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 -1 -جامعة فرحات عباس سطيف

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 

 أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادية

 

 :تحت عنوان
 

 داء المؤسسة االقتصادية الجزائرية أالممارسات البيئية على آثار 

 ISO 14001 دراسة مجموعة من المؤسسات الحائزة على مواصفة -

  

 :تحت اشراف األستاذ الدكتور                                                    :من اعداد الباحث 

 بروش زين الدين                                                                       ر دهيميــجاب   

 لجنة المناقشة

  

 الصفة الجامعة  الرتبة العلمية م واللقبــاالس

 رئيًسا 1-جامعة سطيف أستاذ ـافــيلى قطــد ل.أ

 مشرفًا ومقرًرا 1-جامعة سطيف أستاذ د زين الدين بروش.أ

 عضًوا مناقًشا 1-جامعة سطيف أستاذ حمودي حاج صحراويد .أ

 عضًوا مناقًشا جامعة جيجل أستاذ د سعيد شوقي شاقور.أ

 عضًوا مناقًشا جامعة سوق أهراس أستاذ محاضر قسم أ منصف بن خديجة.د

 عضًوا مناقًشا جامعة المسيلة أستاذ محاضر قسم أ حسيـــن بركــاتي. د

 

 8112 -8112:السنة الجامعية
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نهاية عملي ال يسعني إال أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والثناء لألستاذ  مع

الدكتور بروش زين الدين ملرافقته لي طيلة فترة انجاز ألاطروحة بأفكاره وتوجيهاته 

 .املفيدة

أتقدم بخالص شكري وتقديري ألعضاء لجنة كما ال يفوتني في هذا املقام سوى أن 

 :كل باسمه وإثراء مختلف جوانبهااملاقشة لقبولهم مناقشتها 
 ليلى قطافألاستاذ الدكتور  

 حمودي حاج صحراوي ألاستاذ الدكتور  

 ألاستاذ الدكتور سعيد شوقي شاكور  

 الدكتور منصف بن خديجة 

 كاتيالدكتور حسين بر  

 

 كما أشكر كل من ساهم في انجاز ألاطروحة، خاصة اطارات املؤسسات محل الدراسة

 

 

 

 

       دهيمي جابر 

 

  

 



 

 
  ةـالمقـــــدم
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، مدعمة بسياسات اقتصادية وتنموية يف الدول حركية صناعية متزايدة دول العادل العديد من شهدت
ىذه التحوالت  لكن ،خصوصا سنوات الستينات من القرن ادلاضي النامية على حد سواءكذا الصناعية ادلتقدمة و 
يف استنزاف ادلوارد الطبيعية خصوصا غري فراط من خالل اإل وذلك ي، البيئ دون مراعاة للجانب التنموية العميقة سبت

ادلصانع يف  نفاياترمي  ، وىذا من خاللادلتجددة، ورافقها يف ذلك ضعف الوعي البيئي من قبل مسريي ادلؤسسات
 غري مبالني باآلثار السلبية اليت تنجر عن ىذا السلوك السليب. احمليط البيئي
اء وااليكولوجيني إذل دق ناقوس اخلطر خبصوص التدىور ضرار ادلتواصل بالنظام البيئي دفع بالعلمن اإلإ

بوترية تدفع إذل القلق وبالتارل ضرورة اغلاد حل دلثل ىذه التوجهات الصناعية القائمة على حساب  ، البيئي ادلستمر
بعنوان"حدود النمو"، واآلخر  8691البيئة، خاصة بعد صدور تقريرين مهمني أحدعلا صادر عن نادي روما يف 

عن مستقبل البشرية  ف، والتقريران يضعان سيناريو سلي"مخطط للبقاءبعنوان " THE ECOLOGISTر عن رللة صاد
  وكذا ادلوارد الطبيعية يف حال استمرار األمر بنفس الوترية.

اخلطوة األوذل يف االذباه الصحيح، كونو وحد ألول مرة دول  أعترب 8691انعقاد مؤسبر ستوكهودل يف لكن 
نموذج اقتصادي ل إلغلاد صيغة موحدةعلى طاولة واحدة مجع االقتصاديني وااليكولوجيني إذ  ، ل ادلشكلةحو العادل 
ػلقق األىداف التنموية من جهة وػلافظ على استدامة النظام البيئي من جهة أخرى، وىو ما ربقق بعد  ،مستدام

، كما تاله انعقاد مؤسبرات دولية ادلستدامةوصدور مفهوم التنمية  8619ذلك من خالل انعقاد مؤسبر برونتالند يف 
 .8661أخرى على غرار مؤسبر ريو دغلانريو أو قمة األرض يف 

اجلزائر دلبادئ التنمية ادلستدامة وتوقيعها على قوانني محاية البيئة، أصدرت رلموعة من القوانني اليت وبتبين 
على غرار الضرائب والرسوم البيئية  دعة ضد ادللوثنيرا بإجراءاتدعمتها كما ،  ادلستدامة ادلؤسسات الصناعية تشجع

طلراط يف ىذا التوجو على ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية اإل من الضروريصار وبالتارل  تطبيقا دلبدأ ادللوث الدافع، 
ا، كوهنا البيئي، من خالل قيامها دبمارسات بيئية من شأهنا ربقيق عائد اقتصادي وكذا ربمي النظام البيئي احمليط هب

 تنشط يف ظل زليط بيئي متنوع وحساس.

