي   تدويريقدم بعض األمثلة عن ااالت اليت يستخدم فيها الـ  3اجلدول رقم 

  اخلارجي للنفايات الصناعية   تدويربعض األمثلة عن تقنيات  )4.2( اجلدول  رقم 
  اخلارجي للنفايات الصناعية تدويرأساليب وطرق الـ

  استخدام النفايات كمادة خام أساسية أو كمادة بديلة عن املادة اخلام يف عملية التصنيع 
 ن صناعة اللحوم وذلك إلنتاج األمحاض الدمسة االستفادة من بقايا الدهون الناجتة ع  
 استخدام النفايات الناجتة عن الكاتاليزاتورات كمادة لصباغة الزجاج.  

احلصول على املركبات الفعالة من النفايات و إعادة استخدامها يف مصنع آخر، أي يف عملية تصنيع أخرى وخارج 
  املصنع الذي نشأت فيه النفايات.

 اص من البطاريات التالفة احلصول على الرص.  
 : احلصول على املعادن وأمالحها من مغاطس طلي العناصر املعدنية، باالعتماد على املبادئ التالية  
  الفرز الغشائي الكهربائي .التبادل الشاردي .ـ التناضح العكسي       

  
 20ص 2009نيسان  16-14رض النفايات الثاين يف الكويتمؤمتر ومع برنامج احلد من كمية النفايات يف الشركات الصناعية حممد احملمد

II-2-2-2-الصناعية:  تالنفايا تثمني ج  
الداخلي واخلارجي للنفايات الصناعية دف احلد والتقليل من كميات النفايات  تدويرإضافة إىل عمليات الـ

ن عن الشيء الذي الناجتة عن عمليات التصنيع ميكن اتباع نظام سوق لبيع وشراء النفايات، حيث يبحث املهتمو
يف هذه احلالة املنتج للنفايات غري جمرب بالبحث عن إمكانية استخدام نفاياته، بل سيهتم فقط  ،يفي بالغرض

                                                
  19، المرجع نفسھ ،ص محمد المحمد  124
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الشيء الذي ميكن أن يساعد على سري العمل يف سوق النفايات هو إقامة قنوات  ،بتصريفها عن طريق بيعها
ني فيها املنتج للنفايات معلومات كافية عن النفايات اليت إعالمية أو إعالنات يف اجلرائد و الصحف اخلاصة يب

ينتجها (مواصفات فيزيائية وكيميائية و ميكروبيولوجية ). كما وأن املهتمني بإعادة استخدام النفايات ميكنهم 
  نشر إعالنات تتعلق باألنواع احملددة للنفايات اليت ميكن أن يشتروها لقاء مثن معني أو ميكن أن 

جماناً دون أي مقابل وعندها يصبح على عاتقهم املعاجلة أو التفتيش عن الطرق اليت متكنهم من  يستلموها
  125استخدامها من جديد.

II-2-2-3  مياه الصرف الصناعيالتقنيات املستخدمة يف معاجلة:  
  تعاجل مياه الصرف الصناعي لألغراض األساسية التالية :

جة صرف هذه املياه، مبا قد حتتويه من مسوم وجراثيم ومواد غري محاية البيئة من التلوث املتوقع حدوثه نتي -أوال
وتلويث مصادر املياه السطحية واجلوفية  وما قد يتخلف عنها من خماطر صحية وبيئية، متحللة ذات تأثري تراكمي،

  .واألوساط اإلحيائية فيها
  .الصحي احلفاظ على سالمة املعاجلة البيولوجية يف حمطات معاجلة مياه الصرف -ثانيا
توفري استخدام املياه النقية لالستهالك العام، وحفظ موارد املياه النقية واستخدام املياه املعاجلة يف الزراعة وري -ثالثا

  األراضي.
جيب أن ختضع مياه الصرف الصناعي الناجتة عن عمل املنشآت الصناعية إىل معاجلة منفصلة ونوعية  -

حمددة، حبيث ال تصب هذه املياه يف شبكات الصرف الصحي وصوالً إىل مياه ذات مواصفات قياسية 
  .ومن مث حمطة املعاجلة 

 : التقنيات املستخدمة يف معاجلة املخلفات الصناعية السائلة -

 ةالنقاوة املطلوب ودرجة املخلفات مكونات على السائلة الصناعية املخلفات معاجلة)طرق أو (طريقة تعتمد
 .للمشروع ةاالقتصادي التكلفة على عالوة
 :هي رئيسية أقسام أربع إىل املعاجلة طرق تقسيم وميكن

  االبتدائية املعاجلة-
 

 .الهوائية أو هوائية البيولوجية املعاجلة -
 .الكيميائية املعاجلة -٣
 .أخرى حديثة تقنيات -٤

II-2-2-3-االبتدائية املعاجلة أ: 

                                                
125 KOLLER Emilian, Traitement des pollutions industrielles eau, Air, déchets, Sols, Boues   , P354,356,   
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 املياه مع ممتزجة الغري املواد فصل أو السائلة، املخلفات عن ةالصلب املواد فصل شأا من عديدة طرق وتشمل
 :آاليت تشمل االبتدائية املعاجلة وطرق السائلة، املواد عن الغازات فصل أو

 بالشبكات احلجز . 
 والشحوم الزيوت فصل.  
 التخثري ،التعومي ،الترسيب ،التعادل ،املوازنة.  
 الصرف شبكة على املخلفات فصر قبل جمتمعة طريقة من أكثر أو الطرق هذه إحدى تطبيق يفي أن وميكن

 126.السائلة للمخلفات الثانوية املعاجلة إجراء قبل ضروريا االبتدائية املعاجلة طريقة تطبيق ويعترب العمومية
II-2-2-3-املعاجلة البيولوجية واحليوية: ب  

البيولوجية، ويتم فيها إزالة امللوثات العضوية الغروية والذائبة القابلة للتفسخ بالتفكك والتحلل احليوي واألنشطة 
وحتويلها إىل مواد أخرى ثابتة وهي إما غازات ( جتد مسارها إىل الغالف اجلوي ) أو خاليا حية ( ميكن إزالتها 
بالترسيب ) أو مواد صلبة عالقة من جراء عمليات التخثر وبفضل األنزميات اليت تنتجها الكائنات احلية الدقيقة 

  .لطرق :احلمأة النشطة واألقراص البيولوجية وبرك موازنة احلمأة(وميكن إزالتها بالترسيب)، وأمثلة هذه ا
تصلح يف كثري من األحيان ملعاجلة املياه  هالقد طورت املعاجلة البيولوجية أصالً من أجل الصرف الصحي ولكن

، اللحوم) وصناعة الورق -احلليب -امللوثة الناجتة عن الصناعات العضوية مثل الصناعات الغذائية (التعليب
  والدباغة والصناعات النسيجية وغريها.

وكل نوع له سالالته اخلاصة من  ميكن للمعاجلة البيولوجية أن تكون هوائيةً أو ال هوائية حبسب البكتريا احليوية،
املتعضيات الدقيقة و ذو مواصفات ختتلف عن النوع اآلخر بالرغم من أن اهلدف يف كلتا احلالتني هو حتويل 

   127ة يف املاء امللوث إىل غازات ومواد صلبة سهلة الفصل وماء.املكونات العضوي
  

II-2-2-3-الكيميائية املعاجلة ج 
 مركبات على حتتوي واليت عضوية الغري السائلة الصناعية املخلفات مع عادة الطريقة هذه تستخدم
 :128اآليت منها طرق عدة الكيميائية باملعاجلة ويقصد .بيولوجيا أكسدا يصعب

 ) املعادلة(دروجييناألي الرقم ضبط -أ
 أواستخدام احلي اجلري مثل القلوية املواد باستخدام إما معادلته جيب قاعديا أو حامضيا املخلف كان سواء
 احلدود إىل األيدروجيين الرقم يصل حىت ذلك إجراء وميكن القلوي، املخلف حالة يف الكربيتيك محض

 املسطحات على أو الصحي الصرف شبكة على أما بإلقائه ا املسموح

                                                
 ،االختبارات واألحباث الصناعية زركم، مياه الصرف الصناعي ةورشة العمل حول مراقب جلةإدارة املخلفات الصناعية السائلة وطرق املعاصفوان األخرس  126

  23-22ص  ،2007سوريا
  بدون تاریخ نشر، ص،الطبعة األوىل-دار املعرفة ،معاجلة املياه، عبد الكرمي درويش 127

128 Claus bliefert et robert perraud. Chimie de l'envronnement. Air. Eau.sols. déchets. De boeck . Espagne. 2004. 
p 220 
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 .املائية
 األمونيا نزع -ب

 عند و الشديدة التهوية بواسطة وذلك النشادر من عايل تركيز على حتتوي اليت املخلفات يف ذلك ويتم
 األيدروجيين عايل أيدروجيين رقم(pH = 11) الرقم ضبط ويراعي الكاوية الصودا أو احلي اجلري بإضافة ذلك
  .املائية املسطحات ىعل املخلف إلقاء قبل أخرى مرة
 الفينول من التخلص - ج

 .الغرض هلذا الكربيتيك محض ويستخدم حامضي وسط يف ذلك ويتم
 :االختزال -د

 .قلوي وسط يف ترسيبه مث ثالثي إىل السداسي الكروم اختزال ذلك على ومثال
 ونيتروجني كربون إىل السيانيد تكسري -ه

  .يالقلو الوسط يف الكلورة بواسطة ذلك ويتم
 الكيميائية األكسدة -و

 أما الغرض هلذا ويستخدم البيولوجية بالطرق األكسدة صعوبة حالة يف الطريقة هذه وتستخدم
 :مثل املواد بعض ألكسدة األوزون أو الكلور

 يف أو غازية صورة يف أما الكلور استخدام وميكن الصبغات الفينول، مركبات السانيد، األمونيا،
  .هيبولكلوريد هيئة على سائلة صورة

  
 
  والترويب التخثري -ز

 بيولوجيا أكسدا يصعب اليت السائلة املخلفات معاجلة يف شيوعا الطرق أكثر من الطريقة هذه وتعترب
 كربيتات األملونيوم، كربيتات احلي، اجلري احلديديك، كلوريد مثل الغرض هلذا املخثرات من العديد ويستخدم
 129 .البلمرات مثل املساعدة خثراتامل بعض على عالوة احلديدوز

 املعاجلة طرق من أكثر أو طريقة على تشمل أن ميكن السائلة املخلفات معاجلة أن بالذكر وجدير هذا
 130.منها التخلص ومكان املخلفة نوعية على ذلك ويعتمد عالية املذكورة
II-2-2-4 طرق أخري : 

                                                
  222المرجع نفسھ، ص  129
 55، ص مرجع سابق، عبد الكرمي درويش 130
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 لفلترة متعددة األوساط واستخدام ذات الكفاءة العالية مثل الفلترة الرملية السريعة و ا:الفلترة
 -Reverse Osmos تكنولوجيا الغشاء احللويل nano filtrationالفالتر امليكروية و 

  حيث تفصل هذه األجهزة املياه الصافية عن األمالح و املواد املنحلة. 
  االمتصاص بالكربون الفعال إلزالة املواد العضوية املنحلة يف املياه الصناعية. •
  الشاردي والتناضح العكسي الذي يشهد تطبيقات متزايدة.التبادل  •

 بالنسبة لكثري من املياه الصناعية  أما العملية النهائية يف أي معاجلة ملياه الصرف الصحي،  :التعقيم
فتعترب غري ضرورية. من جهة أخرى تطبق عملية الكلورة بشكل شائع على املياه الناجتة عن 

  تعلق ا من صناعات.صناعات اللحوم واجللود وما ي
II-2-2-4  :طرق التعامل مع النفايات الصناعية اخلطرة  
  تعترب الصناعة املنتج الرئيسي للنفايات اخلطرة،  ويتم التخلص منها عن طريق الدفن يف األرض والتخزين

فوق أو حتت سطح األرض،  واحلقن يف آبار عميقة،  والدفن غري السليم للنفايات اخلطرة يؤدي إىل أثار 
 وبيئية خمتلفة،  بعضها معروف والبعض اآلخر ( اآلثار البعيدة املدى) مازالت صحية

املعلومات عنه ضئيلة،  ولكن هناك حاالت توضح العالقة القوية بني التعرض للنفايات اخلطرة،  وزيادة 
 اإلصابة باللوكيميا وسرطان الكلي وإضطرابات اجلهاز التنفسي وأمراض أخرى .

  فمن الناحية البيئية يسهم التدوير يف خفض  العوامل اهلامة يف إدارة النفايات اخلطرة،يعترب التدوير احد
وبالتايل احلد من خطورا، قبل التخلص النهائي منها، كذلك يؤدي التدوير إىل  ات بعض املكونات،كمي

لنحاس بنحو توفري يف الطاقة،  فمثال تقدر كمية الكهرباء الالزمة إلنتاج طن من النحاس، من خامات ا
 /كيلو واط / ساعة يف 3500

 
كيلو واط / ساعة فقط،   1700حني أن الكهرباء الالزمة النتاج طن من النحاس من اخلردة تقدر بنحو 

وصناعة تدوير النفايات اخلطرة كأي صناعة أخرى هلا أيضا أثارها البيئية اليت ال ميكن جتاهلها،  ومعظم 
املختلفة للحد من إنبعاثات امللوثات للهواء، وملعاجلة ما ينتج من خملفات صناعات التدوير جمهزة بالوسائل 

  سائلة،  أو للتعامل مع املخلفات الصلبة املتولدة بطرق آمنه بيئيا .
  ا تنتج من مصادر حمددة وتتطلب أساليبكما أن هناك أنواع من النفايات اخلطرة تعترب (خاصة) أل

يات كيميائية، ونفايات مشعة،  والتعرض هلذه النفايات ميكن أن خاصة لتداوهلا والتخلص منها، نفا
  يسبب أمراضا خمتلفة للعاملني يف املؤسسات العالجية،  وعمال مجع ونقل املخلفات والتخلص منها.

  ،  اليت تشمل مجيع األجهزة الكهربائية واالليكترونية،النفايات االليكترونيةوالنوع الثاين من النفايات اخلطرة هو 
  املرتلية واملكتبية املستعملة،  مبا يف ذلك أجهزة الكمبيوتر القدمية.

الناجتة عن دورة الوقود النووي اليت تبدأ باستخراج  النفايات النوويةوالنوع الثالث من النفايات اخلطرة هو 
ا االفتراضي، ويقدر حجم اليورانيوم من املناجم، وتنتهي بتشغيل املفاعالت، مث يف النهاية إغالقها بعد انتهاء عمره

ماليني متر مكعب،  ويتم عادة التخلص من  7النفايات النووية املنخفضة اإلشعاعية املتراكمة يف العامل بنحو 
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سنة.  300النفايات املنخفضة اإلشعاعية يف مدافن خاصة حتت األرض،  ويفترض أن يتم مراقبتها لفترة تصل إىل 
131  

  
II-2-3 يسري النفايات الصناعية:اإلنتاج األنظف كإستراتيجية لت  
  متهيد:

 والسائلة الصلبة بالنفايات يلقى حيث(2.2)   شكل ىف تتمثل املصانع صورة كانت قليلة ت سنوا منذ
 يف املتبع هو احلل هذا كان وقد ،مشكلته املصنع حيل وبذلك منها، للتخلص املصنع خارج الغازية واالنبعاث

 مائية وموارد حتتضر وغابات متوت بأار فوجئنا حيث السبعينات لوأوائ الستينات أواخر حىت بأسره العامل
 بأمراض يصابون أطفال وباألخص أناس شيء كل وقبل عطاءها يقل وحمصوالت املائية أحيائها فيها تشوه
 التدهور بدون كانت كما يشربوه الذي واملاء يتنفسوه.الذي اهلواء خواص ظلت إذا ا ليصابوا يكن مل شىت

 .التلوث عن جنت الذي
 إلجياد البحوث فنشطت " التلوث " التدهور هذا عن األول املسئول العدو إيقاف هو احلل كان عندئذ
 متكنا مت وبذلك وبذلك الغازية االنبعاث يف والتحكم السائلة التدفقات ومعاجلة الصلبة املخلفات إدارة وسائل

 وبذلك متكنا من فصل امللوثات  )3.2(الشكل  اخلط اية حلول إىل التوصل امللوثات فصل من
 كثري يف ينجح ومازال جنح احلل هذا أن والشك املتبعة العلمية بالطرق دفنها أو ائيا ومعاجلاا اخلطرة واملواد

 وذلك الصناعة من األكرب بتغطية اجلان يف وبدأ بل الظهور يف بدأ األنظف اإلنتاج أن وغري البلدان، من
 :اآلتية لألسباب

 سعر يزيد وبذلك اإلنتاج فإىل تكالي جديدة تكاليف األحيان أغلب يف اخلط تضيف اية حلول أن .1
 .املنتج

 بظهور االندثار يف بدأت واليت امللوثة القدمية التكنولوجيا حالة يف عادة تطبق اخلط اية حلول أن .2
 .واألحدث األنظف التكنولوجيا

 مل إذا حياناأل من كثري يف ائيا منها التخلص يصعب اخلط اية لحلو حالة يف تنتج اليت النفايات أن. 3
  .تدويرها أو استخدامها إعادة من نتمكن

 هلذه اإلدارة، تكاليف يزيد مما جدد أخصائيني إىل حتتاج اخلط اية حلول ىف امللوثات معاجلة إن   .4
 حنتاج ال األحيان من كثري ىف نحنف االرتفاع ىف بدأت األنظف اإلنتاج أسهم أن جند نفسها األسباب
 يكن مل أن األحيان ن م كثري ىف أنه وجدنا إننا بل .أقل فلمعاجلات احتجنا وإذا اخلط اية ملعاجلات

 وذلك الوحدة إنتاج تكاليف تقليل هو واألحدث األنظف التكنولوجيا استخدام نتيجة تكون كلها ىف
                                                

،ص  2006، الد الثاين، الدار العربية للعلوم، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة البعد البيئيأمحد باسل اليوسفي، نفيسة أبو السعود،   131
369-372  
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 استخدامها بإعادة باملخلفات االنتفاع أو أقل طاقة خداماست أرخص، أو أقل أولية مواد استخدام نتيجة
  .)4.2(الشكل  تدويرها و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) : قذف املخلفات وامللوثات إىل البيئة2.2شكل رقم (
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  47حممد عبد العزيز اجلندي، خماطر التلوث الصناعي وكيفية مواجهته، دليل إرشادي للجمعيات األهلية.ص املصدر:
  

  )   :فصل امللوثات من املخلفات واالنبعاث3.2الشكل رقم(
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  48حممد عبد العزيز اجلندي، خماطر التلوث الصناعي وكيفية مواجهته، دليل إرشادي للجمعيات األهلية.ص املصدر:
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  ): احتماالت اإلنتاج األنظف4.2الشكل رقم (

  
  49مواجهته، دليل إرشادي للجمعيات األهلية.صحممد عبد العزيز اجلندي، خماطر التلوث الصناعي وكيفية : املصدر

  
II-2-3-1  تعريف اإلنتاج األنظف  

التطبيق املستمر إلستراتيجية بيئية وقائية  «)، اإلنتاج النظيف على أنه: PNUEاألمم املتحدة للبيئة ( جيعرف برنام
املخاطر على  مدجمة يف عمليات اإلنتاج، املنتوجات واخلدمات، بغرض حتسني فعاليتها اإليكولوجية وتقليص

  .»اإلنسان والطبيعة 
  

 ا يرتبط وما اإلنتاج لعملية السلبية اآلثار لتحاشى ومتكاملة مستمرة إستراتيجية هو األنظف فاإلنتاج ألنظف اإلنتاج تعريف
 نشأةامل ىف التكنولوجيا جماالت ىف ومبادرات إجراءات اإلستراتيجية هذه وتشمل .الصحة وعلى البيئة على أخرى عمليات من
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 والقيام األنظف اإلنتاج لتطبيق شاملة خطة ووضع األنظف اإلنتاج مفاهيم على العاملني تدريب مثل وخارجها الصناعية
  املنتج حياة تقييم بدراسات العمليات هذه نتائج بتنفيذ القيام مث والقيام البيئية واملراجعة الذايت الرصد بعمليات

   املؤسسة ىف األنظف اإلنتاج تطبيق نتيجة ومتابعة وخارجها املنشأة ىف املعلومة نشر أخريا و والدراسات
  والشكل التايل يوضح تعريف لإلنتاج األنظف .