ن االىتمام احمللي بالقضايا البيئية ترافق مع ظلو الوعي البيئي لدى مجاعات الضغط على غرار األطراف ذات إ
خالل سريي ادلؤسسات االقتصادية العمومية واخلاصة على حد سواء إذل تبين النه  البيئي،  من دبدفع  ماادلصلحة، 
ية من شأهنا ربقيق ، وكذا قيامهم باستثمارات بيئISO14001نظومة اإلدارة البيئية وفق ادلواصفة القياسية تطبيقهم دل

 وفورات اقتصادية.
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 اشكالية البحث: -1
ربوالت عميقة بعد فًتة التسيري االشًتاكي والدخول يف اقتصاد ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية  عرفت

عوائد اقتصادية وتعظيم رحبيتها، مع مراعاة البعد البيئي يف أنشطتها السوق، حبيث صارت هتدف إذل ربقيق 
 الصناعية، وذلك باطلراطها يف عديد ادلمارسات البيئية سعيا منها لتحسني أدائها البيئي.

 ومن ىذا ادلنطلق ؽلكن طرح السؤال الرئيسي التارل:
 اإلقتصادية الجزائرية ؟على أداء المؤسسات إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الممارسات البيئية 
 وينبثق من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:

 ما مدى مساعلة ادلمارسات البيئية ادلطبقة يف ادلؤسسات زلل الدراسة يف احلد من التلوث البيئي؟ -
 ىل تبين ادلؤسسات زلل الدراسة لنظام اإلدارة البيئية ساىم يف ربسني أدائها البيئي؟ -
 ادلمارسات البيئية ادلطبقة يف ادلؤسسات زلل الدراسة على أدائها االقتصادي؟ ىل تؤثر -
 للضغوط القانونية ادلمارسة؟ نتيجةأم ، يتم طواعية تطبيق ادلؤسسات زلل الدراسة للممارسات البيئية أنىل  -

 فرضيات البحث: -2

الرئيسي،  سؤالجابة عن الاألسئلة الفرعية سنحاول اإل من خاللإشكالية البحث ادلطروحة، و على ضوء 
 نضع الفرضية العامة التالية:س وبالتارلوادلتغري التابع للدراسة،  فسروبالتارل ادلساعلة يف ربديد العالقة بني ادلتغري ادل

، من شأنه أن يحسن من أدائها البيئي تبني المؤسسات محل الدراسة لمختلف الممارسات البيئية المطبقة
 واالقتصادي .

 الفرعية: الفرضيات

 فرعية التالية:الفرضيات ال ؽلكن ذبزئتها إذلالفرضية العامة  على ضوء
 الفرضية األولى: -

 اطلراط ادلؤسسات زلل الدراسة يف التوجو البيئي، ساىم يف احلد من التلوث دبختلف أشكالو.
 الفرضية الثانية: -

تقليل النفايات واالقتصاد يف  إذل ISO 14001تبين ادلؤسسات زلل الدراسة لنظام اإلدارة البيئية يؤدي 
 الطاقة وادلياه. ستهالكا
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 الفرضية الثالثة: -
  .ادلؤسسات زلل الدراسة يف ربسني أدائها االقتصاديساعلت سلتلف ادلمارسات البيئية ادلطبقة يف 

 الفرضية الرابعة: -
يت تفرضها القوانني بعيدا عن الضغوط التطبيق ادلؤسسات زلل الدراسة للممارسات البيئية يتم طواعية، 

 والتشريعات البيئية.

 أهمية البحث: -3

تكمن أعلية البحث يف كونو يعاجل أحد أىم القضايا ادلطروحة أمام ادلؤسسات الصناعية، حبيث يتيح دلسريي 
ادلؤسسات االقتصادية معرفة سلتلف اآلثار ادلًتتبة على اطلراطها يف التوجو البيئي، كون ىاجس ادلؤسسات ىو مقدار 

، أو ISO14001لعائد االقتصادي احملقق نتيجة قيامها باستثمارات بيئية سلتلفة، كحصوذلا على ادلواصفة القياسية ا
وبالتارل يربز ذلم ىذا   قيامها باستثمارات بيئية مثل اقتنائها دلعدات ووسائل  ربد أو تقلل من نسبة االنبعاثات ادللوثة،

كما ال يهمل العائد االقتصادي وىو اذلدف الرئيسي الذي  ادلمارسات، البحث األداء البيئي احملقق نتيجة تلك 
ىدف احملافظة على وبالتارل ربقق ادلؤسسات ىدفا مزدوجا أولو اقتصادي وثانيو   قامت من أجلو تلك ادلؤسسات،

ختلف البيئة، خاصة وأن ىذا الرىان بدأ يربز خصوصا مع دخول األطراف ذات ادلصلحة على اخلط وشلارستها دل
  الضغوط على تلك ادلؤسسات .

 أهداف البحث:  -4

يسعى حبثنا إذل الوصول إذل اذلدف الرئيسي التارل وىو ابراز آثار ادلمارسات البيئية ادلطبقة من طرف 
الوصول إذل  يفوالبيئي مًعا، وعلى ضوء ىذا يسعى البحث ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية على أدائها االقتصادي 

 :األىداف التالية
 معرفة أىم اجلهود ادلبذولة يف اطار التنمية ادلستدامة باجلزائر؛ -
 رصد سلتلف ادلمارسات البيئية ادلطبقة بادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية؛ -
الوقوف على أىم العوائد االقتصادية والبيئية احملققة من طرف ادلؤسسات االقتصادية ادلنخرطة يف ىذا  -

 التوجو البيئي؛
 يف سبيل تبين ىذا التوجو؛على واقع ادلؤسسات الصناعية باجلزائر ومعرفة ادلعيقات اليت تواجهها الوقوف  -
 TREFISOUD,SANIAKزلل الدراسة  العمومية الوقوف على واقع ادلمارسات البيئية يف ادلؤسسات -

SCAEK ؛ 
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 إذل نتائ  ميدانية تفيد الباحثني والدارسني. الوصول -
 منهج البحث: -5

إشكالية البحث ادلطروحة، واإلحاطة دبختلف جوانب ادلوضوع زلل الدراسة، فقد اعتمد هبدف اإلجابة على 
 التارل:الباحث على منه  حبث يقوم على 

وذلك باعتباره ادلنه  ادلناسب وادلالئم دلوضوع البحث، حبيث يقوم على وصف الظاىرة كما : المنهج الوصفي -  
ا، كما يقوم ىذا ادلنه  على وصف الدراسة النظرية من خالل الوصف والتفسري، ىي مث ػللل سلتلف أبعادىا وجوانبه

 التحليل، الًتكيب ليتم يف األخري الوصول إذل رلموعة من النتائ  تعمم بالتارل على الظواىر ادلدروسة ادلشاهبة .
ادليداين التطبيقي، من خالل  ويقوم ىذا ادلنه  على اسقاط اإلطار النظري ادلدروس يف الواقع منهج دراسة الحالة: -

 دراسة مؤسسات تنشط يف قطاعات اقتصادية سلتلفة، على غرار قطاع اإلمسنت وربويل احلديد.
اعتمدنا عليو هبدف التعرف على آثار ادلمارسات البيئية االقتصادية والبيئية قبل وبعد اطلراط المنهج المقارن:  -

 ي، وبالتارل قياس مقدار االضافة ادلمكن تقدؽلها ذلذه ادلؤسسات.ادلؤسسات زلل الدراسة يف ىذا التوجو البيئ
 :ومصادر جمع البيانات أدوات الدراسة -6

 مت اإلستعانة بأدوات البحث الالزمة إلعداد ىذه الدراسة، دبا يتوافق وادلوضوع ادلدروس، اإلشكالية ادلطروحة 
من الباحث اإلحاطة دبختلف جوانب الدراسة، وال يتأتى ، وبالتارل فادلعرفة العلمية تتطلب الفرضيات ادلطروحةو كذا 

النصوص القانونية  ذلك إال بتنويع مصادر البحث وىذا على غرار الكتب واجملالت، اإلحصائيات والتقارير،
خصوصا منها األجنبية،   تنوعهاعلى   Les Bases de Donnéesادلواقع اإللكًتونية وقواعد البيانات  والتشريعية،
 .وزلينة للبيانات وادلعطيات اليت زبص ادلوضوع زلل الدراسة ترب أداة فعالة كوهنا تع

البيانات واإلحصائيات ادلتوفرة  الوثائق الداخلية للمؤسات، على غرارويف الشق التطبيقي فقد اعتمدنا على 
وى ادلواقع معطيات متوفرة على مستو  على مستوى كل مؤسسة مدروسة، على غرار التقارير السنوية، ادلطويات

 االلكًتونية الرمسية.
مع ادلسؤولني ورؤساء ادلصاحل   ويف ما ؼلص مصادر مجع ادلعلومات فقد مت االعتماد على ادلقابلة الشخصية

من  تربكما أهنا تع،من األدوات الرئيسية جلمع ادلعلومات و البيانات تعد  كوهنا  على مستوى كل مؤسسة مدروسة، 
تقوم على و  وتعتمد أيضا على ادلالحظة ادلباشرة، ألهنا تتميز بالبساطة والصدق،، يوعامجع ادلعلومات ش طرقأكثر 

توجيو رلموعة من األسئلة الواضحة واحملددة من الباحث بغرض احلصول على أكرب قدر شلكن من ادلعلومات من 
 .ادلبحوثني
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 أسباب اختيار مؤسسات البحث: -7
 (SCAEK, SANIAK,TREFISOUD) دراسةالتعود أسباب اختيارنا للمؤسسات الثالثة زلل 

 لالعتبارات التالية:
 البيئي: عتباراإل -

 :فصلها يف اآليتنتنشط ادلؤسسات الثالثة زلل الدراسة يف قطاعات صناعية ملوثة، واليت 
نتاج اإلمسنت إعتبار رلمل حلقة ذا ما أخذنا بعني اإلإ SCAEK  بالنسبة لشركة اإلمسنت لعني الكبرية

  وربدث يف كل مرحلة من مراحل اإلنتاج ،اصلد أن اآلثار البيئية لصناعة اإلمسنت بالغة جدً  اإلنتاج ادلستعملة، وعمليات 
 (....التخزين والتفريغ، اإلنتاج وتسيري النفايات وغريىا، ) فتح احملاجر، استخراج ادلواد ادلستعملة والنقل

وتتعلق  اث الغازات الدفيئة ادلسببة للتغري ادلناخي، من انبع %3صناعة اإلمسنت مسؤولة عن ضلو  تربىذا وتع
كما تسبب تلوث    ،وبالغازات الدفيئة كغاز الكربون، أكسيد اآلزوت وأكسيد الكربيت الغبار،  عاثبباناآلثار البيئية 