  ): تعريف اإلنتاج األنظف:5.2شكل رقم (

 
  51 حممد عبد العزيز اجلندي، خماطر التلوث الصناعي وكيفية مواجهته، دليل إرشادي للجمعيات األهلية.صاملصدر: 
ك باحلفاظ على املواد األولية والطاقة، التخلص من املواد األولية اخلطرية، تقليص كميات ومسية اإلنبعاثات ويتم ذل

  .والنفايات عند املصدر
 .املنتج األنظف إجراء وقائي للبيئة  -

  132تقدمي اخلدمات واملنتج مع العمل على تقليل اآلثار البيئية والصحية حتت ظروف التشغيل القائمة  -
  .ساعد الربنامج على النمو مع تطبيق مفهوم االستدامة ي -
  .محاية البيئة واملستهلك مع حتسني الكفاءة التشغيلية يف الصناعة هامتني إستراتيجية الربنامج تقوم على قاعدتني -
داية الفرق بني املنتج األنظف والتحكم يف التلوث أن املنتج األنظف يعمل ضمن ختطيط شامل للوقاية منذ الب -

  بينما التحكم يعاجل املشكلة بعد حدوثها.

II-2-3-2 يف ما يلى  نظفأهم فوائد اإلنتاج األتتمثل :  فوائد اإلنتاج األنظف  

                                                
  51 حممد عبد العزيز اجلندي، خماطر التلوث الصناعي وكيفية مواجهته، دليل إرشادي للجمعيات األهلية.ص 132
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 استرداد املوارد الطبيعية عوضا من إتالفها أو إهدارها. -

 االستعمال العقالين للمواد األولية خاصة الطاقة واملياه. -

 ة املنتج.زيادة القدرة اإلنتاجية وحتسني جود -

  133االلتزام بالقوانني البيئية. -

  فوائد اإلنتاج األنظففوائد اإلنتاج األنظف  ::) 6.2شكل رقم ( 

  
  http://www.libyanmedicalwaste.com .24/01/2009 : المصدر
II.-2-3-3 تطبيق اإلنتاج األنظف:  

ج جديدة وكذا التخفيض من من خالل طرق إنتا إن اهلدف األساسي من اإلنتاج األنظف هو توفري األموال
الضرر البيئي بتكلفة منخفضة. وذلك عن طريق احلد من التلوث، تقليل املخلفات الصناعية، إعادة تدوير املواد 

  134املستعملة. األمر الذي يؤدي يف بعض األحيان إىل تغيري كلي يف طرق التشغيل القدمية والتكنولوجيا املستعملة.
  جمموعات: 3نظف إىل وتنقسم تكنولوجيا اإلنتاج األ

  : أي إحداث تغريات على املنتج مبا يتماشى مع متطلبات محاية البيئة.: تعديل املنتج1
  : ويتم يف مستويني:: إعادة التدوير2

                                                
 .112مرجع سبق ذكره. ص   .نظام اإلدارة البيئية والتكنولوجيةصالح حممد احلجار، داليا عبد احلميد صقر، .  133

134   . Patrick, Dhumieres. Le développement durable : Le management de l’entreprise responsable. Edition 
d’organisation. Paris. 2005. 
 

  فوائد برنامج اإلنتاج األنظففوائد برنامج اإلنتاج األنظف

  ء والطاقةء والطاقةاحملافظة على املواد اخلام واملااحملافظة على املواد اخلام واملا

  املنتج األنظفاملنتج األنظف

  عملية اإلنتاجعملية اإلنتاج

  املنتجاملنتج

  اخلدماتاخلدمات

  إزالة املواد السامة واخلطرة إزالة املواد السامة واخلطرة 
 

  تقليل كميات النفايات واملواد املنبعثة من املصدر تقليل كميات النفايات واملواد املنبعثة من املصدر 

تقليل اآلثار البيئية والصحية من املنتج خالل الدورة تقليل اآلثار البيئية والصحية من املنتج خالل الدورة 
  احلياتيةاحلياتية

  يئة عنصراً هاماً يف التنظيم وأثناء تقدمي اخلدماتيئة عنصراً هاماً يف التنظيم وأثناء تقدمي اخلدماتاعتبار الباعتبار الب
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أوهلا داخلي: حبيث يتم تدوير املنتجات املعنية. مثال يف عبوات بالستيكية، حبيث يتم استرجاعها يف خط اإلنتاج 
  ال تؤثر على جودة وخواص املنتج.بنسبة معينة حبيث 

ثانيهما خارجي: حيث يتم استخدام هذه العبوات من طرف املستهلك وقام بالتخلص منها يف شكل خملفات 
مرتلية صلبة، وهنا ميكن أن تكون قد تلوثت بفعل االحتكاك مع مواد أخرى، وبالتايل يف حالة إعادة تدويرها 

لتعليب املواد الغذائية االستهالكية، بل تستعمل يف أشياء هلا استعماالت  يشترط أن ال يتم استعماهلا يف منتجات
  غري مباشرة.

  : ويتم ذلك عن طريق:: التقليل عند املنبع3
حتسني اإلجراءات اإلدارية يف املؤسسة، مثل مراقبة األنابيب والتسربات. فرز املخلفات الصلبة،  -1

  ة االشتعال.التعامل بكل حذر ويقظة مع املواد السامة وسريع
 تغيري اإلجراءات والعمليات الصناعية: -2

  التقليل قدر اإلمكان أو التخلص إذا كان ممكننا من املواد اخلام اخلطرة واستبداهلا مبواد أقل
  خطورة.

 .تغيري التكنولوجيا بتكنولوجيا أكثر مردودية وأقل استهالكا للطاقة 
 دف التقليل من إسرا 135 ف املواد اخلام.التحكم يف العمليات الصناعية 

  .: تكنولوجيا اإلنتاج األنظف)7.2( شكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 

 اإلنتاج األنظف

 التقلیل عند المنبع إعادة التدویر تعدیل المنتج

 تغییر اإلجراءات

التحكم في العملیات 
 الصناعیة

 تغییر التكنولوجیا تعدیل المعدات

إعادة التدویر داخل  إنتاج منتجات ثانویة
 المنشأة

ارة تحسین اإلد
 الداخلیة

تعدیل المواد 
 الخام
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 املصدر: صالح حممد احلجار، داليا عبد احلميد صقر، نظام اإلدارة البيئية والتكنولوجية، القاهرة: دار الفكر العريب، ط 1، 2006، ص 112
  

II-2-3-4 شروط تطبيق اإلنتاج األنظف يف املؤسسة  
  تراتيجية اإلنتاج األنظف داخل املؤسسة تتطلب توفر شرطني مها:إن تطبيق إس

  تقليل سعر التكلفة ما يترتب عليه خفض سعر املنتج، أي حتسني األداء االقتصادي للمشروع. 1
  136 حتسني األداء البيئي، تقليل اآلثار السلبية على البيئة. 2

 من التكلفة عن طريق تطوير التقنيات  حيث أن حتقيق الشرط األول وهو الوصول إىل مستويات منخفضة
  املستخدمة أصبح ذلك تطويرا لتكنولوجيا اإلنتاج، وذلك لغياب البعد

  
  

البيئي، وإذا توفر الشرط الثاين فقط أي االهتمام باجلانب البيئي أصبح األمر محاية للبيئة مع إمهال اجلانب 
ر املبدأين وتكاملهما داخل املؤسسة من خالل مجيع االقتصادي. إن حتقيق إستراتيجية اإلنتاج األنظف يوجب توف

  137عملياا  ويف مجيع مستوياا التشغيلية والوظيفية.
II-3 .دور تسيير النفايات الصناعية في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة 

II-3-1  :البعد االقتصادي لتسيير النفايات الصناعية 
صادي للنفايات الصناعية ، حتقيق البعد االقت يتم ومن خالل التسيري وبالطرق والسياسات املذكورة سابقا

 للتنمية املستدامة من خالل :
 :بالنسبة للمؤسسة -1
احملافظة علي قاعدة املوارد الطبيعية من خالل توجه املؤسسة حنو تدوير وإعادة استعمال املواد القابلة  -

بالستيك، الورق...اخل ) واليت تقلل وبنسبة للتدوير وإعادة االستعمال ( املعادن احلديدية، النحاس، األملنيوم، ال
وتكون تكلفة احلصول علي  معتربة من توجه املؤسسات اىل استعمال املواد األولية كمدخالت لعملية اإلنتاج

املادة األولية من خالل عملية التدوير سواء الداخلي أو اخلارجي اقل من تكلفة احلصول عليها من سوق املواد 
 .  األولية

للمؤسسة واحلفاظ على البيئة من خالل تبين  ي صورة املؤسسة االقتصادية من خالل التوجه البيئحتسني -
 سياسة حمكمة لتسيري نفاياا الصناعية.

الكفاءة االستخدامية للموارد داخل املؤسسة ، وجلوء هذه األخرية لسياسات للحد من نفاياا كالتسيري اجليد  -
صادر النفايات يف املؤسسة من خالل املواد املنتهية الصالحية ، ومن خالل للمخزون الذي يعترب مصدرمن م

التسيري اجليد للمخزون حسب قاعدة" من يدخل أوال خيرج أوال "حتد من نسبة النفايات الناجتة عن املخزون ، 
                                                

.125. ص 2005، تقدمي حممد  القصاص،القاهرة: املكتب العريب للبحوث و البيئة ، إدارة البيئة حنو اإلنتاج األنظف ،زكريا الطاحون  136  .  
 

 .126المرجع السابق. ص ،  ،زكریا الطاحون.  137
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طاقة كما أن توجه املؤسسة حنو بدائل طاقوية جديدة كاستعمال الطاقة الشمسية أو الكهرباء بدل من ال
  األحفورية يقلل من تكاليف الطاقوية إضافة إال تكاليف الضرائب الناجتة عن التلوث اهلوائي .

سهولة ولوج إنتاج املؤسسة لألسواق العاملية من خالل تبين نظام إدارة بيئية سليمة واليت ال ميكن حتقيقها إال من  -
  ري وادارة نفاياا.خالل التقليل من نفايات املؤسسة وإتباع سياسات بيئية لتسي

  معاجلة مياه الصرف الصناعي للمؤسسة وإعادة استعمال املياه يقلل من تكلفة احلصول علي املاء. -
توجه املؤسسة حنو تسيري النفايات من خالل التقليل من املصدر أو التدوير أو إعادة االستعمال يقلل من العبء  -

النفايات وتصريفها ،كما ميكن أن حتصل عل إعانات من الدولة  الضرييب املترتب عن الضرائب املتعلقة بإنتاج
  وتسيريها لنفايات الناجتة عن العملية اإلنتاجية. ينتيجة توجهها البيئ

ميكن للمؤسسة بيع وتثمني بعض النفايات الناجتة عن العملية الصناعية اليت تكون كمادة أولية لصناعة أخري  -
  صادي بنسبة للمؤسسة . ومنه تصبح النفايات ذات عائد اقت

إن املنتجات املعيبة من أهم النفايات الناجتة من املؤسسة ومن خالل إتباع املؤسسة لطرق للحد من النفايات (  -
السلع املعيبة ) ستقلل من املواد املستعملة كمدخالت هلذه املنتجات ،هذا من جهة ومن جهة أخري حتاول 

ة (معدات اإلنتاج) ومنه الزيادة من جودة املنتجات ما يكسبها مسعة املؤسسة حتديث وصيانة اآلالت واألجهز
  ومبيعات أكرب وبالتايل مداخيل وعوائد اقتصادية أكرب .

  بالنسبة للدولة: -2
عادة ما تتحمل الدولة تكاليف تسيري وازالة النفايات ، لكن ومن خالل توجه املؤسسة االقتصادية حنو تسري  -

  الدولة املوجه حنو تسيري وازالة النفايات تقل .نفاياا ، فان تكاليف 
املساحات اليت كانت موجه حنو رمي وردم النفايات ومن خالل توجه املؤسسات حنو تسيري نفايات ( التقليل،  -

  التدوير، االسترجاع....اخل)، توجه حنو إقامة مصانع جديدة أو توجه للقطاع الزراعي لتحقيق عوائد اقتصادية.
للدول املعتمدة على السياحة يف مداخليها فان مكاب النفايات واملناظر السيئة الناجتة عن تشويه الصورة بالنسبة  -

اجلمالية من خالل رمي هذه النفايات يف األراضي و البحار واحمليطات واألار يقلل من السياحة يف البلد ، ومنه 
  صة املعتمدة على السياحة يف مداخليها. فان تسيري النفايات يساهم يف جلب السياحة حنو البلدان خا

إن حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي عادة ما تكون مربوطة بقنوات مياه الصرف الصناعي ، ولعل توجه  -
املؤسسة اىل معاجلة مياهها قبل صرفها يف قنوات الصرف الصحي يقلل من تكلفة معاجلتها على مستوي حمطات 

  معاجلة مياه الصرف الصحي.
تقليل من تكاليف العالج النامجة عن األمراض اليت تكون مصادرها انتشار النفايات الصناعية وانتشار جراثيم ال -

  وأوبئة تزيد من تكاليف العالج.
II-3-2 البعد البيئي لتسيير النفايات الصناعية: 

طرق وسياسات تسيري تعترب محاية البيئة من أهم أبعاد التنمية املستدامة ، ويتأتى حتقيق هذا البعد انطالقا  من 
 النفايات الصناعية من خالل : 
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الذي يعترب من اكرب اآلثار البيئية لنشاط املؤسسة ، واليت تكون النفايات احلد من التلوث الصناعي  -
الصناعية للمؤسسة سواء صلبة أو سائلة، أو غازية مصدر هذا التلوث ، لكن ومن خالل اعتماد املؤسسة 

ا حتد من أثار هذا التلوث.على تقنيات لتسيري نفايا  
يعترب االستغالل الغري عقالين للموارد الطبيعية من أهم اآلثار البيئة الناجتة عن العملية الصناعية ، وانطالقا  -

من التسيري اجليد للنفايات الصناعية يف املؤسسة ميكن احلد من هذه آثار هذا االستغالل فالتقليل من 
 ماهلا وتدويرها ، كل هذه العمليات تساعد على محاية النفايات الصناعية وإعادة استع

األراضي الزراعية خاصة تلك القريبة من مكاب النفايات ، ومحاية مصائد األمساك اليت عادة ما تكون مهددة من 
 التسربات والنفايات الصناعية خاصة اخلطرة منها، 

 ياس البالستيكية والعجالت املطاطية)   استرجاع بعض النفايات واعدة استعماهلا مثل"  البالستيك (األك -
والنحاس واحلديد والزجاج والورق واألملنيوم...اخل" حتد من اآلثار البيئية هلذه املواد فمثال البالستيك ال ميكن 

  سنة. 500للنظام البيئي استعانة وحتليله إال يف غضون 
ت الصناعية تلوث املياه السطحية واجلوفية صيانة املياه سواء اجلوفية منها أو املسطحات املائية ، النفايا -

فالرمي العشوائي للنفايات الصلبة قرب األودية واالارو السواحل يؤدي اىل تلويث املسطحات املائية 
  كما أن حتلل هذه النفايات يؤدي  تأثريها على املياه اجلوفية.