 األراضي وادلياه اجلوفية خصوصا بادلعادن الثقيلة كما تسبب أضرارا بالتنوع احليوي.
والتشريعات يف يومنا ىذا تشددا عرب العادل، حيث زبص الدورة الصناعية بدءا من فتح احملاجر وحىت  وتزداد اللوائحىذا 

 اعادة هتيئتها، وتتعلق بكل االنبعاثات واآلثار النامجة عن التصنيع.
 وشركة قلد احلديد SANIAKكذلك األمر بالنسبة دلؤسسة تصنيع اللواحق الصناعية والصحية 

TREFISOUD ،ان بالتلوث أيضا دبختلف أشكالو الغازي، السائل والصلب.عنيتادل 
  عتبار االقتصادي واالجتماعي:اإل -

تعد ىذه ادلؤسسات االقتصادية الثالثة من أىم ادلؤسسات العمومية اليت تساىم يف تقدمي منتجات زبضع 
كني، كما هتدف إذل تقليل ، وبالتارل ربافظ على السالمة البيئية وصحة ادلستهلISO 14001للمواصفة القياسية 

لى توفري مناصب شغل دائمة للمواطنني وبالتارل ع عمل فاتورة اإلسترياد والطموح للتصدير كقطاع اإلمسنت، كما ت
 ربقق سياسة التوازن اجلهوي.
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 اإلجرائية: التعاريف -8
ة اليت زبص توضيح عناصر البحث، وتسهيل دلخطط حبثنا سنقوم بتفصيل أىم التعاريف اإلجرائي هبدف

 موضوع حبثنا وىي:
 ( نظام اإلدارة البيئيةISO14001 :) بأهنا ذلك اجلزء من نظام إدارة ادلنشأة 80448حسب مواصفة اإليزو، 

، وىذا باالعتماد على وضع السياسة يستخدم لتطوير وتنفيذ سياستها البيئية وإدارة تفاعلها )تفاعالهتا( مع البيئة
 لتنفيذ، اجراءات التصحيح وادلراجعة.البيئية، التخطيط البيئي، ا

  :دراسة لتوقعات اآلثار أو ادلردود البيئي للمشاريع التنموية الضارة وادلفيدة ادلباشرة وغري تقييم األثر البيئي
ادلباشرة ونتائجها واحتمال وقوع األضرار على اجملتمع يف منطقة ادلشروع أو ادلناطق اجملاورة سواء كانت زللية أو 

 .وذلك من أجل معاجلة أو تفادي ىذه اآلثار و عادلية،وطنية أ

 :يعين التطبيق ادلستمر إلسًتاتيجية متكاملة لوقاية البيئة، على العمليات وادلنتجات واخلدمات،  اإلنتاج األنظف
 .بغرض زيادة الكفاءة واحلد من ادلخاطر اليت يتعرض ذلا اإلنسان والبيئة

 :من أن ادلنظمة ربقق القيمة ادلضافة ألىدافها، أو أن ادلنظمة تعمل بكفاءة طريقة للتأكد  قياس األداء البيئي
 .وفعالية

 منه  لتسهيل قرارات اإلدارة خبصوص األداء البيئي للمنظمة، بإختيار ادلؤشرات ومجع  البيئي: داءتقييم األ
وصيل ادلعلومات والفحص الدوري وربليل البيانات وتقييم ادلعلومات وفقا دلقياس األداء البيئي، وإعداد التقارير وت

 .ويف النهاية تطوير ىذا ادلنه 

  :منهجية عمل هتدف إذل التطوير ادلستمر يف ادلنتجات أو اخلدمات ادلقدمة أو اإلجراءات.التحسين المستمر 

 
 مخطط البحث: -9

ا بتفصيل هبدف تسهيل ربليل البحث زلل الدراسة، وبغرض ربديد متغري ادلوضوع ادلستقل وكذا التابع، قمن
عناصر ادلتغري ادلستقل ) تطبيق نظام اإلدارة البيئية، تطبيق تقنية اإلنتاج األنظف، باعتماد سلطط البحث الذي يوضح 

تقييم األثر البيئي، تقدير اإلستثمارات البيئية(، وكذا أثرىا على ادلتغري التابع ) األداء البيئي ومؤشراتو، األداء 
 االقتصادي ومؤشراتو(.

عتمدنا يف موضوع حبثنا على قياس ادلتغري التابع على البعدين البيئي واالقتصادي، اإلشارة أننا اوذبدر 
واستبعدنا البعد االجتماعي كون دراستنا متعلقة أساسا بقياس مدى أثر ادلمارسات البيئية على البعد البيئي، وكذا 

 قياس األداء الشامل للمؤسسات زلل الدراسة.تقييم أثرىا االقتصادي، حىت ال تكون الدراسة شاملة تعتمد على 
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 الدراسات السابقة: -11
اليت تربط  األحباث خاصة تلكقلة دلسار الدراسات السابقة األجنبية وخصوصا العربية، يلحظ  ادلتتبع

حد ادلتغريين فقط ادلمارسات البيئية بالبعد االقتصادي وادلارل، وما استطعنا احلصول عليو كان من خالل دراسة أ
أو  تلك اليت عاجلت فقط اإلدارة البيئية على نطاق خاص من خالل دراسة متطلبات تطبيقها البيئي، األداء  خاصة 