وثة باملواد الكيماوية تؤثر على احلياة كما أن مياه الصرف الصناعي اناجتة عن عمليات الغسل والتربيد واملل -
البيولوجية فتسرب هذه املياه إىل األار والبحار و احمليطات تودي الك العديد من املساحات اخلضراء 

واألمساك اليت ميسها هذا التلوث ، ومنه فمعاجلة املؤسسة ملياهها الصناعية يقلل من اثر  توموت احليوانا
 لبيولوجية .هذا األخري على احلياة ا

التحكم يف النفايات اخلطرية ذات اآلثار البيئية الكبرية من احتباس حراري ، وتأكل لطبقة األوزون  -
واألمطار احلمضية ، ومن خالل التقليل من هذا النوع من النفايات وإجياد حلول بيئية هلذا النوع من 

 واء، املاء، التربة).النفايات يقلل من تأثرياا السلبية على العناصر البيئية ( اهل
II.-3-3 . البعد االجتماعي لتسيير النفايات الصناعية 

يعترب البعد االجتماعي للتنمية املستدامة من األبعاد اليت يتم من خالهلا  حتقيق التنمية املستدامة ، وانطالقا من 
  تسيري النفايات يف املؤسسة إىل حتقيق هذا البعد يف املؤسسة االقتصادية من خالل :

من خالل طرق واليات تسيري النفايات الصناعية حتقيق مناصب شغل جديدة من خالل عمليات يتم  -
 املعاجلة ،فكل من عمليات التدوير سواء الداخلي منه أو اخلارجي وأثناء عمليا اجلمع و الفرز و إعادة 

ستيك اليت متون من التحويل ، كما أن بعض الصناعات تستعمل املواد املستعملة وإعادة تصنيعها كصناعة البال
خالل جامعي املواد البالستيكية املتناثرة والغري قابلة لالستعمال وإعادة بيعها هلذه املؤسسات لتحوهلا ملواد قابلة 

  لالستعمال ،ومنه حتقيق مناصب شغل جديدة.
بية على التحكم يف التسربات واالنبعاث الناجتة عن العملية الصناعية داخل املؤسسة حتد من اآلثار السل -

 صحة وسالمة العمال كما أا تساعد يف زيادة القدرة اإلنتاجية للعمال وتزيد من كفاءم.
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إن التصريف العشوائي للنفايات الصناعية يؤثر على احلياة االجتماعية للسكان خاصة القريبني من املناطق  -
يزيد من تواجد اجلراثيم  الصناعية وألئك القريبني من مناطق رمي هذه النفايات ، فتواجد النفايات

وانتشار األمراض النامجة عن املواد امللوثة ،باإلضافة إىل الروائح الكريهة املنتشرة ، واملناظر السيئة النتشار 
هذه النفايات تؤدي إىل عدم االستقرار للسكان والتعرض للعديد من األمراض اليت تؤثر على صحتهم 

 لتغيري اإلقامة .    وتنهك إرادام ،مما يضطر العديد منهم
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  خامتة الفصل الثاين:
سائلة أو غازية أو مشعة  إن النفايات الصناعية الناجتة عن العملية الصناعية ، ومهما كانت طبيعتها سواء صلبة أو

مة ، ولقد تطورت طرق التنمية املستدا هللبيئة ومن ةتعد من اكرب أخطار نشاط املؤسسة االقتصادية على حتقيق محاي
وأساليب التعامل مع النفايات الصناعية يف املؤسسات االقتصادية من عمليات الكب العشوائي هلذه األخرية إال 

إال عمليات التقليل من املصدر والتثمني وإعادة  .تقليديةالطرق العمليات الدفن الصحي، واحلرق اليت تعترب 
لداخلية ملياه الصرف الصناعي و التحكم يف النفايات اخلطرة هذا كله أدي ا ةاستعمال وتدوير إضافة إال املعاجل

باملؤسسة إال حتقيق عوائد اقتصادية للمؤسسة والدولة ومحاية بيئية واجتماعية ومنه حتقيق إبعاد التنمية املستدامة يف 
  املؤسسة االقتصادية انطالقا من التسيري اجليد للنفايات الصناعية .

اعتماد التكنولوجيات النظيفة ، من أهم الطرق املتكاملة لتسيري النفايات و ية اإلنتاج األنظف ولعل استراتيج
  .الصناعية وسبل التعامل معها 

وسنحاول ومن خالل الفصل املوايل حماولة معرفة مدى تطبيق املؤسسات الصناعية للطرق والسياسات املختلفة 
  لتنمية املستدامة.لتسيري النفايات وآثارها على حتقيق أبعاد ا
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III.  دراسة حالة مؤسسة "  الثالث :الفصل calplast سطيف"  

  تمهيد:
لقد مت التطرق من خالل الدراسة النظرية إىل التنمية املستدامة وطرق تطبيق أبعادها ضمن نشاط املؤسسة        

كما مت التعرف على سبل التسيري اجليد ، ؤسسة اإلجتماعي والبيئي ضمن نشاطها االقتصاديوسبل تفعيل دور امل
  رة يف حتقيق التنمية املستدامة.وللنفايات الصناعية يف املؤسسة ود

التعرف على التقنيات من خالل أما فيما خيص اجلانب التطبيقىي فلقد جاء كمكمل للدراسة النظرية،      
وقد مت االختيار على مؤسسة كالبالست الىت  ،يف عملية تسيري النفايات الصناعية ؤسسة اجلزائريةاملستعملة يف امل

تعترب املؤسسة كعينة وتنتمي لقطاع يعد من أكرب القطاعات املتصلة بالنفايات سواء من حيث توليدها أو تدويرها، 
 ،سة اهتمام واسع بتسيري النفاياتمن مؤسسات التابعة للمجمع الوطين للبالستيك واملطاط، كما أن للمؤس

  وسنتطرق يف هذا الفصل للمباحث التالية:
IV.-1  صناعة البالستيك 
IV.-2  تقديم مؤسسةcalplast  سطيف 
IV.-3  تسيير النفايات على مستويcalplast 
III.-4  دور تسيير النفايات في تحقيق التنمية المستدامة فيcalplast 
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III.-1  صناعة البالستيك  

III.-1-1 ماهية صناعة البالستيك  
III.-1-1-1 تعريف البالستيك:  

(مونومر) حتت ظروف كيميائية  Monomerأحد البوليمرات اليت تتكون نتيجة تكرار احتاد جزيء  هو     
(البلمرة)  Polymerizationوهذه العملية تسمى   Polymerحمددة لتكوين اجلزئي العمالق املسمى (بوليمري) 

امات خحيث يتم الدمج واخللط واملزج لل   monomersوميكن إدخال الكثري من التعديالت على املونومريات 
  املختلفة معاً مع تعديل خصائص اخلامة األساسية وذلك بعد إنتاجها على شكل بوليمر. 

 البوليمرات  هذه Polymers  تتكون من وحدات من مادة عضوية واحدة أو أكثر ذات وزن جزيئي 
ويضاف إليها  ،عبارة عن مركبات بتروكيماويةللتشكيل حسب الرغبة ويكون الكثري منها  كبري قابلة

ومقاومتها للكسر وشفافيتها للضوء, وهي  إلكساا خواص معينة كاملرونة والليونة Additives مواد
  .بصحة اإلنسان نتيجة تلويثها األغذية احملفوظة أو املغلفة بالبالستيك األكثر عرضة لالام بدورها الضار

مخسني نوعاً من البوليمرات املستخدمة يف صناعة البالستيك ميكن  أكثر من ائية وتوفر الصناعات البتروكيمي
   :تصنيفها إىل جمموعتني رئيستني مها

  :Thermo plastics لدائن حراريةا -أ 
وتشمل عديد  ،وإعادة تصنيعه وميكن إذابته ن صلبا على درجة احلرارة العاديةهي نوع من البالستيك يكو     

 األستروعديد  Polystyrene وعديد الستايرين  polypropylene الربوبلنيوعديد  polyethylene اإليثلني
polyester  وعديد كلور الفينيل (P.V.C)   وأكريلونتريل Acrylonitrile وثنائي فينوالت Biphenols 

 138.                                                                 وغريها 
 
فال ، وهي نوع من البالستيك ال ينصهر باحلرارة : Thermosetting plastics ائن صلدة حرارياًلدا -ب

   .ميكن إعادة تشكيله مثل ميالمني فورمالدهيد وفينول فورمالدهيد ويوريا فورمالدهيد
 منذ  قبل حوايل نصف قرن من الزمان ،االنتشار عندما بدأت صناعة عبوات البالستيك يفنه أما نذكر ك

تعترض الدوائر العلمية  ومل باستعماهلاالناس وفرحوا  إستبشريف الدول الصناعية الكربى عندها  1950
التقليل من  بل اعترب استعماهلا يف حفظ األغذية بأنواعها املختلفة يعمل على، استعماهلا والبحثية على

بح خام تصنيع البالستيك حىت أص خماطر التلوث والتلف فيها، وتطورت صناعة البالستيك بصورة مذهلة
مادة البالستيك رفيقاً لكل بيت وكل مرفق يعمل  من أهم خامات الصناعة بكل جماالا وأصبحت

 139.ويعيش فيه اإلنسان

                                                
  .100، ص  2009، السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة ،التكنولوجيا احليوية البيئيةعبد احلليم الدسوقي، أمحد  138
  .103نفسه، ص   139
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III.-1-1-2 :  صناعة البالستيك  

املائدة واألسقف  تقريبا كل بيت ومصنع ومكتب فاملقاعد والطاوالت وأدوات البالستيكدخلت صناعة      
التليفزيون واملسجالت السمعية والبصرية  جلدران والسيارات والطائرات ومركبات الفضاء وأجهزةاملعلقة وطالء ا

ن مما جيعل االستغناء عنها أمرا صعبا أل ،البالستيكية يف صنعها وأعمدة اإلنارة واملالبس ال ختلو من أجزاء
والفقرية  ت يف خمتلف بلدان العامل الغنيةهي صناعة العصر اليت تستثمر فيها باليني الدوالرا الصناعات البالستيكية

األشياء اليت مل يكن حيلم ا أحد منذ  واليت بدورها تستخدم يف تصنيع خمتلف التعليقيةعلى السواء إلنتاج املواد 
  .سنوات قليلة

  تمع الذي نعيشه مكونا حضارة كاملة مبا أصبحلقديفرزه لنا من  البالستيك شيئا مقبوال يف ا
 ،تصميمات واألشكال كل يوم مبا جيعلنا نقول بكل اطمئنان إننانعيش عصر البالستيكجديد ال

وترتبط صناعة البالستيك  الذي هو راتنجات صناعية تنتج من تفاعالت كيميائية ملواد عضوية ،
البترول وصناعات احلديد والصلب  ارتباطا وثيقا ببعض الصناعات األساسية العصرية كتقطري

صناعات أخرى ال حصر هلا كالصناعات  يميائية ، كما أا تدخل مباشرة يفوالصناعات الك
واإللكترونيات واألجهزة املرتلية وصناعات التغليف..  املعدنية واألخشاب وكابالت الكهرباء

  .اخل
 اعتمدت صناعة البالستيك يف تطورها التارخيي بالصناعات األخرى مث تفوقت على تلك 

 م يتم إنتاجها جتاريا1868سبيا وظهرت أول مادة بالستيكية عام الصناعات يف مدى قصري ن
 مع نتراتمن تفاعل الكافور  "جون وسيلي هيات"وهي مادة (السيلولويد) واليت حصل عليها 

إال أذه املادة  ،السليلوز يف جتربة كان يقصد ا استبدال العاج يف كرات البلياردو مبادة أخرى
عليها يف شكل  واقتصر احلصول ،قوالب لتشكيلها بالشكل املطلوبمل يكن باإلمكان صبها يف 

 140 .رقائق استخدمت يف صناعة اهليكل الداخلي لنوافذ السيارات

 فيما بعد مبواد  وملا كانت نترات السليلوز من املواد سريعة االشتعال وشديدة االنفجار فقد استبدلت
 م عندما أعلن1909 الستيكية يف عامبالستيكية أخرى صعبة االشتعال ، وظهرت ثاين مادة ب

اسم (باكاليت) الذي اصبح من اللدائن  عليه وأطلق( د. ليو بكالند) عن راتنج جديد (الفينول فورمالدهيد) 
قوالب ذات أشكال خمتلفة حتت تأثري احلرارة والضغط لصنع  الرئيسية يف هذه الصناعة نظرا إلمكانية صبه يف

وتعاقبت سنوات قليلة مر ا تطور سريع لعلم املواد املصنعة وتولدت  .رارة للح ليةامنتجات ذات مقاومة ع
 مصاحبة الكتشافات علمية مكنت الكيميائيني من تقدمي مواد بالستيكية ذات خواص حمسنة تقنيات جديدة

 اأعقبهب احلقن قوال تشغيلها بطريقة أمكنم ظهرت خالت السليلوز اليت 1927ومتنوعة ومتزايدة ،ففي عام 
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خمتلفة مما أدى إىل إغراق السوق بأنواع جديدة  يف أشكال إيثلنيظهور راتنجات الفنيل مث البوليسترين والبويل 
ة واليت سامهت يوما بعد يوم يف سد جزء من احتياجاتنا اليومية املواد البالستيكيومتباينة يف طرق التصنيع من 

 141 .تصنيع اللدائن واملنتج النهائي ،ا صناعة البالستيك إىل قسمني رئيسيني مه وميكن تقسيم

 اا عملية احلصول على املادة الراجنية من خاما األولية ( أساسا البترول )  أما تصنيع اللدائن فيقصد
يف عملها على مصانع البتروكيماويات  تعتمد، وتقوم بذلك شركات كبرية ذات استثمارات طويلة األجل

إلنتاج خمتلف أنواع الراتنجات يف أشكال ، متخصصني ة وعلماءحيث تتوافر هلا معامل أحباث حديث
  .والسوائل والعجائن قياسية كاملساحيق واحلبيبات والعصي

 لراتنجات يف صورة  أما النوع الثاين من صناعة البالستيك وهو املنتج النهائي فيقصد به عملية تشكيل
املصانع يف عملها على مكونني أساسيني مها  عتمدوت، املنتج النهائي الصاحل لالستعمال االستهالكي اليومي

جانب عدد غري حمدود من نوعيات ماكينات التشغيل اليت  مادة الراتنج وشكل القالب املطلوب إىل
لذلك يتفاوت حجم املؤسسات العاملة ، اإلنتاج املستخدمة يف التصنيع ختتلف يف تصميمها حسب طريقة

كبريا فمنها مؤسسات ضخمة تقوم بصنع املاكينة والقالب  تفاوتايف جمال احلصول على املنتج النهائي 
 واليابان ) وأخرى اصغر منها حجما تقوم بتصنيع القالب فقط يف ورش خاصة ا ( مثل أمريكا وأملانيا

 كما توجد الكثري من الوحدات اإلنتاجية ،يف معظم مصانع البالستيك يف العامل الثالث كما حيدث
والقالب من مصادر  بعد احلصول على الراتنج واآللة،بتشغيل املنتج النهائي فيها  الورش) اليت تقوم(

  .الصغرية لفترة حمدودة لتلك الورش خارجها, وظهر يف هذا اال شركات تقوم بتأجري القالب املطلوب

 لبالستيك إال أن أمهما مييز ا ،يوجد للمواد البالستيكية مزايا وعيوب كأي مادة أخرى يستخدمها اإلنسان
 :هو عن غريه من املواد الطبيعية األخرى

يتمتع كل منها خباصية  بينما املواد األخرى، جتماع اخلواص املتعددة يف املادة البالستيكية الواحدةإ  -
فمن املمكن أن ، املنتجات البالستيكية منفردة مميزة وهذا هو السبب يف االنتشار الكبري الستخدامات

مما  ،والشفافية يف آن واحد يف مادة بالستيكية واحدة رونة والصالبة وخفة الوزنجتتمع صفات القوة وامل
  .متباينة بينما املواد األخرى خباصيتها املنفردة ال ميكن أن تصلح لذلك جيعلها صاحلة لعدة استخدامات

تشغيل وسهولة ال سخونة والربودة والكهرباء ومقاومة التآكلبتعدد األلوان الواسع وخاصية العزل  -
  .ورخص التكاليف

 أما العيوب فهي:  

  .صعوبة اإلصالح وإمكانية إعطاء رائحة غري مرغوب فيها -

 .درجات احلرارة العالية  عدم احتمال -

                                                
  www.pdffactory.com 12/11/2010صناعة المواد البیتروكیمیائیة،    141

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 123

 .عدم ثبات األبعاد  -

 .التعرض للكسر والتلف  -

 142 .وأكواب للطعام والشراب البيئية الضارة يف حالة إحراقها أو استخدامها كأواين التأثريات -

     والفيزيائية للدائن ومن املهم جدا للعاملني يف صناعة البالستيك التعرف اجليد على اخلواص الكيميائية     
لنوعية االستخدام املطلوب   األمثلاالختيار  وهي مواد التلدن باحلرارة وبالتايل ميكن، ( الثرموبالستيك ) 

 مادة بالستيك لفة، فالعالقة بني خواص كل املواد بالطرق املخت لذلك جيب معرفة ملاذا وكيف تشغل هذه
الطريقة املستخدمة يف تشكيلها وسبب اختيار لدينة معينة ملنتج ذي خواص مميزة  وتأثري هذه اخلواص على

التالية وهي  مع استخدامه العملية هي مفتاح فهم صناعة البالستيك وينبغي تذكر العوامل الثالثة تتناسب
 ومالئمةنفخ ... اخل ) – بثق –يف حتدد هذه اخلواص طريقه تصنيعه ( حقن اخلواص املميزة للراتنج وك