 وعلى الرغم من ذلك فقد استطعنا اإلطالع على أىم الدراسات ادلتوفرة يف ىذا اإلطار وىي:أو عوائق ادماجها، 
I – :الدراسات باللغة العربية 

وظيفة التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية ( ربت عنوان:" 1488العايب عبد الرمحان ) دراسة -8
"، رللة العلوم االقتصادية وعلوم الجزائرية: دراسة حالة المؤسسات العمومية لصناعة اإلسمنت في الجزائر

 . 8-، جامعة سطيف88التسيري، العدد
الية كيفية ادماج أبعاد التنمية ادلستدامة من خالل دراسة حاول الباحث من خالل ىذه الدراسة ربليل اشك

 مفهوم التنمية ادلستدامة باسقاطو على  واقع ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية.
 ومن مجلة النتائ  اليت توصل اليها نذكر:

 تقوم مؤسسات االمسنت العمومية بدم  أبعاد التنمية ادلستدامة من خالل جانبني: -
مام بتطبيق القوانني والتشريعات يف حدود ما تسمح بو تلك التشريعات، على غرار االستثمار يف * األول: االىت

ذبهيزات ربد من التلوث إذل احلد ادلسموح بو قانونا، مع اتباع ادلبادرات البيئية الطوعية على غرار االطلراط يف منظومة 
 ؛ISO14001االدارة البيئية 

مية لصناعة اإلمسنت بإرضاء زبائنها من خالل توفري ادلنتوج بالكمية الالزمة وباجلودة * ثانيا: اىتمام ادلؤسسات العمو 
 ادلناسبة؛

 تركز ادلؤسسات االقتصادية ادلدروسة على البعد االقتصادي فقط، وهتمل البعدين البيئي واالجتماعي؛    -
لى غرار بقية الشركات العادلية، واليت ال تقوم ادلؤسسات ادلدروسة باإلفصاح البيئي واالجتماعي عن أنشطتها، ع -

 ُتربز من خاللو عالقتها مع األطراف ذات ادلصلحة.
في تسيير المؤسسات  14111مكانة نظام اإلدارة البيئية اإليزو ( ربت عنوان:" 1480)وليد شتوحدراسة  -1

 ، جامعة غرداية.1العدد رللة الواحات للبحوث والدراسات، ،"الجزائرية
دراسة تسليط الضوء على قلة ذباوب ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية مع البعد البيئي، وقلة رباول ىذه ال

حيث توصل يف األخري إذل أن مديري ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية ،80444اطلراطها يف منظومة اإلدارة البيئية إيزو 
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لتارل فهم ال يولونو اإلىتمام الكايف، كما يعزى اليدركون بدقة أىم ادلكاسب ادلتأتية من خالل نظام اإلدارة البيئية، وبا
ذلك لقلة وعي البعض منهم، وبالتارل تساىل السلطات احمللية يف تطبيق القوانني والتشريعات، وعدم ادلرافقة الكافية 

ل للحصو  ةللمؤسسات خاصة ادللوثة، جعل مسريي ادلؤسسات اليعريوهنا االىتمام الكايف، كما غلهلون ادلراحل الالزم
 على التقييس البيئي.

دمج مؤشرات األداء البيئي في بطاقة األداء المتوازن ( ربت عنوان:"1480دراسة قويدر الواحد عبد اهلل )-3
BSC ،أطروحة دكتوراه،   لتحقيق المسؤولية االجتماعية للمؤسسات: حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاته بالشلف

 .3كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر
ىذه الدراسة إذل زلاولة تفعيل ادلسؤولية االجتماعية  يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية، وذلك من  تىدف

كأسلوب حديث ومطور، زلاوال يف ذلك اقًتاح ظلوذج ىو   BSCبطاقة األداء ادلتوازن خالل االعتماد على ظلوذج 
األبعاد األربعة الكالسيكية للبطاقة ) البعد ادلارل، بعد بطاقة األداء ادلتوازن اجملتمعية، حيث مت اضافة بعد خامس إذل 

 الزبائن، بعد العمليات الداخلية وبعد النمو( وىو البعد اجملتمعي، مع اسقاطها على مؤسسة االمسنت الشلف.
 وقد توصل الباحث إذل النتائ  التالية:

مها دببادرات من شأهنا تقليل حدة التلوث قلة الوعي االجتماعي والبيئي دلؤسسة االمسنت الشلف، بالرغم من قيا -
 البيئي، وادلساعلة يف محاية البيئة، وىذا دل يكن بصفة طوعية واعية؛

ال تتوفر شركة االمسنت على خطة اسًتاتيجية بيئية واضحة، على اعتبار عدم امتالكها برنام  اجتماعي وبيئي  -
 لتشريعات السارية يف ىذا اجملال؛مدروس، وكل ما تقوم بو من جهود ىو انعكاس للقوانني وا

ادلالحظ على بطاقة األداء ادلتوازن ادلعتمدة من طرف مؤسسة اإلمسنت أهنا ال تتضمن األبعاد االجتماعية والبيئية،  -
 وبالتارل ال تعكس توجهات ادلؤسسة.