  .هذه اخلواص لالستخدام العملي للمنتج املطلوب

يتم فيها عملية البلمرة  النوع الثاين من منتجات اللدائن هي مواد ( الثرموستينج ) وهي من املواد اليتأما       
ة باإلضافة جند أن مواد (الثرموستينج) تتكون بطريقة البلمرلثرموبالستيك ففي حني تكون مواد ا ،بالتصلد باحلرارة

يعطينا جزئيات ذات سالسل طويلة شبكية متقاطعة تنتج بوليمرات متينة قوية ال  بطريقة البلمرة بالتكثيف مما
بطرق تشغيل مواد  ن طرق تشغيلها حمدودة باملقارنةإغري قابلة إلعادة التشكيل باحلرارة ، وبالتايل ف تنصهر أي

استخدامها مرة أخري ويستخدم الكيميائي مواد  الثرموبالستيك كما أن العوادم الناجتة عن التشغيل ال ميكن إعادة
   .لتحسني خواص الثرموستينج يف االستخدامات العملية احلشو كمسحوق اخلشب واأللياف الزجاجية

III.-1-1-3 طرق تشكيل البالستيك   

عملية تصنيعها للحصول على  نإبودرة أو سوائل أو عصي أو أنابيب وبالتايل ف ،توجد اللدائن على شكل حبيبات
  .عليه املنتج النهائي ختتلف لتتناسب مع طبيعة الشكل املوجودة

 طريقة القولبة باحلقن 
 طريقة البثق  EXRUSION 
 طريقة القولبة بالنفخ  BLOW MOULDING 
 قوالب الضغط والنقل   COMPRESSION AND TRANSFER MOULD 
 الصقل  CALENDERING 
 مواد ألواح التشكيل احلراري  THERMO FORMING SHEET MATERIAL  

                                                
، لول مشكلة األكياس البالستيكيةهواري املعمري الدراسات احلديثة حول أضرار املواد البالستيكية وح 142
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 اللدائن املصبوبة  CASTING PLASTICS 
 طريقة القولبة بالبالستيزول  PLASTISOL MOULDING  
 143 اللدائن الرقائقية LAMINATED PLASTICS  

  طريقة القولبة باحلقن: -1

عملية تصنيعها للحصول  ي أو أنابيب وبالتايل فانتوجد اللدائن على شكل حبيبات بودرة أو سوائل أو عص     
  .عليه على املنتج النهائي ختتلف لتتناسب مع طبيعة الشكل املوجودة

مبعظم الطرق املعروفة بينما  ونالحظ أن املواد الثرموبالستيكية ( مواد التلدن باحلرارة ) تكون قابلة للتصنيع    
طرق أخري للتشكيل، وهذا يرجع إىل اخلاصية املميزة للمواد  ارة) حتتاج إىلاملواد الثرموسيتنج ( مواد التصلد باحلر

 تشكيلها بالتسخني دون حدوث تغري كيميائي يف تركيبها يف حني أن املواد إعادة الثرموبالستيكية بإمكانية
بتأثري احلرارة والضغط النهائي منها  الثرموستينج يكون التفاعل الكيميائي لعملية البلمرة أثناء عملية صناعة املنتج

دائما عند دراسة طرق تصنيع البالستيك ونوع الراتنج املستخدم يف  والعوامل املنشطة، وهذا املفهوم جيب تذكرة
   .عملية التصنيع

  EXRUSION  طريقة البثق-2

بيب والشرائط كالقضبان واألنا عملية البثق هي الطريقة املثالية لتصنيع أشكال بالستيكية ذات أحجام قياسية     
  144 .واأللواح، وهي تصلح للمواد الثرموبالستيكية فقط 

  BLOW MOULDING طريقة القولبة بالنفخ-3

التجويف رقيق اجلدران  تستخدم قوالب النفخ يف إنتاج األجزاء البالستيكية من مادة الثرموبالستيك ذات    
يسون" بني فكي القالب الذي يقوم بثين اييت بار" (كالقوارير مثال) وذلك بوضع اسطوانة من البالستيك تسمى

 بينما يندفع هواء مضغوط بقوة ليدفع بالصهري البالستيكي إىل جدران القالب ، االسطوانة البالستيكية الساخنة
  .شكلها وبالتربيد يصبح البالستيك املتراكم على جدران القالب الداخلية جامدا وقويا متخذا

  COMPRESSION AND TRANSFER MOULD قوالب الضغط والنقل-4

مكبس على العجينة   يدفعمثتتلخص هذه الطريقة يف وضع كمية حمسوبة من الراتنج يف القالب الذي يسخن     
مث  ،الراتنج شكل التجاويف اليت مألها املنصهرة فتمأل الفراغات داخل القالب حيث يرفع الضغط بعد أن يأخذ

  .تتم عملية البلمرة كما هو معلوم يف مواد الثرموسيتنج ميائية اليتيترك ليتصلب بتأثري التفاعالت الكي
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  CALENDERING  الصقل-5

 أكثراملنصهرة) بني بكرتني أو  يقصد بعملية الصقل ضغط عجينة البالستيك من املواد الثرموبالستيكية اللينة
وهذه العملية مشاة متاما "calplast"وهي الطريقة املستعملة يف املؤسسة حمل الدراسة .لتكوين شريط متصل

وتستخدم عادة مادة كلوريد  شرائط وألواح البالستيك ملا حيدث يف صناعة املطاط وهي الطريقة املثلى لتصنيع
م مواد، السليلوزات ، البويل ايثلني أيضا استخدااملرنة يف هذه العملية إال انه ميكن   pvc البويل فينيل
  .والبوليسترين

التثبيت والتلدن والتزييت  نج الثرموبالستيكي مع بعض املواد األخرى كعوامل مساعدة علىوميكن خلط الرات
  .والتلوين

الساخن مث تغذى إىل بكرات  ن العجينة تسخن حىت تصبح مطاطية التكوين أشبه بالفخار األملسإوأثناء اخللط ف
ا بني البكرات، ومن مث مترر على أثناء مروره الصقل الساخنة حيث تنضغط إىل السمك واالتساع املطلوبني

ويتم التحكم يف مسك 145 .له القطع مث تلف على بكرات التسليمأ املطلوب على بكرات التربيد مث تقطع باالتساع
  .اللوح املصقول حسب املسافة بني البكرتني النهائيتني

   :مكائن الصقل -أ

  هي:ربعة وحدات رئيسية أتتكون ماكينة الصقل من 

املطلوبة من الراتنج والعوامل املساعدة وذلك بغرض عمل مزيج  مبزج املكونات: يقوم خالط  .1
  للتشغيل. متجانس منها جاهز

الساخنة بني البكرات إىل  : وهي ماكينة الصقل وتقوم بضغط ولف العجينة الوحدة الرئيسية .2
  شرائط أو ألواح مسطحة. 

   التربيد وآلة القطع والتشذيب. وتشمل بكرات :التشطيبوحدة  .3
  .قياسية اليت يلف عليها املنتج النهائي بكميات :بكرات اللف .4

البالستيك الناتج يتم  ن التحكم يف مسكأونالحظ أن البكرات تظل دائما ساخنة حلفظ حرارة التكوين كما 
استخدام بكرات مزخرفة إلنتاج لفائف البالستيك  بواسطة تضييق املسافة تدرجييا بني كل بكرتني ، وميكننا

  .املزخرف أويجي النس

   COATING PROCESS : عملية التكسية -ب
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بعض املواد كالورق والقماش بطبقة بالستيكية ،وهذه العملية تشبه عملية  لتكسيهميكن استخدام تقنية الصقل     
لتحام التام ويتم أثناء ذلك اال. أثناء تكوين لفائف البالستيك نه توضع املادة املراد تغطيتها بني البكراتأالصقل إال 

وتنجح هذه العملية  املستخدم وخيرجان من البكرة النهائية قطعة واحدة بني املادة البالستيكية والورق أو القماش
واألحذية واحلقائب وحقائب اليد من رقائق البويل  يف إنتاج أقمشة التنجيد البالستيكية لألثاث واملقاعد واملالبس

ا كلوريد البويل فينيل املرن فيستخدم يف صناعة ستائر احلمامات ، مالبس أم ،القماشفينيل املرنة كغطاء فوق 
 .حبال ختطيط محامات السباحة ، اجللد الصناعي وواقيات االصطدام يف السيارات  املطر،

البنوك ، أشرطة  يف صناعة أكياس النفايات ، بطاقات Rigid pvc اجلاسئويستخدم كلوريد البويل فينيل 
  .، وسائل اإلضاءة وأكياس حفظ احلبوب التسجيل الصوتية

   THERMO FORMING SHEET MATERIAL مواد ألواح التشكيل احلراري-6

البالستيك كما أا  بصناعةتعترب عمليات التشكيل احلراري أللواح البالستيك واحدة من العمليات الرئيسية 
  146 قدم العمليات يف هذه الصناعةأواحدة من 

   CASTING PLASTICS اللدائن املصبوبة-7

مومنر يستكمل  الصب هو عملية سكب سائل بالستيكي يف قالب مناسب ، وقد يكون البالستيك على شكل
  . سائل راتنجي مضاف إليه عامل مساعد (منشط) قبل السكب أوبلمرته بعد صبه 

لية وعموما فان املرتات أما القالب فقد يكون معقد التركيب أو بسيطا جدا حىت ميكن استخدامه يف الورش -
اخلشب أو الزجاج أو الطني الصلصايل أو  القوالب املستخدمة يف عمليات الصب غري مكلفة حيث تصنع عادة من

 .القالب من نوع آخر من البالستيك املعادن إىل جانب إمكانية أن تكون مادة
 
  PLASTISOL MOULDING  طريقة القولبة بالبالستيزول-8

للتلدن (وهي املواد الكيميائية  لوط راتنجات كلوريد البويل فينيل والعوامل املنشطةالبالستيزول هو معلق من خم
ميكن تشكيله يف قوالب، صبه أو حتويله إىل شرائط حتت  اخلليط املضافة لتحسني التشغيل وتقليل التقصف) ، وهذا

 .تأثري احلرارة

  LAMINATED PLASTICS  اللدائن الرقائقية-9

                                                
146 www.daeyaa.com 
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مفردة أو لوح ذي مسك من  من املواد الراتنجية لتكوين وحدة أكثرك بلصق طبقتني أو تصنع رقائق البالستي
تلصق طبقات متعددة من  ويعترب اخلشب الرقائقي مثال منوذجي لفهم هذا النوع من اإلنتاج حيث .البالستيك

  .قيةيف صناعة اللدائن الرقائ قشرة اخلشب لتكون لوح مسيك صلب ، وهو نفس األسلوب الذي يستخدم

  

  

III.-1-1-4 أنواع البالستيك:  

 .عبوات املياه الغازية املرنة PETالبويل إيتلني ترفتاليت  .1
  .عبوات املنظفات امللونة HDPE, PEHDالبويل إيتلني عايل الكثافة  .2
  .عبوات املياه املعدنية القصفة PVCالبويل فينيل كلورايد  .3
  .سميكة مثل أكياس السريومألعاب األطفال و األكياس ال LDPEالبويل إيتلني منخفض الكثافة  .4
  .عبوات املنظفات الشفافة PPالبويل بروبلني  .5
رغوة مثل الستريوفوم و أطباق الوجبات السريعة أو صلب مثل مواد االستخدام الواحد  PSالبوليستراين  .6

  .و صحون البيض و حافظات األقراص املضغوطة
 أنواع أخرى من البالستيك .7

  ترميز البالستيك: -ب 

 ت البالستيكية املصنعة حملياً ال حتمل رمز نوع البالستيكمعظم العبوا. 
 إن وجود السهمني املتداخلني ال يعين أن البالستيك قابل للتدوير.  

  ،شارة السهمني املتداخلني ترمز إىل أن الشركة املصنعة قد دفعت رمساً حكومياً ملعاجلة النفايات
   له يف معضم الدول.وهوجمرد تقليد ال معىن رمز اإليكو أمبالج يف فرنسا

  البالستيك القابل للتدوير حيمل شارة التدوير املثلثة مع رقم املادة، أما البالستيك املصنع من
أنظر الشكل رقم بالستيك مت تدويره فهو حيمل ذات الشارة السابقة موضوعة ضمن دائرة.

(1.3).  
 ثل نسبة املادة املعاد تدويرهاإن النسبة املئوية داخل شارة البالستيك املصنع من مادة مدورة مي  

  50إن عدم تفهم معىن الرمز يؤدي إىل أخطاء يف الفرز، يف فرنسا كانت نسبة اخلطأ% 

  يبني قابلية مادة البالستيك للتدوير وطبيعة مادة تصنيعه. )1.3 (شكل رقم
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  www.daeyaa.com املصدر:

  ع البالستيك املستعمل وقابلية التدوير.) شكل يبني نو2.3الشكل : ( 

  
  www.daeyaa.com املصدر":

III.-1-2 ) البولي فنيل كلوريدpvc(  
III.-1-2-1  تعريف البولي فنيل كلوريد  

بويل فينيل كلوريد مادة بالستيكية كثرية االستعمال وهي من أكثر املنتجات الثمينة للصناعة الكيميائية . يعد بويل 
كلوريد من أهم البوليمريات الفينيلية اليت تنتج من املشتقات البترولية ، ويأيت إنتاجه بالدرجة الثانية بعد فينيل 

 البويل ايثيلني يف العامل .
ينتج نوعان من البويل فينيل كلوريد ، النوع األول يسمى ببويل فينيل كلوريد القاسي ، والنوع الثاين يسمى  بويل 

  .و املرن وهو بوليمر مضاف إليه بعض املواد امللينة أو امللدنةفينيل كلوريد اللني أ
  مادةPVC  من أكثر املركبات الكيميائية شيوعا يف العامل ، متتاز هذه املادة مبقاومتها للمواد الكيميائية

 147واالحتراق والتآكل والعوامل اجلوية والعزل احلراري ، وقلة نفاذية الغازات .
  
 

III.-1-2-2  أهم منتجات مادةpvc 
 الصناعات اجللدية : اجللد الصناعي 

                                                
  ، جامعة امللك سعود،األنابيب البالستيكية املصنوعة من مادة البويل فنيل كلوريد، ابراهيم صاحل املعتاز 147

 صنع من بالستيك جديد صنع من بالستيك التدوير
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  .القطاع املرتيل: مفروشات احلمام، واملفارش البالستيكية  
  .القطاع االستهالكي: لعب االطفال ، واألحذية واحملافظ  
 .قطاع النقل واملواصالت : االجزاء البالستيكية املستخدمة يف صناعة السيارات  
 م والبالط البالستيكي. قطاع البناء: أنابيب املياه والصرف واخلراطي  
 .عبوات األدوية والزيوت ومستحضرات التجميل وزجاجات املياة املعدنية  
 املباين واإلنشاءات: تصنيع الشبابيك واألبواب والقواطع واأللواح املستخدمة يف صناعة األثاث والديكور.  

 
  ) يبني الصيغة الكيماوية للبويل فنيل كلوريد 4.3الشكل(

  
  40، ص الكيمياء الصناعيةنضري ثعبان ، املصدر: كاظم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 130

  
III.-2  تقديم عام لمؤسسةcalplast  سطيف 

III.-2-1  ماهية مؤسسة كالبالست 
III.-2-1-1  لمحة تاريخية عن المؤسسة الوطنية للبالستيك والمطاط
"ENPC" 

عقب إعادة هيكلة الشركة الوطنية للمحروقات سونطراك  ENPCتأسست الشركة الوطنية للبالستيك واملطاط 
دج ، ولقد تطور امع خالل  4.645.000.000.00برأمسال قدره  1980أفريل  06يف  102-80ملرسوم ، حتت ا

  عدة مراحل:
مت حتويل امع الوطين للبالستيك واملطاط إىل مؤسسة عمومية اقتصادية شركة ذات  12/12/1997: املرحلة األويل

  .(spa)أسهم 
لوطين للبالستيك واملطاط الشركة ذات أسهم إىل جممع صناعي حتويل امع ا 28/12/1997: املرحلة الثانية

  بالئحة من اجلمعية العامة االستثنائية للمؤسسة.
: متت املصادقة من طرف اجلمعية العامة االستثنائية على املرحلة األوىل لعملية  21/06/1999: املرحلة الثالثة

  .2000في جان 01التفريغ والترخيص بإنشاء شركات تابعة ابتداء من 
إنشاء شركيت من نوع شركة ذات مسؤولية حمدودة وذات الشخص الوحيد لألمن  01/01/2004: املرحلة الرابعة

  من سطيف والشلف .
ولقد وضعت الصناعات بسطيف لغرض حتويل املنتجات البالستيكية "املادة األولية" املنتجة من طرف املركب 

  لف موجهة لتحويل منتجات مركب البيتروكيمياء بأرزيو ووهران .البيتروكيمياء بسكيكدة ،وفيما يتعلق بالش
وهلذا فإن مهامها متنوعة فيما يتعلق بتحويل املواد األولية إىل مواد مصنعة ، ولقد وصلت املؤسسة إىل مستوي من 

البالستيك اخلربة مكنها من القيام بكل العمليات التجارية والصناعية من خالل جممل النشاطات املتعلقة بصناعة 
  كالبثق،والنفخ، الصقل،احلقن، الرش...اخل .

 :معوحدات ا  
يتشكل امع الصناعي للبالستيك واملطاط من املديرية العامة واليت مقرها املنطقة الصناعية لوالية سطيف ، كما 

تسويق مهمتها اإلنتاج وال (spa)وحدة عبارة عن مؤسسات ذات أسهم  12وحدة منها  15يتكون امع من 
حتكمها القواعد التجارية يف تسيريها الداخلي ، إضافة إىل هذا تتمتع مبجالس إدارية وجلان مشاركة خاصة ا 

، ذات طابع خدمايت ،منها مؤسستان للخدمات يف جمال األمن ،كما هلا مؤسسات ذات مسؤولية حمدودة 
  الفائضة. واألخري مؤسسة تسيري وتسوية وحتضري عمليات التنازل عن العقارات

  مع والذي نلمسه من عدد وحداته إال أن هذه األخرية معرضة للتصفيةورغم التوسع الذي مس ا
 للدخول يف إطار اخلوصصة ،ولقد مت بيع وحدة "بروفيبالست" املتخصصة يف صناعة األنابيب .