-لصناعيةأطر الدمج الطوعي للبعد البيئي في المؤسسات ا( ربت عنوان:" 1482دراسة برين ميلود ) -0
 ، جامعة بسكرة.89رللة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد  "المؤسسات الصناعية الجزائرية نموذجا

حاول الباحث من خالل ىذه الدراسة تسليط الضوء على التلوث الصناعي على اختالف أنواعو، وبالتارل 
ن شأهنا احلد من التلوث، وىذا من خالل تبين أراد الباحث اغلاد سلتلف اخليارات ادلمكنة االقتصادية والقانونية اليت م

 وبدعم من اجلهات احلكومية.، 80444البعد البيئي بصورة طوعية من خالل ادلواصفة القياسية إيزو 
 ومن مجلة النتائ  ادلتوصل إليها:

رف اجلهات تبين ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية للخيار البيئي جاء بعد سلسلة الضغوط القانونية ادلمارسة من ط -
 احلكومية عليها، ما دفعها لتبين ىذا اخليار؛
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 التزام ادلؤسسات بالبعد البيئي ترافق مع مجلة من التسهيالت وادلرافقة من طرف احلكومة؛ -
حققت ادلؤسسات اليت تبنت ىذا التوجو عوائد سلتلفة على غرار ربسني أدائها البيئي، وربسني صورهتا أمام  -

 .األطراف ذات ادلصلحة
( واقع ومعوقات تطبيقها في ISO14000نظم اإلدارة البيئية )( ربت عنوان:" 1489دراسة رشيد عالب )-2

 " رسالة دكتوراه، قسم التسيري، جامعة ادلسيلة.المؤسسات االقتصادية في الجزائر
اإلجراءات ىدفت الدراسة إذل معرفة الوضع البيئي واإلدارة البيئية يف اجلزائر، وذلك دلعرفة مدى تنفيذ 

ذات الصلة بالبيئة، ومدى وجود اجراءات وتدابري بيئية متصلة بتطبيق نظم اإلدارة البيئية، والتدابري البيئية الرمسية 
وبالتارل معرفة ما إذا كانت ىناك توجهات وتدابري بيئية يتم تطبيقها ألىداف إدارية أخرى، كما ىدف الباحث 

 نظم اإلدارة البيئية من وجهة نظر القيادات اإلدارية للمؤسسات االقتصادية. لتحديد ادلعوقات اليت ربول دون تطبيق
 ومن النتائ  ادلتوصل إليها نذكر:

ال تستويف مجيع متطلبات ادلواصفة، بل ىناك  ISO14001ادلؤسسات االقتصادية اليت ربصلت على مواصفة  -
 ؛%29فجوة يف التطبيق بأكثر من 

 ؛ليس أولويةISO14001  ا اجملال شلا غلعل احلصول على شهادة غياب الضغوط احلكومية يف ىذ -
 ؛ISO14001   زبائن ادلؤسسة غري مهتمني حبصول ادلؤسسة أو عدم حصوذلا على شهادة -
 أولوية؛ISO14001   نقص الوعي اجملتمعي بالبيئة غلعل ادلؤسسة ال تعترب احلصول على شهادة -
 ؛ISO14001 بيئي يعرقل عملية االطلراط يف مسار احلصول على شهادة غياب اإلطارات ادلكونة يف اجملال ال -
 غياب ضغوط للجمعيات البيئية شلا غلعل احلصول على الشهادة ليس أولوية. -
دراسة حالة مؤسسات –األداء الشامل في المؤسسات االقتصادية ( بعنوان:" 1489دراسة ازلمد فرعون) - 9

ىي عبارة عن أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية جبامعة حسيبة بن بوعلي، "  و الصناعات الغذائية في الجزائر
 الشلف.

حيث ىدفت ىذه الدراسة إذل دراسة اإلذباه العام الذي تنتهجو مؤسسات الصناعة الغذائية باجلزائر هبدف 
ادلستدامة بادلؤسسة،  ربقيق األداء الشامل "اقتصادي، اجتماعي، بيئي"، وبالتارل قياس مدى ربقيق أىداف التنمية
 وذلك باالعتماد على مبادئ ادلسؤولية االجتماعية، بالتشاور مع سلتلف األطراف ذات ادلصلحة.

 وخلصت الدراسة يف األخري إذل رلموعة النتائ  التالية:
يف ماؼلص أصحاب ادلصاحل فهم ال يلعبون دورا مهما يف ادلؤسسات ادلدروسة، من خالل حث وتوجيو مسريي  -
 ؤسسات لتبين سلوكيات مسؤولة اجتماعيا، باستثناء دور السلطات العمومية؛ادل
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 تلعب القوانني والتشريعات دورا مهما يف توجيو سلوكات ادلؤسسات ادلدروسة؛ -
السبلك ادلؤسسات ادلدروسة نظرة واضحة خبصوص التنمية ادلستدامة وادلسؤولية االجتماعية، بل تعتربىا رلرد قيود  -

 غلب التعامل معها؛ والتزامات
يرتكز مفهوم ادلؤسسات ادلدروسة للمسؤولية االجتماعية، يف االىتمام بعماذلا والقيام ببعض اجلهود اخلريية فقط،  -

 أما البعد البيئي فهو خارج دائرة اىتماماهتا.
وفنية ربد من أبدت ادلؤسسات زلل الدراسة ذباوبا خبصوص البعد االقتصادي، إال أهنا تواجو صعوبات مالية  -

 جهودىا.

اإلدارة البيئية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة مع ( بعنوان: " 1489) Amera Khalaf Lftahدراسة  -7
، الجامعة التكنولوجية، 4العدد إشارة إلى واقع التنمية المستدامة في العراق، مجلة الهندسة والتكنولوجيا، 

 العراق.

ي ادلتضرر من خالل مقدار ادلشكالت البيئية احلادة، واليت باتت هتدد ادلوارد حاولت الباحثة ربليل الوضع البيئ
الطبيعية، وتزيد يف حدة التلوث، وعلى ىذا األساس أرادت الباحثة تقدمي حل ذلذه ادلسائل البيئية باإلعتماد على 

اعية حديثة على غرار تطبيق أسلوب تطبيق اإلدارة البيئية اليت زبدم التنمية ادلستدامة، مع االىتمام باسًتاتيجيات صن
اإلنتاج األنظف اليت هتتم باستبعاد التلوث قبل حدوثو، كما أرادت اسقاط الدراسة على الواقع البيئي العراقي ادلتأزم 

 نتيجة كثرة ادلشكالت البيئية وتنامي معدل التلوث الصناعي وبالتارل صار يهدد توازن النظام البيئي.
 توصلت إليها نذكر: ومن بني النتائ  اليت

 اإلجراءات ادلطبقة يف العراق بدائية وتقليدية، وان وجدت فهي ال تتضمن اجراءات للحد من التلوث؛ -
 تعاين ادلصانع من صعوبات يف تطبيق االدارة البيئية، مع بروز مشاكل تنظيمية سلتلفة؛ -
البيئي للموقع، مراقبة نوعية ادلخرجات، مراقبة  الهتتم جلان التدقيق البيئي بالوضع البيئي من جانب ربسني الوضع -

 شدة الضوضاء الصادرة؛
قلة الوعي البيئي من طرف مسريي ادلصانع، مع جهلهم آلليات االنتاج األنظف، مع تزامنو مع افتقار لتوجو واضح  -

 ضلو تطبيق التنمية ادلستدامة.
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II – :الدراسات األجنبية 

 Quels Outils de contrôle pour décliner lesوان:" ( بعن1449)  Moez Essidدراسة  -8

stratégies environnementales ?, Revue comptabilité et environnement , Mai 2007, 

France.                                                                                 

ادلؤسسات الصناعية، حاول مسريوا تلك ادلؤسسات ابتكار طرق  نتيجة للتحديات البيئية اليت تواجو مسريي
 وأساليب بغرض تبنيها، على غرار االسًتاتيجيات البيئية ادلطبقة.

يف بورصة  CAC40مؤسسة فرنسية تنشط من خالل مؤشر 04ويف ىذا الشأن قام الباحث بدراسة ميدانية على 
 ROOMديد من االسًتاتيجيات البيئية، على غرار اسًتاتيجية باريس، ويف ىذا اإلطار تناول الباحث بالتفصيل الع

&HART  وحاول ربط أثر تبين االسًتاتيجيات البيئية على األداء البيئي للمؤسسة، وكذا عالقتها مع نظام اإلدارة
 .EMASوكذا التشريع األورويب    SMEالبيئية 

ج معلوماهتا االجتماعية والبيئية  يف تقارير ربت اسم تقوم بإدرا  CAC40ودبا أن ادلؤسسات ادلختارة و ادلدرجة يف  
فقد قام الباحث بدراسة احملتوى الكمي ل  Rapport de Développement Durableتقرير التنمية ادلستدامة  

 مؤسسة. 04
مع رلموعات مرتبة تصاعديا بالنظر اذل االستعمال بادلقارنة  2توصل الباحث يف األخري إذل ذبميع ادلؤسسات يف 

 االسًتاتيجيات البيئيةـ، ليتوصل يف األخري إذل نتيجتني رئيسيتني علا:
تنشط يف  Proactiveأن معظم ادلؤسسات اليت مت تصنيفها يف االسًتاتيجية الوقائية أو اإلستباقية  النتيجة األولى:

ى احمليط البيئي، كا أن القطاعات احلساسة خصوصا الصناعية، واليت تكون التكنولوجيا ادلطبقة هبا تشكل خطرا عل
 تبين اإلسًتاتيجية الوقائية وسلتلف أدوات الرقابة ؼلتلف حبسب مستوى اذلرم اإلداري من مؤسسة ألخرى.

ىي التنوع وعدم وجود ذبانس يف ربديد أدوات الرقابة ادلطبقة، ولعلى مربر التنوع حسب الكاتب  النتيجة الثانية:
اليت ال تستجيب أحيانا لشروط نظام  EMASوكذا التشريع األورويب    ISO14001يرجع إذل نظام اإلدارة البيئية 

االدارة البيئية ادلطبق يف ادلؤسسات خاصة متعددة اجلنسيات، خاصة وأن ىذه األنظمة مت تصميمها دلختلف أحجام 
 ادلؤسسات وليس فقط ادلتعددة اجلنسيات.
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 " Which :بعنوانJosefina L.Murillo-Luna ;Juan C.Ramon-Solans-Part  (1441 )   دراسة  -1
"Competitive advantages can Firms Really Obtein From ISO14001 Certification   

Journal of Industrial Engineering and Management , Nº2.                                                

دلزايا التنافسية اليت ؽلكن للؤسسات احلاصلة على مواصفة ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرف على ا
ISO14001  أن ذبنيها من خالل التوجو البيئي، ومت دراسة ذلك من خالل اختيار عينة من ادلؤسسات الصناعية