 ENPCيبني الشكل املواىل وحدات مركب 
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 "ENPC"وحدات مركب :) 5.3( شكل رقم 

 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املصدر: من إعداد الباحث
 
 

 شركة الصقل
"سطيفتكالبالس  

شركة بثق البالستيك 
ية"سواكسبالست"املد  

شركة حقن البالستيك وصناعة األدوات 
 املدرسية سيسكو بالست "ذراع امليعاد"

 شركة األكياس واألشرطة البالستيكية
 سوفيبالست"سطيف"

شركة حقن ونفخ البالستيك 
 سيبالست"سطيف"

شركة صناعة األشرطة البالستيكية 
 والبوليستران فيبكسبالست "الشلف"

شركة تسويق املنتجات البالستيكية 
 "سوكو بالست اجلزائر "

الشركة اجلزائرية للقوالب أملول 
 "سطيف"

شركة األنابيب البالستيكية 
 سوتيبالست"الشلف"

يبالست شركة األلواح املبثوقة تريس
 وصفائح التزيني ترنسبوليمار

شركة حتويل ورسكلة البالستيك تريس 
 بالست "الرويبة"

 شركة تسيري املمتلكات جستار سطيف"

شركة حتويل منتوجات البوليمار 
 الميبالست الشلف

 التدخل السريع الشلف

 المجمع الصناعي للبالستیك والمطاط
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III.-2-1-2 وأسباب اختيارها   تعريف مؤسسة كالبالست 
 

III.-2-1-2-أسباب اختيار المؤسسة  أ 
مت اختيار مؤسسة كالبالست لعدة اعتبارات، وهي انتماء املؤسسة لقطاع هام وهو قطاع البالستيك 

،كما تعترب النفايات البالستيكية من أكثر ئيعمل هذا القطاع علي اجلانب البي ، وكلنا نعلم تاثري
النفايات املنتشرة على الكرة االرضية، وهناك دراسات واسعة حول التقليل من حجم النفايات 
الصناعية البالستيكية ، ومنه حماولة تتبع الطرق املستعملة من قبل املؤسسات اجلزائرية العاملة يف جمال 

لبالستيك ومعرفة مدي مواكبتها للتطورات احلاصلة يف عمليات تسيري النفايات البالستيكية . ولقد ا
وذلك من خالل مقابلة  لوثائق املؤسسة اواستناد املقابلة واملالحظة  متت عملية البحث انطالقا من

لعمليات اليت من مجيع املصاحل اليت تتعلق بالنفايات من قريب أوبعيد وحماولة مشاهدة وحتليل كل ا
  شئنها احليلولة دون زيادة كمية النفايات واتباع طرق من شئنها العمل على التسيري اجليد للنفايات.

III.-2-1-2-مؤسسة كالبالست تعريف ب  
 

على شكل وحدة تابعة للمجمع الوطين للبالستيك واملطاط ،ختتص يف  1981عام  calplastنشأت مؤسسة 
    1999منذ سنة   spaمث أصبحت شركة أسهم  (pvc)الستيك إنتاج الورقة اللينة ونصف صلبة من الب

وهي مؤسسة متتاز باخلربة واملعرفة العالية يف ميدان نشاطها، تعمل املؤسسة ضمن املعايري الدولية ،حاصلة على 
  . 2008لسنة  9001شهادة التقييس إيزو للجودة 

شمال ملعب رياضي ومن الغرب ثكنة الدرك تقع املؤسسة باملنطقة الصناعية جنوب مدينة سطيف ،حيدها من ال
  الوطين ومن الشرق وحدة اجللود الصناعية،ومن اجلنوب ورشة يف طور اإلنشاء .

أصبحت الوحدة كالبالست شركة فرعية عن طريق إعادة هيكلة امع ، يبلغ رأس مال الشركة  2000منذ
  مليون دينار.260االجتماعي 

 وصف البنية التحتية : 
 هزة واملغطاة منها  2م 27،200:  مساحتها2م 6612:  ا  

 موزعة على النحو التايل :
   :ورشات العمل   

، وطحن احلرشفةورشات العمل املختلفة: الصقل، والطباعة،  طوابق إلعداد (اخلليط)بثالث برج 
  طابقني.قطع الغيار، وخمترب، ومرافق العامة ومبىن للمكاتب على  ومتجر امليكانيكية
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   ركةبيانات الش
  ، مقسمة على النحو التايل : فردا 129تكون من ت،  CALPLASTموظفي املؤسسة 

  أربع (املدير ورؤساء الدوائر)+ مثانية رؤساء املصاحل.إطارات : • 
  108العمال :• 
  

III.-2-1-2-ميدان نشاط المؤسسة: ج 

 
القطاعات  وجماهلانتاج وتسويق ورقة مرنة وشبه جامدة البويل فينيل كلوريد إل  CALPLASTدف شركة

  التالية :
  ورقة شفافة. مي ورقة دفتر املالحظاتاحاألغلفة البالستيكية "كتب كراريس" :  التعليم 
  للمستشفيات. تل ، فرشااطفألل: سراويل داخلية  الصحة 
قي .االحواض املستعملة للسءبناالاألختام ألشغال اهلندسة املدنية و : أغطية اجلدران ،األرضيات ، ورقة البناء     

  أوتربية األمساك. 
 "" toile cirée- rideau de douche: أغطية وستائر الطاوالت   العائالت

  أفرشة السيارات والشاحنات واحلافالت الصناعية.  :قطاع السيارات الصناعية
  احلمام،وعدة  ةحقائب السفر الفاخر   والنسيج ورقة مبطنة ، الصناعية  : اجللود نوعاتتم  

  ت الداخلية السيارات ، سجاد والديكورا
  يتم تصنيع هذه املنتجات من قبل عملية الصقل مع اخلصائص التالية :

  مم 2،5حيت  0،09مسك : • 
  ملم 1500ملم إىل  1300العرض : • 
  لونا 20اللون : جمموعة من • 
  نوع. 15: أكثر من  األشكال•
  املرونة : شبه جامدة إىل مرونة. • 

III.-2-2 ستبكالبال المسؤوليات والمهام : 

الذي يبني السلطات  )4.3(تعمل مؤسسة كالبالست وفق  حسب اهليكل التنظيمي شكل رقم
  ،املسؤوليات واملهام واليت هي كالتايل:  

  
  
  كاهليكل التنظيمي لوحدة كالبالست) 6.3شكل رقم ( 
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 المدیریة العامة

 دائرة اإلدارة والمالیة
   

 

مدیریة التسویق واإلحصاء المدیریة التقنیة    

مسؤول الجودة والنوعیة  األمانة
 والمراقبة الداخلیة

مصلحة  األمن            
  

      خلیة اإلعالم اآللي

خلیة اإلحصاء 
 والمراقبة

 

مصلحة المستخدمین 
      والوسائل العامة

ة اإلنتاجمصلح  مصلحة التسویق 

 مصلحة الصیانة مصلحة المالیة

 مصلحة التقنیة 

 مصلحة التموین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  
  
 
  

  
  
  
  

  املصدر: بيانات الشركة .
  
  

III.-2-2-1 : اإلدارة العامة  
  ة عن :هي املسؤول        

  تطوير وحتديث سياسة الشركة ،• 
  حتديد االستراتيجيات ومراقبة تنفيذها ،• 
  ختطيط وتسهيل وتنسيق ومراقبة األنشطة األعمال التجارية ،• 
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األجلني القصري لنشاط والذي ترجم إىل خطط وبرامج حتديد السياسات واألهداف لكل جمال من جماالت ا• 
  االجتاه. واملتوسط لكل

 )01(.امللحق األموال واملوارد لزم األمر ختصيص• 
III.-2-2-2 مديرية المبيعات والتموين:  

  دور هذه املديرية هي :
  .ياكل اهلضمان التنسيق الالزم بني • 
  .زالشركة وضمان جناح اإلجنا يف لبيعااإلشراف على تنفيذ خطة • 
  التحقيق.  اإلشراف على تنفيذ خطة توريد وضمان• 
  قسم املبيعات : -أ

  لة عن :هي املسؤو
  .تطوير وحتديث وتنفيذ السياسات واألهداف التجارية للشركة• 
  تسيري خمزون املنتجات التامة.• 
  التشخيص والتحليل البيئي للمنافسة.  حتديد املعوقات والتحديات والفرص• 
  التصاالت.لاخلارجية  ةتصميم وحتديث وتنفيذ ورصد السياس تعمل على• 
  لزبائن.لوضع وإدارة العقود • 
  )2( انظر امللحق رقمرصد وقياس درجة رضا العمالء.• 
  .تنقسم بدورها اىل فرعنين: التموي قسم -ب

فرع املشتريات ومهمته شراء قطع الغيار واملواد األولية الالزمة لعملية اإلنتاج وكل ما حتتاجه املؤسسة يف عمليتها 
  : كااليتملية اإلنتاج وميكن سرد املواد األولية األساسية الداخلة يف ع اإلنتاجية.

 %70اىل 60: تعترب أهم مادة تدخل يف عملية اإلنتاج ، متثل من " pvcمادة البويل فنيل كلوريد : " -1
 لسكيكدة  البتروكيمياءمن تركيبة املنتج . كان املمون األساسي للمادة هو مركب 

ة يف املبحث األول من هذا من اخلارج، ولقد متت اإلشارة إىل خصائص املاد ااستردادهولكن حاليا يتم 
  الفصل.

، يعطي الليونة  pvc: عبارة عن زيت يستعمل يف عملية عجن  " دي أوكتيل فتاالت"dopمادة  -2
 لورقة البالستيك ، وهو أساسي يف عملية اإلنتاج.

 
3- "Caco3"la charge  مادة بيضاء على شكل بودرة تضاف اىل خليط البالستيك ،يستعمل

 قل لورقة البالستيك كمادة تضيف نوع من الث
مادة تستعمل لتثبيت مزيج البالستيك إلعطاء ورقة البالستيك نوع من  "stabilisantsاملثبتات " -4

 ba-cd-zn-huil (التماسك ، حبيث التسمح بتمزق ورقة البالستيك بسهولة صيغتها الكيماوية
de soja (. 
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 ألة اخللط.مادة متنع التصاق مزيج البالستيك ب  (lubrifiant )التشحيم  -5
تنتج املؤسسة الورقة اللينة من البالستيك بكل األلوان حسب   (les pigament )األلوان  -6

 طلب السوق واملستهلك ، من الشفافة أو أي لون ميكن إنتاجه.
  كما أن هناك مواد أخري تضاف إيل املنتج وذلك حسب نوع املنتج ، طلب الزبون، أو مكان االستعمال

 :ايق،ومنها ما يقاوم األشعة الشمسية ومنها ماهو ضد البكترييا ) نذكر منه(مثال ماهو ضد احلر
 Refox 65 مادة مانعة لالحتراق تستعمل مثال يف الوجه الظاهري لورقة البالستيك املستعملة يف :

 .ةالسيارات الصناعية ، متنع اشتعال النار عند سقوط مجرة السيجار
 Estabex (abf)عمل يف صناعة ورقة البالستيك املوجه لصناعة احلفاظات : مادة ضد البكترييا تست

 والسراويل الداخلية لألطفال. ملالمسة ورقة البالستيك لبشرة الطفل مباشرة.
 . املثبتات املستعملة يف أغلفة الكراريس والكتب املوجهة لألطفال ، هي مثبتات غذائية 
  
I-2-2-3  مديرية التقنية 

  :يتتكون مديرية التقنية من ثالث مصاحل ه
  مصلحة اإلنتاج . -
  مصلحة  الصيانة. -
  مصلحة التقنية. -
تعترب املصلحة األساسية يف املؤسسة فهي املسؤولة عن عملية االنتاج ،ا أكرب نسبة : مصلحة اإلنتاج  -أ

فرق فرقة  04ساعة ،حتوي املصلحة  24أي العمل طيلة  )8*3( من العمال ، يتم العمل يف املؤسسة بنظام
اعداد املادة األولية وحتضريها لعملية االنتاج أما الفرق الثالث األخرى فتعمل بالتناوب بطريقة عملها هو 

  ساعات لكل فرقة .8
  :متر عملية االنتاج بأربع مراحل من خالل أربع ورشات 

 تقوم هذه الورشة  بعملية مزج املادة األولية وخلطها ،إىل أن تتحول املادة االولية إىل ورشة التخليط : 
  عجينة من البالستيك

  ورشة الدلفنة" calandrage "  تستقبل هذه الورشة مادة البالستيك على شكل عجينة ومن :
خالل  آالت عبارة عن اسطونات تقوم بضغط عجينة البالستيك عرب عدة اسطوانات إىل غاية احلصول 

املنتج وطلب الزبون. ملم حسب طبيعة 2.5ملم اىل 0.09عل ورقة البالستيك املرغوب فيها من مسك 
 وتسمي هذه العملية من حتويل البالستيك بعملية الصقل .

 نتهاء من صنع لفافة البالستيك يتم متريرها حنو ورشة احلرشفة اليت يتم : عند اإلورشة الطبع واحلرشفة
ة ألعطاء أشكال خمتلفة على ورقة البالستيك"مثال دوائر ،شكل التمساح" كما يتم من خالل إمن خالهلا 

 الطبع رسم أشكال خمتلفة على ورقة البالستيك املستعملة مثال كأغطية للطاوالت .
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 يتم علي مستوي هذه الورشة تقطيع ورقة البالستيك حسب طلب الزبون ألن  ورشة التقطيع واملراقبة :
الستيكية سم .كما تتم عملية املراقبة أثناء لف الورقة الب148الورقة أثناع اإلنتاج يكون عرضها حوايل 

  اللينة على اللفافة الورقية والتأكد من سالمتها. 
  دور هذه املديرية هي :

  . اسيطراليت  هي حتت  ياكلاهلضمان التنسيق الالزم بني • 
 .أقل تكلفة ممكنة ذلك بحتقيق و  اإلشراف على تنفيذ خطة إنتاج الشركة وضمان جناحها• 

  الشركة. لتنميةاألساس،واملشاركة يف وضع خطط  هذا الشركةحتديد أهداف اإلنتاج األمثل وربط •      
  مصلحة الصيانة    -ب

تتكون مصلحة الصيانة من ثالث أقسام هي قسم التخطيط واملنهجية ، قسم امليكانيك ، قسم الكهرباء . 
  تقوم املصلحة بتوفري االمكانيات املادية والبشرية للقيام بعملية الصيانة .

 دف عملية الصيانة آالت اإلنتاج وضمان جودة االنتاج. لزيادة عمر 
  هناك نوعيني من عمليات الصيانة منها ماهو عالجي أي عند حدوث العطب وهناك ماهي صيانة

 وقائية مربجمة من خالل وضع خمطط حول عمر قطع الغيار والتاريخ الالزم لتغيريها .
 التقنية ،تقوم هذه االخرية بعملية فحص  كما أن املؤسسة أبرمت عقدا مع املؤسسة الوطنية للمراقبة

  الت املصنع تعطي بعدها تقريرا مفصال حول ما يستلزم الصيانة .شامل آل
  هي املسؤولة عن :

  معدات اإلنتاج وكذلك مجيع املرافق املرتبطة ا. دعم التدخالت الصيانة الوقائية والعالجية• 
                       لى النتائج.وحصل ع تنظيم وتنسيق ومراقبة خطط وبرامج العمل• 
  مصلحة التقنية : -ج

حتوي املصلحة على خمرب إلجراء التحاليل والتجارب سواء على املواد األولية عند استالمها وتقدمي تقرير اىل  
مصلحة التموين حول سالمة املواد االولية وموافقتها للمعايري أو العكس. كما جتري املصلحة عملية التجريب 

بالستيك ومدي جتانسه من خالل عملية التطبيق على مستوي املاكنة املصغرة املوجودة على مستوي خلليط ال
  املخرب .وتقدم املصلحة مجيع املقادير الالزمة إلنتاج أي نوع من أنواع الورقة البالستيكية. 

  املسؤولة عن : وتعترب املصلحة
طوي على استخدام وتطويرالشركة القدرة اليت تن العملية ىإجناز دراسات املشروع من حيث اجلدو• 

  التقنية والتكنولوجية والبشرية. على
  تنظيم وتنسيق ورصد وتتبع عملية اإلنتاج.• 
  

III.-2-2-4 دائرة اإلدارة والمالية.  
  مصلحتني مها:هذا القسم يتكون من 
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  .مصلحة املستخدمني  والوسائل العامة  - 
  .مصلحة  املالية واحملاسبة - 

  تنظيم وتوجيه وتيسري أنشطة اخلدمات اخلاضعة لسيطرادور هذه اإلدارة يف 
  يف العالقات املؤسسية واحلفاظ على االتصاالت املناسبة املؤسسةمتثيل  -
  ضمان حسن سري العمل يف نظام املعلومات وضمان توافر املوارد للعمليات التجارية -

   مصلحة  الموارد البشرية والوسائل العامة -أ       
  ة عن :هي املسؤول

  إدارة وتنظيم شؤون املوظفني.• 
  تدريب املوظفني.• 
  الطب املهين.• 
  أفراد األمن  تنظيم الرصد على قوانني العمل والصحة • 
       الشركة.  تعزيز املعلومات واالتصاالت داخل• 
  المالية وخدمات المحاسبة : -ب      

  هي املسؤولة عن :
  العامة الشركة. االستراتيجيةيف إطار  مالية استراتيجيةوضع وتنفيذ والسيطرة على • 
  . تعبئة األموال العادية الالزمة لتشغيل • 

  السيطرة على رحبية العمليات.•          
  .  ضمان األداء السليم ونظام احملاسبة واإلدارة االعتمادية•          

  
III.-2-2-5 ول اجلودة والنوعية واملراقبة الداخليةؤمس" RMQ":  

تسيري نظام اجلودة على مستوي املؤسسة ، كما يعمل مع اهليئات املاحنة واملختصة يف يشرف على حتسني و
ومسايرة مجيع التطورات احلاصلة على مستوي املعايري الدولية ومواكبة   iso 9001منح شهادة اجلودة 

املنافسة التطورات ، واالشراف على توفري الوسائل املادية واملعنوية من أجل الوصول اىل مستوي يسمح ب
ويكسب املؤسسة صورة جيدة يف السوق، وذلك من خالل تطبيق مجيع املالحظات املقدمة من طرف املكتب 

  املانح للشهادة الذي يقوم بزيارات سنوية من أجل تقييم العمل باملؤسسة.
  :دليل إدارة اجلودة -أ 
  الشركة ، العنوان ، تاريخ الصدور: الذي حيتوي على شعار واسم اإلطار 

استنساخها أو توزيعها دون  وميكن أن يكون سطيف. CALPLSATدليل اجلودة هي ملكية حصرية  إن
  . إدارة اجلودة احلصول على موافقة من مسؤول

  التوزيع واحلفظ : -ب  
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كما يتم توضيح التغيري الذي مدير اجلودة ،  ، يتم توزيع دليل اجلودة من قبل العامبعد إقراره من قبل املدير 
  "التغريات اليت حدثت مؤخرا ملخصعنوان " تحدث حت

  إدارة اجلودة. املتلقني ، اليت حتتفظ ا تضم وفقا لقائمة اإلصداررقابة ويتم تنفيذ :تنفيذاإلصدار -ج  
  وهذه هي مسؤولية كل مستلم :

  .إعالم موظفيها -
  حمددة بوضوح. توفري دليل يف مكان واحد -
  القضاء على نسخة قدمية. - 

  ارية املرجع :معي   -د
  9001/2008ويستند هذا دليل على ايزو 

  نظام إدارة اجلودة -ه 
          CALPLASTيتم تعريف ثالث فئات من العمليات يف نظام إدارة اجلودة  

  عملية ختطيط لنظام إدارة اجلودة .*      
  .عملية االستماع للعمالء• 
  .عملية االتصال الداخلي• 

  .ليايت) تتكون من ثالث عناصرعملية التحقيق (العم*     
  .العمليات التجارية• 
  .االنتهاء من عملية تفعيل املنتج• 
  .عملية مراقبة جودة املنتجات• 

  * عملية الدعم تتكون من أربع عناصر     
  .عملية الشراء• 
  .إدارة املوارد البشرية عملية (إدارة املوارد البشرية)• 
  .عملية الصيانة الوقائية• 
  .العالجية  الصيانة عملية• 
  سياسة اجلودة:ب لتزام اإلدارةا-و

أثرت يف  التغرياتوهذه  عوملة التجارة.ال جراءتغريات عميقة وسريعة ومعقدة بتتميز البيئة االقتصادية الدولية      
ت من املؤسسات اليت واكب  CALPLAST تعترب شركةملعاجلة هذه القضايا ، و الصناعات أمناط اإلنتاج وتنظيم

(إدارة اجلودة) معيار ايزو  خالل إنشاء نظام إلدارة نعملية التحسني املستمر م املشاركة يفهذا التطور من خالل 
  )04(أنظر امللحق رقم .2008نسخة  9001

  ولقد انتهجت املؤسسة طريق حنو سياسة تعمل ا تتمثل يف النقاط التالية:
  .العمالء واالرتياح لدي باملنتجات ةدعم املتطلبات القانونية املتعلق• 
 •ا حتسني نوعية منتجا.  
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  .اختفيض تكلفة منتجا• 
  .ورفع مستوى املعرفة • 
  .والوظيفي يخطة التحسني املستمر التنظيم• 
  ..نا واملورديهتطوير الشراكة مع العمالء لدي• 
ء واملوجهة لصاحل التحسني املستمر لألدا نشاء إدارة اجلودة على أساسإل CALPLASTشركة  كما سعت -

  املؤسسة .العمالء 
  لتحقيق هذه املهمة ،  ستمرار نظام إدارة اجلودة.إل نشر أهداف اجلودة والتحسني-

        )05( انظر امللحققواعد العمل املرتبطة بتلك البيئة.و راعاة البيئةكما تلتزم املؤسسة مب
     

III.-2-2-5  والبيئة من الصناعياألمصلحة:  
 مكان يف يتواجد شخص وكل العمال على تؤثر اليت والعوامل الشروط إىل املؤسسة يف واألمن الصحة نظام يشري

 : التالية األهداف حتقيق النظام إ ىل ويهدف العمل
 إىل تتعرض أن ميكن اليت األخرى واألطراف العمال على املخاطر من ممكن قدر أقصى إىل واحلد القضاء - 

 .املؤسسة نشاطات جراء من واألمن بالصحة خماطرمتعلقة
 .واألمن الصحة تسيري نظام وحتديث تطبيق - 
 .العمل يف واألمن الصحة جمال يف املؤسسة سياسة مع النظام تطابق ضمان  -
 .األخرى لألطراف التطابق هذا على الربهنة - 
 .خارجية هيئة لدى النظام وتسجيل املطابقة شهادة عن البحث - 

 توضح مستوى أعلى على سياستها،تعمل مصلحة األمن على اعداد  العمل يف الصناعي األمن ظامنولتنفيذ 
على أن  الصحةواألمن، يف األداء حتسني أجل من املتخذة وااللتزامات واألمن بالصحة املتعلقة العامة األهداف

 : التالية النقاط االعتبارات بعني السياس هذه تأخذ
 .املؤسسة مستوى على واألمن بالصحة لقةاملتع املخاطر ومدى طبيعة مستوى على إعدادها يتم - 
 .املستمر بالتحسني زامتال تتضمن - 
 على أخرى التزامات و واألمن بالصحة يتعلق فيما ا العمل اجلاري التشريعات مع بالتطابق االلتزام تتضمن - 

 . مستوىاملؤسسة
 الصحة حول الشخصية مبالتزاما لتحسيسهم العمال لكل تبليغها يتم ) والتحديث التنفيذ (كتابية إجراءات -

 .يف العمل واألمن
 يتم توصيل هذه االجراءات والسياسات لتكون يف متنال منفذيها.  -

 للمؤسسة؛ مناسبة بقائها من للتأكد الدورية للمراجعة ختضع - 
 العمل يف واألمن الصحة تسيري برنامج -أ 
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وتتوفر  العمل يف واألمن الصحة لتسيري برامج عدة أو برنامج بإعداد تقوم املؤسسة أهداف إىل الوصول أجل من
  . poi" نظام التدخل يف حالة حريق ونظام "orsecاملؤسسة على نظامني مها نظام 

  والذي يتضمن النقاط التالية:
 املؤسسة يف معني ومستوى وظيفة لكل األهداف بإجناز املخولة والسلطة املسؤوليات . 
 األهداف زإلجنا الزمنية واملدة الوسائل. 
 مع لتكييفها الربامج هذه تعديل األمر تطلب وإذا منتظمة زمنية مدة خالل الربامج مراجعة تتم كما 

 .املؤسسة نشاط وشروط واخلدمات واملنتجات النشاط تغريات
 مصلحة األمن الصناعي: على مستوي  املؤسسة يف واألمن الصحة نظام تنفيذ  -ب 

  :واملسؤوليات اهليكل .1
 األدوارب كتابيا وتبليغ حتديد يتم املؤسسة ستويم على العمل يف واألمن الصحة تسيري هيلتس أجل من

 املخاطر على تأثري هلا يكون أن ميكن اليت النشاطات ومعاينة واإلجناز بالتسيري املكلفني األفراد وسلطة واملسؤوليات
  . املؤسسة وعمليات وهياكل العمل يف واألمن بالصحة املتعلقة
يتم تكوين العمال خاصة اجلدد منهم علي متطلبات األمن الصناعي لتفادي  : التحسيس ن،التكوي .2

 حدوث كوارث تؤثر عليهم أوال وعلى املؤسسة واحمليط.
 . واخلربة واملهين األساسي التكوين وفق املؤهالت تعرف أن جيب .العمل مكان يف -
 : ب وظيفتهم كانت همام املعنيني، العمال تحسيستقوم مصلحة األمن املؤسسة ب -

 الصحة تسيري نظام متطلبات وكذا العمل، وأمن بالصحة املتعلقة واإلجراءات السياسة مع التوافق أمهية 
 .العمل يف واألمن

 الفردي لألداء اإلجيابية واآلثار العمل يف واألمن الصحة على املهنية تلنشاطا الكامنة أو احلقيقية النتائج 
 .ملالع يف الصحةواألمن على

 العمل يف واألمن بالصحة املتعلقة واإلجراءات السياسة مع التوافق حتقيق يف تومسؤوليا أدوارهم 
 والقدرة اإلستعجالية احلاالت يف بالوقاية منها املتعلقة ذلك يف مبا العمل صحة تسيري نظام ومتطلبات

 . التفاعل على
 واملخاطرة ؛ والتعليمات الكفاءة ، املسؤولية مستويات خمتلف تراعي أن جيب التكوين إجراءات.  
 :واالتصال الفحص .3

 للعمال العمل وأمن الصحة حول الدائمة املعلومات إيصال بضمان هلا تسمح إجراءات تقوم مصلحة األمن بوضع
  بوجوب كون العمال: املعنية األطراف وإعالم العمال فحصب قومتكما املعنية، األخرى واألطراف

 .األخطار تسيري وإجراءات اساتوسي التنمية يف مدجمني -
 .العمل مكان يف واألمن الصحة على مؤثر تغيري كل عند مفحوصني -
 .واألمن الصحة قضايا يف ممثلني -
 .العمل يف واألمن الصحة مبسائل املكلفني اإلدارة أعضاء قبل ومن ممثليهم قبل من معلمني -
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 : التوثيق .4
 : ل ضرورية اآليل، واإلعالم األوراق ثلم مناسبة حوامل يف املعلومات وحفظ وضعيتم 

 .توتفاعال التسيري لنظام األساسية العناصر وصف -أ
  .املناسبة الوثائق اجياد مكان تعيني - ب

 :العملي التحكم .5
 مقاييس أجلها من تطبق واليت املعينة باألخطار املتعلقة واألنشطة العمليات حتديد من على حترص مصلحة األ

 : ب وذلك املطلوبة بالشروط اجنازها لضمان أنشطتها ختطيط املصلحة علىتعمل  كما .التحكم
 يف واألهداف السياسة على احنرافات يف اغيا يتسبب أن ميكن اليت احلاالت لتغطية الكتابية اإلجراءات إعداد -أ

 .العمل وأمن الصحة جمال
  .اإلجراءات يف العملية املعايري على االتفاق - ب
 من املستعملة تياواملشتر التجهيزات للسلع، بالنسبة العمل وأمن الصحة بأخطار املتعلقة اتاإلجراء وضع - ت

  .املالئمة باإلجراءات املعنية واألطراف املوردون اعالم وكذلك املؤسسة، طرف
 مبا وتنظيمه العمل إجراءات اآلالت، التركيبات، العمليات، العمل، مكان لتصميم اإلجراءات وإعداد وضع - ث
  .العمل واألمن بالصحة املتعلقة األخطار تقليص أو حذف فد البشرية القدرات مع توافقها ذلك يف

 : االستعجالية للحاالت واالستجابة اإلنذار حالة .6
كما حتتوي املؤسسة  ، "orsec"متلك املؤسسة خمطط للتدخل يف حالة حدوث حوادث وحاالت االستعجالية 

ملتقط موزعة على كافة  52يف حاالت حدوث أي اشتعال أو حريق يتكون من على نظام استشعار عاىل اجلودة 
  .عنها تنجم قد اليت احملتملة واإلصابات األمراض حاالت بتقليص يسمحأرجاء املصنع .هذا ما 

  
III-3  تسيير النفايات بمؤسسةcalplast 

III-3-1 مت تقسيم نفايات املؤسسة حسب طبيعتها اىل اربع نفايات مؤسسة كالبالست :
 'الصلبة، السائلة، الغازية، اخلطرة)أنواع 

III-3-1-1 :نفايات المؤسسة الصلبة 
  تنقسم النفايات الصلبة باملؤسسة اىل 

  نفايات االدارة والوسائل العامة:   - أ
 نفايات الورق الناجتة عن عمل االدارة. 
  ، االجهزة اإللكترونية والكهربائية العاطلة أو ذات التكنولوجيا املهتلكة ( أجهزة كمبيوتر

 .أجهزة فاكس، ...اخل) هواتف،
  الت الطباعةآخرتوش وجرب. 
 .املكاتب والكراسي الغري صاحلة 
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 بطاريات السيارات ومركبات املؤسسة. 
 العجالت املطاطية. 
 عبوات مواد التطهري والتنظيف وأجهزة االطفاء. 

  نفايات ورشة االنتاج:   - ب
  مادة أولية غري صاحلة كانت تستعمل سابقا عبارة عن مثبت للتلميعdéchet de vernis 

contenant" ". 
  نفايات خليط البويل فنييل كلوريد ناتج عن احتراق مادة البالستيك عند عدم تالئم املواد او

 لنقص مادة معينة .
  مادةpvc   وla charge   املتطايرة أثناء عملية تفريغ أكياس البويل فنييل كلوريد ومادة

La charge  . 
 لبالستيكية املستعملة يف تغليف املادة األولية .نفايات األكياس الورقية وا 
 . احلامالت اخلشبية املستعملة يف رفع اتلمادة األولية 
 .قطع الغيار الغري صاحلة الناجتة من عملية الصيانة 

III-3-1-2 :النفايات السائلة 
  املياه املستعملة:   - أ

املؤسسة، تستهلك املؤسسة  تستعمل املؤسسة املياه يف عملية اإلنتاج وحتصل على هذه املادة من بئر داخل
من املاء سنويا، ويتم استعمال املاء يف املؤسسة يف عملية إذابة مادة البالستيك "التسخني" ن  3م7200حوايل 

  كما تستعمل يف عملية التربيد لتماسك ورقة البالستيك.
 ليس هناك أي إرتباط بني املنتج واملاء أي ليس هناك تالمس مباشر بني املنتج واملاء  
 اليوم. 3م5 نسبة النفايات السائلة/ 
 . الزيت الناتج عن عملية الصيانة ،والذي يستعمل بنسبة كبرية يف عمل اآلالت 

  
III.-3-1-3 : النفايات الغازية 
  ا واليت يتطاير جزء منها ويذهب الغبار الناتج عن عملية تفريغ املادة األولية يف األنابيب اخلاصة

 ." pvc" coco3يف اجلو ، واملتمثل يف غبار 
  تطرح املؤسسة غازHCL .املتولد أثناء عملية التحويل ولكن بنسبة قليلة 
 "تستعمل املؤسسة غاز CFC, HCFC اليت تعترب غازات ذات أثار سلبية على طبقة. األوزون "

 تستعمل بكميات قليلة يف أالت التربيد.  CFCكما أن مادة 
  
 

III.-3-1-4 :النفايات الخطرة 
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ة ورغم اتصافها بصفات املواد اخلطرة كالقابلية لإلشتعال واملسببة للتأكل وغريها إال ان املواد املستعملة يف املؤسس
 1983أا ال تعترب من مولدة النفايات اخلطرة ، وميكن أن نذكر كنفايات خطرة تلك املخزنة يف املؤسسة منذسنة 

  080101كغ واملرمزة حتت رقم  7836واملتمثلة يف نفاية املثبتات امللمعة واملقدرة ب 
تستعمل املؤسسة مادة أولية يف عملية الطباعة واليت تعتربخطرية لشدة إشتعاهلا ، والكمية املستعملة تقدر تقريبا  -
  سنويا   %0.09طن سنويا. تقدرنسبة النفايات اخلطرة من جممل النفايات  01ب
  

III.-3-2 دور مديريات ومصالح المؤسسة في تسيير النفايات بكلبالست 
 

III.-3-2-1 ن قيام مصلحة التموينإعالقتها بتسيير النفايات: مصلحة التموين و 
 بإجراءات حتد من تولد النفايات نذكرمنها:

  الكشف عن سالمة املواد االولية عند استالمها والتأكد من تواريخ صالحيتها وموافقتها للمعايري املطلوبة -1
 ية إرسال عينة من املواد األولية اىل مصلحة التقنية للتأكد من سالمتها التقن -2
التخزين اجليد للمواد األولية،وذلك حسب الظروف املناسبة لتخزين كل مادة وحسب مايوصي به من  -3

طرف منتج هذه املواد ، فمن املواد ما يوضع حتت األرض مثل املذيبات ولذالك جيب أن تكون اخلزانات 
على مستوي خزانات  مصنوعة من مواد غري قابلة للتأكل لتجنب التسربات ." مثال يتم ختزين املذيبات

 لتر من مادة الفوالذ الغري قابل للتأكل.3000 حتت األرض بسعة 
 يتم ختزين املواد اخلطرة يف أماكن خاصة ا حتت شروط ختزين مميزة جتنبا ألي للتسربات واحلوادث . -4
 جهزت املخازن بكل الوسائل والظروف املالئمة لسالمة املادة االولية ومنعا ألي تسرب. -5
 طبيق مبدأ "من يدخل أوال خيرج أوال" لتفادي انتهاء صالحية بعض املواد وحتوهلا لنفايات.يتم ت  -6
 يتم حتديد حجم املخزون وفق االحتياج الفعلي. -7
 

III-3-2-2 مصلحة اإلنتاج وتسيير النفايات بالمؤسسة 
 

يري اجليد للنفايات ، تعترب مصلحة اإلنتاج من املصاحل املرتبطة بتوليد النفايات كما تعترب املصلحة املهمة يف التس
ألن تولد النفايات يبدأ باملصلحة انطالقا من إستالم املواد االولية ، وعند القيام بالتحضري لعملية اإلنتاج ك وذل

تنتج نفايات جراء عملية تفرغ أكياس املادة األولية لذلك فان إجياد الطرق الكفيلة بالتفريغ احملكم للمواد األولية 
  لضمان عدم تسرا.

أما بالنسبة للمراحل املختلفة لعملية االنتاج فعلى مستوي كل ورشة تولد نفايات خمتلفة وتتعامل املصلحة مع كل 
نوع بالطريقة املناسبة ، فمثال عدم اتباع املقادير املقدمة من طرف مصلحة التقنية ميكن أن يؤدي باخلليط 

  بالنسبة للمراحل املختلفة من عملية االنتاج فكل  لإلحتراق مما حيوله اىل مادة غري قابلة لإلستعمال. وكذا
  تقصري أوعدم إهتمام حيول املنتج من قابل للتسويق إىل منتج معيب يصبح كنفاية.
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III.-3-2-3  مصلحة التقنية وتسيير النفايات 
 

  تقوم مصلحة التقنية بدور هام يف عملية تسيري النفايات ولو بطريقة غري مباشرة من خالل:
ولية والتأكد من صلحيتها ومدي موافقتها ملتطلبات اإلنتاج ، وتقدمي التقرير عملية فحص املادة األ -

املناسب ملصلحة التموين حول سالمة املواد من عدمه ،كما تعطي التعليمات واخلصائص ونوعية املواد 
 اجليدة الواجب اقتنائها.

ستيك ومدي جناح عملية املزج، القيام بعملية التجربة القبلية لتجانس خليط املواد املكونة لورقة البال -
وذلك من خالل املاكنة املصغرة على مستوي املخرب لتجنب احتراق املزيج أثناء عملية اإلنتاج وحتول 

 اخلليط اىل نفايات.
 تقدمي املقادير الواجب اتباعها لصناعة أي نوع من الورقة البالستيكية . -
 

III.-3-2-4   وتسيير النفايات مصلحة الصيانة 
  ة دور كبري يف تسيري النفايات على مستوي املؤسسة وذلك من خالل:ان ملصلحة الصيان

  .احملافظة على سالمة املاكنات وعدم حدوث أعطاب  -
القيام بعمليات الصيانة الدورية ،خاصة الوقائية منها قبل حدوث االعطاب وما تنجر عنها من توقف  -

 حتوهلا اىل نفايات  عمليات اإلنتاج ، والتأثري على جودة وسالمة املنتجات وامكانية
تعترب األالت وقطع الغيار من أكرب النفايات املتولدة ،ومنه فان احملافظة على سالمة األالت وزيادة عمرها  -

 من خالل عملية الصاينة يقلل من نسبة النفايات .
 

III.-3-2-4  :مسؤول إدارة الجودةRMQ"" 
) ،زاد من عملية SMQارة اجلودة (ن توجه املؤسسة حنو العمل على املعايري الدولية ،وتطبيق نظام إدإ 

التحسني املستمر على مستوي املؤسسة من موارد بشرية وطرق إنتاج وتقنيات تسمح بزيادة من جودة 
اإلنتاج ، وتقلل من النفايات الناجتة عن عملية اإلنتاجية وتقلل من عدد الوحدات املعيبة .من خالل 

لية ، وعمال وموظفني بكفاءة عالية .باإلضافة إىل احلصول على مواد أولية جيدة ،وأالت بتقنيات عا
       املانح لشهادة اجلودة  "SGS"عملية املراقبة السنوية من قبل مكتب 

Iso 9001 /2008  ا نتيجة عملية التحسني املستمر من10إىل   %13ولقد خفضت املؤسسة نفايا% 
  .  %9واهلدف املستقبلى للمؤسسة هو الوصول إىل

 
III.-3-2-6 ن الصناعي وتسيير النفايات:مصلحة األم 

من أساسي وحموري يف عملية تسيري النفايات ، فهو املسؤول عن عملية التدخل يف حالة ن دور مصلحة األإ
املسؤولية على ضمان سالمة العمال داخل املصنع واملؤسسة واحمليط، وأي تقصري  هستعجالية ،كما لإلالظروف ا
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ية تسرب أوإشتعال أي مواد تؤدي بكارثة بيئية .ومن خالل النقاط من قد يؤدي لكورث بيئمن قبل مصلحة األ
  التالية نربز دور مصلحة االمن يف عملية تسيري النفايات الصناعية،

توفري الوسائل واإلجراءات والتدابري املادية واملعنوية للتدخل املباشر واألويل يف احلاالتت الطارئة  -1
  واالستعجالية.

ت وبرامج التدخل وحتديد املسؤوليات حلماية العامل بالدرجة األوىل اإلشراف على وضع املخططا -2
 على سالمة املؤسسة واحمليط. واحلفاظ

احلاالت اخلطرة ووضع أنظمة الرصد الفوري عن طريق امللتقطات  جتهيز املؤسسة باألجهزة املمكنة يف -3
 ملنع انتشار وتوسع احلريق.

 عملية نقل ورمي هذه النفايات. تلفة ،ومتابعةاإلشراف على عمليات مجع وفرز النفايات املخ -4
خالل إعداد  من باملؤسسة بعملية التواصل الدائم مع مصاحل مديرية البيئة وذلك منتقوم مصلحة األ  -5

تقارير دورية عن طبيعة املواد املستعملة يف عملية اإلنتاج مع اإلشارة إىل اخلطرية منها كما يتم حتديد 
من نفايات سواء الصلبة أو السائلة أو الغازية املتولدة سنويا من نشاط  كل ما ينجم عن املؤسسة من

 )05( املؤسسة والطرق املستعملة يف التعامل معها . أنظر امللحق
مقدمة منطرف ،من الصناعي م بتعبئتها تتمحور حول اجلوانب البيئية واألوتستقبل املصلحة إستمارات تق -6

 من خالهلا كل اجلوانب اليت متس اإلطار البيئي من نفايات مديرية معايري اإلنتاج الصناعي ، تبني
 وتلوث ...اخل

من ومسؤول األمن باملراقبة الدورية داخل منشئات املصنع من أجل مالحظة والتأكد تقوم مصلحة األ -7
  من العمل وفق معايري األمن والسالمة املهنية.

III.-3-3 تقنيات تسيير النفايات ب CALPLAST 

III.-3-3-1  التقنيات التقليدية 
قليم الوالية، إتقوم املؤسسة بكب للنفايات على مستوي املفرغة العمومية املوجودة على مستوي :لكبا  -أ 

وتتمثل أساسا يف نفايات، تقوم املؤسسة بالتعامل مع ناقل خارجي ، يقوم بعملية النقل ورمي تلك ال
ت الغذائية الناجتة من أكل ( االوراق وكل لوازم االدارة) ،باإلضافة ايل النفايا نفايات نامجة عن اإلدارة

/العام ،تتم عملية غكل500العمال، وبعض مواد التغليف من ورق وأكياس بالستيكية ،تقدر نسبتها حبواىل 
  الكب حواىل مرتيني بالسنة.

: ال متلك املؤسسة حمرقة لنفاياا على مستوي الوحدة ،ولكن تسعي املؤسسة إلبرام صفقة احلرق  -ب 
القيام بعملية حرق للنفايات اخلطرة املخزنة على مستوي املؤسسة والىت مع مؤسسة خارجية من أجل 

دج .تتمثل هذه النفايات يف مادة أولية مت اإلشارة غليها 100.000تتحمل املؤسسة تكلفة ختزينها تقدرب 
 كلغ. 7836سابق ،تقدر كميتها ب 
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تنتجه املؤسسة يستعمل يف عملية  : ال تقوم املؤسسة بعملية دفن لنفاياا ،ولكن هناك منتجالردم الصحي -ج 
الدفن الصحي للنفايات ،يوجه حاليا لقطاع احملروقات تستعملة شركات التنقيب عن البترول، وأثناء 
عملية احلفر خترج كميات من البترول خمتلطة باملاء والتربة ، ولذلك حتفر حفر كبرية بالقرب من أبار 

ية البترول املوجودة ا من التوغل ،إىل املياه اجلوفية وتلوثها، البترول جتمع ا بقايا احلفر ملنع تسرب كم
تقوم مؤسسة كالبالست بصناعة احلوض من البالستيك ،يوضع هذا األخري يف احلفرة وبعد تعرض بقايا 

 احلفر إىل أشعة الشمس جتف ،ويتم طمرها بعد االنتهاء من عملية التنقيب.
 

III-3-3-2 مؤسسةالطرق الحديثة في تسيير النفايات بال: 
 إعادة اإلستعمال:  - أ

  تقوم املؤسسة بإعادة إستعمال بعض النفايات دون إحداث تغيري على طبيعتها، 
تقوم املؤسسة تقوم املؤسسة باستعماهلا يف وضع الزيوت املهتلكة الناجتة   "DOP" ج زيت يصهار -1

  .عن التغيري الدوري للزيت 
 من مواد تغليف املنتج ،وهي عبارة عن " اليت تعتربMandrin en cartonاللفافات الكرتونية " -2

وحىت 70سم ،أما طوهلا فهي حسب عرض ورقة البالستيك، من 10أنبوب من الكرتون بقطر 
سم ، تقوم املؤسسة بإعادة إستعماهلا من خالل شرائها من قبل الزبائن إذا كانت يف حالة 148

 دج لكل لفافة مسترجعة من الزبائن .50جيدة، تدفع املؤسسة 

  دوير:الت  -ب 
  تتم عملية التدوير يف املؤسسة بنوعيها الداخلى واخلارجي، 

ينتج عن العملية الصناعية منذ استقبال املادة األولية وإىل غاية خروج  التدوير الداخلي: -1
من الكميات املنتجة ، تقوم   %10املنتج النهائي كميات كبرية من النفايات ،تقدر بنسبة ،

تولدة حسب مكان تولدها ، فبنسبة للنفايات الناجتة من املراحل املؤسسة بتدوير النفايات امل
األوىل من عملية اإلنتاج، الناجتة عن حتديد عرض ورقة البالستيك ، يتم حتويل هذا النوع 
من النفايات مباشرة اىل الة اخللط أي دون إحداث أي تغيري عليها، أما بالنسبة للنفايات 

شفة،والناجتة عن التقطيع ،وتلك الظاهر على أا معيبة أثناء الناجتة عن عملية الطباع و واحلر
عملية املراقبة ، حتول إىل ماكنة التكسيري اليت حتواها لقطع صغرية يتم بعدها مألها يف أكياس 
ووزا وبعدها يتم حتويلها إىل عملية اإلنتاج، ولكن مها توجه إىل إنتاج سلع خمصصة (مثال 

بالستيك املوجهة لصناعة السيارات، كما يتم إضافة بعض املثبتات الطبقة الباطنية لورقة ال
  ملنح نفايات البالستيك بعض الصالبة .

هو منتج نصف مصنع لبعض تعمل املؤسسة وبعتبار أن منتجها النهائي  التدوير اخلارجي: -2
الصناعات ،كصناعة أغلفة الكراريس،أو صناعة احلقائب ،أوصناعات حفاضات االطفال 

ناء عملية تصنيع هذه املنتجات من قبل مؤسسات املتعاملة مع املؤسسة ،ينتج عنها ينتج أث
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نفايات أثناء التقطيع وتشكيل املنتجات ،ينجر عنه كميات معتربة من النفايات تقوم مؤسسة 
كالبالست بشراء هذه النفايات وتقوم بإعادة تصنيعها ،من خالل توجيهها إال ألة التكسيري 

 ع.وتوجيهها للتصني
  وتتوضح عملية التدوير يف املؤسسة من خالل الشكل التايل:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  

  ): تدوير النفايات يف املؤسسة كالبالست.6.3( شكل رقم
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  من إعداد الطالباملصدر: 
 التثمني:  -ج 

  نذكر منها : تقوم املؤسسة ببيع وتثمني كميات معتربة من نفاياا
مادة البوىل فنييل كلوريد احملترقة ،واليت تنتج أثناء عملية ختليط وعجن البالستيك واليت قد  -1

يتسبب يف إحتراقها غما سبب تقين نتيجة تعطل يف ألة اخللط كعدم فتح باب اخلالط مما 
 يسبب يف حرق مادة البالستيك، أو نتيجة سهو من طرف العمال بإنقاص من مواد 

" ، تقوم املؤسسة جبمع البالستيك احملترق ويتم بيعه ملؤسسات "DOPكمادة الزيت  معينة -2
  أخري تستطيع اإلستفادة منه يف إنتاج أنواع أخري من البالستيك.

مواد تغليف املادة األولية املتكونة من أكياس الورق والكرتون توجه هذه النفايات ملؤسسة  -3
" يتم بيعها هلذه املؤسسة كلما "GIPECة تعمل على تدوير النفايات الورقية، مؤسس

 توفرت كمية معتربة .
 األغلفة البالستيكية والىت تباع للمؤسسات املستعملة هلذا النوع من البالستيك. -4
الزيوت املتولدة من عملية الصيانة الدورية لألالت والىت تقدر بكميات كبرية ،كانت  -5

بناء الىت تستعمله عادة يف طالء اخلشب املؤسسة تبيع هذه الزيوت عشوائيا إىل مؤسسات ال

 مزج المادة األولیة

لة التخلیطا  

ألة الدلفنة ) calandrage) 

 الحرشفة والطباعة

توجھ 
مباشرة الى 
ألة الخلط 

أثناء عملیة 
 اإلنتاج

 المراقبة والتقطیع

 المنتج النھائي

 ألة تكسيري نفايات البالستيك

یستعمل في 
صناعات 

 محددة

مادة نصف مصنعة 
 لمؤسسة أخري

نفایات تقوم 
ھا المؤسسة بشراء

  الزبائن من

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 150

املستعمل يف عملية البناء، ولقد سعت املؤسسة إلجراء إتفاق مع مؤسسة نفطال للقيام 
بعملية إسترجاع هذه الزيوت املهتلكة إلعادة تدويرها ،لكن املشروع مل يكتمل بعد، حاليا 

لقها بإحكام وال تتم عملية يتم ختزين الزيوت املهتلكة يف املؤسسة بإستعمال براميل يتم غ
 البيع إال للزبائن احلاصلني على تصريح من مديرية البيئة يسمح هلم بإستعمال هذه الزيوت.

قطع غيار أالت املصنع والغري قابلة لإلستعمال باملؤسسة ،يتم بيعها عن طريق املزاد العلين  -6
 ،توجه إما إلعادة اإلستعمال، أوالتحويل مبصانع احلديد.

الزيت الفارغة واحلامالت اخلشبية 'الباليط" .بالنسبة للرباميل البالستيكية عادة ما براميل  -7
الذين بدورهم يستعملوا يف عملية ختزين  تقوم املؤسسة ببيعها بسعر رمزي لعمال املؤسسة،

 املاء،أما احلديدية منها واحلامالت اخلشبية يتم بيعها يف مزاد علين.
 

ملؤسسة املياه يف املصنع ،ولكن ليس هناك أي تواصل بني املنتج واملاء : تستعمل امعاجلة املياه –  .د 
املستعمل، فاملياه املستعملة تدور يف حلقة مغلقة إنطالقا من ألة التسخيني مرور بأنابيب على 
مستوى مجيع املاكنات الىت مير ا املاء من أجل التسخني ويعود بعدها حنو ألة التسخني ،وهنا 

ة املاء نتيجة تبخر كميات منه ،تتم عملية معاجلة املياه القبلية أي قبل إستعمال تتم عملية زياد
املاء وعند استخراجه من البئر يتم تصفيته عرب مرشحات وبإستعمال الرمل باإلضافة ايل إضافة 

كل مما آبعض املواد املانعة للتأكل ،ومنه حتافظ هذه العملية على سالمة األالت واالنابيب من الت
 وجتنب حتول اآلالت إىل نفايات.يد من عمر هذه األالت ويزيد من عمرها يز

 
  تصفية الغازات واألخبرة:  -ه 

تتواجد الغازات واألخبرة والغبار يف نشاط املؤسسة وتتم عملية التصفية بواسطة فالتر تتواجد على مستوى مداخن 
) الناتج عن عملية إذابة مادة CO2يد الكربون (املؤسسة متتص الغازات واالخبرة واملتمثلة أساسا يف غار ثاين أكس

PVC كما يتم إمتصاص غاز ،HCL .ويتم تغيري هذه الفالتر دوريا ،  
  

III.-4  دور تسيير النفايات الصناعية في المؤسسة في تحقيق أبعاد التنمية
 المستدامة

 
III.-4-1 : البعد اإلقتصادي لتسيير النفايات في المؤسسة 

  
من اإلنتاج ،هذه النسبة املعتربة والىت تؤثر على إرادات  %10املؤسسة ب تعترب النفايات املتولدة عن نشاط  .1

   %99املؤسسة ، لذلك تقوم املؤسسة بتدوير كل النفايات املتولدة عن عملية اإلنتاج بنسبة 
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التوجه حنو حرق النفايات اخلطرة املوجودة على مستوي املؤسسة والذي يكلفها باإلضافة لعملية التخزين  .2
سنويا كضريبة حليازة هذا النوع من النفايات اخلطرة ، وتعترب هذه التكلفة اإلضافية دج 100.000 دفع مبلغ

عبء دائم للمؤسسة ،ولكن توجه املؤسسة حنو تسيري هذا النوع من النفايات من خالل إبرام إتفق من أجل 
 عملية التخلص ،عن طريق احلرق ،يعترب مبثابة إيراد للمؤسسة.

لبعض النفايات من العمالء ، الناجتة عن عملية تشكيل منتجات تامة الصنع من قبل  إسترجاع املؤسسة .3
العمالء ،يكسب املؤسسة رضي الزبائن ،كما يزيد من مسعة املؤسسة ،هذا من جهة ومن جهة أخري يعد 

اد حصول املؤسسة على النفايات مبثابة احلصول على مادة أولية بثمن أقل من مثنها األصلى يف سوق املو
 األولية .

إن بيع املؤسسة لبعض النفايات املتولدة عن نشاطها أوتلك الناجتة عن مواد تغليف املادة األولية، بدال من  .4
 رميها وحتمل تكاليف نقلها ،يدر على املؤسسة عائد معترب يزيد منة رحبيتها.

خالل شرائها من الزبائن مببلغ إعادة إستعمال اللفافات الكرتونية املستعملة يف توضيب املنتج النهائي ، من  .5
 دج يقلل من تكلفة املنتج.50

زاد من توسيع أسواق  9001التمكن من تطبيق نظام إددارة اجلودة وحصول املؤسسة على شهادة اإليزو  .6
 املؤسسة وأكسبها مسعة يف السوق نتيجية ختفيض نسبة الوحدات املعيبة وزيادة جودة املنتج.

  
III-4-2 يات بالمؤسسةالبعد البيئي لتسيير النفا: 

  
الناتج عن نشاطها والذي  يعترب التلوث الصناعي  ان توجه املؤسسة حنو تسيري نفاياا قلل من  -

من أكرب اآلثار البيئية ، ولعل النفايات الصناعية للمؤسسة سواء صلبة أو سائلة، أو غازية مصدر 
اا حدت من أثارها هذا التلوث ، لكن ومن خالل إعتماد املؤسسة على تقنيات لتسيري نفاي

 البيئية .
التقليل من النفايات املوجهة للرمي من خالل إعادة إستعماهلا أوتدويرها يزيد من عمر املكبات  -

 العمومية ويقلل من أثارها على البيئة واتمع.
 قيام املؤسسة بإنتاج منتج يوجه إىل احلد من أثار النفايات الناجتة عن عملية التنقيب عن البترول ، -

 هذه األخرية ولوال هذا املنتج كانت ستتوغل إىل املياه اجلوفية وتلوثها.
إعادة شراء بقايا ورقة البالستيك من الزبائن ،العاملني على إستخدام منتج املؤسسة كمادة أولية  -

 يف منتجام ،يساهم يف التقليل من إنتشار النفايات البالستيكية وما لذلك من أثار بيئية 
لغازات املتولدة وحماولة منع تسرا إىل اجلو، يساعد على محاية طبقة االوزون من التحكم يف ا -

" الكلور،الفلور، الكربون، علما أا من الغازات "cfcالتأكل، علما أن املؤسسة تفرز غاز 
 املسببة لتأكل طبقة األوزون.
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ة دليل على الوعي ختزين املواد اخلطرة على مستوى املؤسسة وعدم رميها يف املفرغة العمومي -
 البيئي للمؤسسة علما أن املؤسسة تدفع مقابل التخزين ضريبة.

 "orsec"احليلولة دون وقوع كوارث بيئية نتيجة حلدوث حرائق من خالل إتباع نظام حمكم  -
 يدعم توجه املؤسسة حنو نظام إلدارة البيئة.

من مديرية البيئة يبني  إمتناع املؤسسة عن بيع الزيوت املهتلكة ألي شخص دون وجود تصريح -
 أن املشتري لن يستعمل الزيت مبا يضر بالبيئة يزيد من توجه املؤسسة البيئى.

وبتصريح من رئيس  1998-11-03املؤرخ يف  339-98تعمل املؤسسة حتت تصريح رقم رقم  -
  البلدية.

لطبقة  التحكم يف النفايات اخلطرية ذات اآلثار البيئية الكبرية من احتباس حراري ، وتأكل -
األوزون واألمطار احلمضية ، ومن خالل التقليل من هذا النوع من النفايات وإجياد حلول بيئية 

 هلذا النوع من النفايات يقلل من تأثرياا السلبية على العناصر البيئية ( اهلواء، املاء، التربة).
III-4-3 البعد االجتماعي لتسيير النفايات بالمؤسسة 

  
ت الصناعية باملؤسسة  حتقيق مناصب شغل جديدة من خالل عمليات املعاجلة يتم من خالل تسيري النفايا -

،فكل من عمليات التدوير سواء الداخلي منه أو اخلارجي،أوأثناء عمليات اجلمع و الفرز و إعادة التحويل 
  ، فمثال تقوم الة تكسري البالستيك بتشغيل عدد معترب من العمال.

اجتة عن العملية الصناعية داخل املؤسسة حتد من اآلثار السلبية التحكم يف التسربات واالنبعاث الن -
 على صحة وسالمة العمال كما أا تساعد يف زيادة القدرة اإلنتاجية للعمال وتزيد من كفاءم.

حصول العمال على تكوين يف جمال األمن الصناعي يزيد من كفاءام وفرص عملهم خارج  -
 املؤسسة .

 املستهلك بتقدمي منتج بيئي حيد من األثار الصحية لتلوث املياه اجلوفية.إلتزام املؤسسة إجتاه  -
 الفحص الدوري للعمال واحلصول على العالج نتيجة العمل يف بيئة من املواد الكيمياوية -
 امنتناع املؤسسة عن بيع الزيوت بدون ترخيص حيد من أثارها الصحية -
 اطها ، واحليلولة دون التاثري على اتمع.متوقع املؤسسة بعيدعن األحياء السكنية نتيجة نش -
 ختزين املؤسسة لنفاياا اخلطرة وجتنب رميها ،يزيد من الوعي االجتماعي للمؤسسة. -
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  خامتة الفصل الثالث
إن مؤسسة كالبالست ومن خالل طبيعة نشاطها املتمثل يف إنتاج البالستيك وماهلذا النوع من الصناعة من      

أثار بيئية وإجتماعية ،لذا سعت املؤسسة بكل إمكانياا لتقليل هذه األثار على مستوى التسيري احملكم لنفاياا من 
  خالل:

سعت املؤسسة للتقليل من نسبة نفاياا إىل أدىن مستويات ممكنة ،كما سعت املؤسسة إىل تطوير  -
ل للمواد اخلطرة املخزنة على عملية اإلسترجاع والتدوير لنفاياا، كما سعت إلجياد حلو

وكذا التوجه البيئي فيما خيص الزيوت الغري صاحلة  مستوي املؤسسة واليت تشكل عبء عليها
  والتوجه حنو إمكانية تدويرها.

 إنتاج املؤسسة ملنتج ذو طبيعة بيئية واملستعمل يف عملية دفن نفايات التنقيب عن البترول. -
ساعد يف تقليل نسبة نفايات املؤسسة  2008نسخة  9001حصول املؤسسة على شهادة اإليزو  -

 لإلدارة البيئية. 14000،وتسعي املؤسسة مستقبال للحصول على شهادة األيزو 
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  اخلامتة
سلبية على البيئة مما أحدث  اثارآولة لقد سببت املؤسسات اإلقتصادية جراء عملياا اإلنتاجية الغري مسؤ       

  استرتاف املوارد الطبيعية). و احلراري (ثقب األوزون، االحتباس أبرزها مشاكل على نطاق علمي،
ولذا أخذت املؤسسات تتوجه حنو مفهوم جديد للتنمية اإلقتصادية ،يراعي اجلوانب اإلقتصادية        

نظام لإلدارة  إدراج  متدامة وإدماج أبعادها ضمن نشاط املؤسسة ومن أجل حتقيق التنمية املست. واالجتماعية
ولقد كان لنشاط املؤسسة أثر سليب من  ،البيئية ضمن إستراتيجيات املؤسسة ، وتبين مسؤولية إجتماعية طوعية

اليت أثرت على احلياة البيولوجة وسببت مشاكل بيئية  خالل تولد كميات معتربة من املخلفات واإلفرازات،
(مديريات البيئة) ومجعيات  طرية، الشيء الذي أدي لزيادة الضغوط املفروضة على املؤسسة من قبل احلكوماتخ

، اتمع املدين (مجعيات محاية البيئة) على عمل املؤسسات وتوجيهها حنو إعادة النظر يف سياساا االستثمارية
ة من احملافظة على املوارد الطبيعية ومحاية البيئة ولقد ساعدت التقنيات املستعملة يف تسيري النفايات الصناعي

  وضمان سالمة اتمع.
وحرق وردم،  أظهرت أا تقنيات غري  يكما أن التقنيات املعتمدة يف التعامل مع النفايات من كب عشوائ      

ت لتطوير تقنيات الدول واملؤسسا تلذا سع،  تفي بتحقيق التنمية املستدامة بل هي تدابري وقتية ال مستدامة ،
  إستراتيجية اإلنتاج األنظف. وصوال إىل وإعادة استعمال ، وتدوير تسيري نفاياا من تقليل من املصدر،لوطرق 
من  أثار بيئية معتربة نظرا لإلفرازات املتولدة عن العملية اإلنتاجية، يعترب نشاط مؤسسة كالبالست ذو        

من خالل اعتماد ميكانيزمات لتسيري نفاياا  ة للتقليل من أثار نفاياااملؤسس تسع، لذا غازات ونفايات خطرة
  .(الداخلي واخلارجي) والتثمني للنفايات الغري قابلة لإلستعمال باملؤسسة  عن طريق عمليات التدوير

النفايات كما قامت املؤسسة باإلمتناع عن بيع بعض املواد ذات األثار البيئية مامل ميتلك مستعمل هذه         
  ، تصريح من مديرية البيئة

ساعد من توجهها حنو تسيري النفايات من خالل حافزا  إلدارة اجلودة 9001اإليزو حصول املؤسسة على ويعترب  
  . زيادة جودة املنتج و التقليل من السلع املعيبة

  
  نتائج البحث :

ن لفرضيات ماعدا الفرضية اخلامسة ألكل اتثبت صحة  إليها خلصنا اليت والدراسة البحث نتائج إن       
 نشري وعموما ،استنادا للمؤسسة حمل الدراسة  تعي األثار البيئة واالجتماعيةمنها املؤسسة اجلزائرية العمومية 

  :التالية النقاط يف إليها املتوصل النتائج إىل
وتزيد من مسعتها نتيجة  تسمح التنمية املستدامة باملؤسسة اإلقتصادية بالتوجه حنو حتقيق ميزة تنافسية -1

  مسامهاا البيئية واإلجتماعية.
تعترب املسؤولية اإلجتماعية واإلدارة البيئية وكذا الكفاءة اإلستخدامية للموارد الطبيعية مدخل لتحقيق  -2

 التنمية املستداة باملؤسسة 
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 26000ولألدارة البيئية  14001للجودة،و 9001إن حصول املؤسسة على شهادات التقييس اإليزو  -3
 للمسؤولية اإلجتماعية مبثابة مؤشر على توجه املؤسسة حنو حتقيق التنمية املستدامة.

 احلد من التلوث الصناعي وإجياد حلول خمتلفة للتقليل منه حيد من األثار السلبية للمؤسسة. -4
 تسيري النفايات الصناعية باملؤسسة من خالل خمتلف الطرق،جيعل من توجه املؤسسة حنو التنمية -5

 املستدامة تطبيق فعلي.
 يعترب التوجه حنو اإلنتاج األنظف ،كإستراتيجية متكاملة لتسيري النفايات باملؤسسة. -6
إن تسيري النفايات مبؤسسة كالبالست مل يتأيت نتيجة ختطيط منظم ومدروس لتسيري النفايات ولكن  -7

 جاء نتيجة الظروف احمليطة بنشاطاملؤسسة وما يفرضه احمليط.
وذلك من خالل   ساعد على التوجه حنو تسيري النفايات  9001سة على على اإليزو حصول املؤس -8

الزيادة من جودة املنتجات والتقليل من الوحدات املعيبة، باإلضافة إىل رضي العمالء عن إنتاج 
 .املؤسسة نتيجة زيادة مدة حياة منتجاا و طول فترة بقاءها لتتحول لنفاية  

 
  االقتراحات:

حلديث عن التنمية املستدامة على مستوي كلى من خالل املؤمترات الدولية ، دون إدماج ال ميكن ا -1
  .املؤسسة اإلقتصادية كطرف يؤثر ويتأثر بالتنمية املستدامة

إن إجياد طرق حديثة ومسايرا من خالل البحث والتطوير ملشكلة النفايات الصناعية ال بد أن يتأتى  -2
 .)احلكومات(ى املستوي الكليمن من خالل إجراءات وقرارات عل

 على مؤسسة كالبالست التوجه حنو تطبيق إستراتيجية من أجل حتقيق تسيري جيد للنفايات الصناعية، -3
 واليت يكسبها مسعة وميزة تنافسية.

ميزة تنافسية هلا، لذا على  ةزاد من جودة منتجاا وإضاف 9001حصول املؤسسة على اإليزو  -4
تنافسية اليزة امللإلدارة البيئية من أجل زيادة  14001على اإليزو  املؤسسة السعي حنو احلصول

 ملنتجاا.
 أفاق الدراسة:

من خالل املوضوع املدروس مت التطرق لدور تسيري النفايات الصناعية يف حتقيق التنمية املستدامة على مستوي 
  لدراسة نذكر منها : املؤسسة االقتصادية ، كما ميكن التطرق للموضوع من جوانب أخري تكون حمل

  واقع تسيري النفايات الصناعية يف اجلزائر.  -
  دور مؤسسات تسيري النفايات يف حتقيق التنمية املستدامة -
 دور تكامل املؤسسات الصناعية من أجل تسيري نفاياا . -
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Responsabilité De La direction : 
  
Politique Qualité et engagement de La Direction : 
 
L’environnement économique international est marqué par des mutations 
profondes, rapides et complexes ainsi que par la mondialisation des échanges. 
Ces mutations ont affecté les modes de production et d’organisation des 
industries 
Pour faire face à ces enjeux, l’entreprise CALPLAST s’engage dans une démarche 
d’amélioration continue à travers la mise en place d’un système management de la 
qualité (SMQ) selon la norme  ISO 9001 version 2008. 
 
Les axes principaux de notre politique sont : 
 

 La prise en charge des exigences légales relatifs aux produits et de 
satisfaction de nos clients, 

 L’amélioration de qualité de nos produits, 
 La réduction des coûts de nos produits 
 La revalorisation du Savoir – faire de notre entreprise, 
 L’amélioration permanente au plan organisationnel et fonctionnel, 
 Le développement de partenariat avec nos client et fournisseurs. 

Au-delà de la certification, l’entreprise CALPLAST vise l’instauration d’un 
management par la qualité, basé sur l’amélioration continue des performances et 
une organisation orientée vers le client. 
Ces objectifs d’amélioration permanente et de développement de nos 
performances nécessitent la participation de tous et exigent l’adhésion et 
l’engagement de chacun d’entre nous. 
Je m’engage à mettre les moyens disponibles et nécessaires à la mise en œuvre 
de cette politique, au déploiement des objectifs qualité et à l’amélioration 
continue du système de management de la qualité. 
Pour mener à bien cette mission, je désigne Monsieur MAIZA HAMMOUDI en 
qualité de responsable management de la qualité (RMQ) qui sera soutenu par le  
comite de pilotage 
      

 Président Directeur Général.  
                                                                  
                                                          A.Mahtali    
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  الملخص:
يق عائد و منو اقتصادي إىل إن إدماج أبعاد التنمية املستدامة باملؤسسة االقتصادية ، واليت دف من خالل نشاطها إىل حتق

مراعاة اجلوانب البيئية  واالجتماعية من خالل إدارة بيئية متكاملة ومسؤولية اجتماعية مع احلفاظ على قاعدة املوارد 
الطبيعية ، ولعل األثر البيئي لنشاط املؤسسة زاد من سعيها حنو حتقيق التنمية املستدامة . وتعترب النفايات الصناعية أكرب 

لنشاط املؤسسة االقتصادية على البيئة واتمع . لذا سعت املؤسسات إلتباع طرق وإجراءات خمتلفة لتسيري نفاياا عبء 
من خالل أساليب وآليات خمتلفة كالتدوير واالسترجاع وغريها من تقنيات ساعدت املؤسسة للتوجه حنو حتقيق أبعاد 

  التطرق من خالل املذكرة للعناصر التالية: التنمية املستدامة باملؤسسة االقتصادية. ولقد مت
 التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية .1
      تسيري النفايات الصناعية يف املؤسسة ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة .2
    سطيف calplastدراسة حالة مؤسسة      .3

  الكلمات الدالة:
  ؤسسة اإلقتصادية، تسيري النفايات.التنمية املستدامة،التلوث،النفايات الصناعية ، امل

 
Résumé : 
L'intégration des dimensions du développement durable de l'institution 
différents de développement économique, qui vise, à travers ses activités 
pour atteindre des revenus et la croissance économique en ne prenant en 
compte les aspects environnementaux et sociaux grâce à une gestion intégrée 
de l'environnement et la responsabilité du développement social, et peut-être 
l'impact environnemental de l'activité de l'institution est passée de  contait  
vers le développement durable, et est considérés comme des déchets 
industriels Majeur endosse  de la société des activités sur l'environnement 
économique et de la société. Par conséquent, les institutions ont essayé de 
suivre les différentes méthodes et procédures pour la conduite de leurs 
déchets à travers les méthodes et les mécanismes de recyclage  et de 
récupération et d'autres techniques, ce qui a permis à l'institution axée sur les 
dimensions du développement durable de     l'entreprise économique . 

1 . Le développement durable dans l'entreprise économie  
2 . Le comportement des déchets industriels dans l'institution et son rôle dans 

la réalisation du développement durable  
3 . Cas pratique calplast Sétif  

Mots clés : 
Le développement durable, la pollution, les déchets industriels, l'organisation 
économique, la conduite des déchets . 
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