 الناشطة بإسبانيا.
 رلموعات ىي: 2وجاءت نتائ  الدراسة ادليدانية مقسمة ادلزايا التنافسية، إذل 

 ة الداخلية للمؤسسات؛ربسني الكفاء -
 ؛Avantagesتعدد ادلزايا  -
 التكيف مع اشًتاطات األطراف ذات ادلصلحة؛ -
 تدعيم الوضعية التنافسية للقطاع، واالقتصاد يف ادلوارد ادلالية. -

 
 Le rôle des outils de mesure se la:" بعنوانAngèle Dohou-Renaud (1446 )دراسة  -3

performance environnementale : le cas des audits et indicateurs 

environnementaux dans dix entreprises française certifiées  ISO14001 ,                 
Revue management & avenir , Nº29.                                                                                 

ن خالل ىذه الدراسة ربديد أدوات قياس األداء البيئي يف ادلؤسسات، خاصة مع تزايد قلق حاول الباحث م
مؤسسات فرنسية متحصلة  84، وبالتارل فقد قام باجراء دراسة استكشافية علىNREمسريي ادلؤسسات بعد قانون 

بادلؤسسات إذل خاصة مؤسسات صغرية ومتوسطة، هبدف معرفة احملفزات اليت تدفع  ISO 14001على مواصفة 
وضع أساليب لقياس أدائها البيئي ، ما يساعدىا يف االتصال مع األطراف ذات ادلصلحة، يف رلال التنمية ادلستدامة، 

 وبالتارل فقد اعتمد يف دراستو على رلموعة من اخلرباء والباحثني، خرباء زلاسبة، متخصصني بيئيني ومجعيات...اخل
 اجتماعا دبتوسط ساعتني لكل اجتماع. 83 شهرا فقد قام خالذلا بتنشيط 89وخالل ىذه الدراسة  اليت دامت 

وكذا التجاوب مع هبا من طرفهم،  التقيدليتوصل يف األخري أن دوافع ادلسريين تعود إذل الضغوط القانونية وضرورة 
اطها يف نظام فإن سبب اطلر  ROUTاألطراف ذات ادلصلحة )الزبائن، احملليني وادلسريين(، وحسبو خبصوص مؤسسة 

 ترجع إذل األثر االعالمي " صعوبات سبويهية" والصناعة الكيميائية "صعوبات معيارية" . SMEاإلدارة البيئية 
 وأراد الباحث تقدمي فكرة جديدة تقوم على وضع ىدف مزدوج: إدارة األداء واحلوار مع األطراف ذات ادلصلحة.
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   Le développement durable, l’entreprise et la( بعنوان:" 1446) Mouloud Kadriدراسة -0
Certification ISO14001 , Marché et organisation , N°8 , Université du luttoral , 

Dunkerque , France.",  
، بتطرقو إذل التطور التارؼلي للتنمية ISO14001حاول الباحث يف دراستو تشريح ادلواصفة القياسية 

، مث قام بتفصيل خطوات إقامة نظام اإلدارية وفق مواصفة اإليزو 80448ة القياسية إيزو ادلستدامة وادلواصف
 علا الوقت والتكلفة حيث ، ليخلص إذل ربديد ادلزايا وصعوبات وضع ادلواصفة، واليت خلصهما يف صعوبتني80448

 زبتلف تكلفة وضع النظام يف قطاع الكيمياء مثال عن قطاع اخلدمات .
حيث وزع استمارة ليخلص & ONA  ENIEMدليدانية اليت اجراىا يف ادلؤسستني العموميتنيويف دراستو ا

 يف األخري إذل رلموعة من النتائ  ىي:
 جاء نتيجة ضغوط خارجية مورست على ادلؤسسات؛ 80448إن وضع نظام اإلدارة البيئية وفق مواصفة إيزو  -
على الدراسة اجليدة للمزايا والصعوبات اليت  80448إيزو  تقع صالحية وضع نظام اإلدارة البيئية وفق مواصفة -

 تنشأ من النظام؛
 يقوم بناء نظام  ناجح لإلدارة البيئية على التخطيط اجليد، اإلتصال الفعال، توزيع جيد للمسؤوليات. -

 
 ,"   Les Enjeux de L’Adoption de La normeبعنوان:  Mounir Rahmani (1489)دراسة -5

Maghreb Review of Economic & Management     ISO14001 ,  Université Mascara , 

,Nº3.  

التارؼلي، وذلك  يف سياقها األديب و ISO14001حاول الباحث يف ىذه الدراسة وضع ادلواصفة القياسية 
م احملفزات اليت تطور ادلواصفة وانتشارىا على ادلستوى الدورل، وأراد الباحث بالتارل دراسة أىمن خالل استعراض 

 تدفع ادلؤسسات االقتصادية يف االطلراط يف ىذا اجملال، مع تناول الصعوبات وادلعيقات اليت تواجهها.
 دوافع وزلفزات اطلراط ادلؤسسات يف التوجو البيئي  تعود إذل النقاط التالية: أن ليتوصل يف األخري إذل

 ؛التوافق مع ادلتطلبات القانونية والتشريعية -
 ؛سني صورة ادلؤسسة بغرض تعزيز تنافسيتهارب -
 تسخري العمال وادلوظفني حول اجلوانب البيئية؛ -
 اإلبداع التكنولوجي من خالل ربسني طرق وأساليب اإلنتاج. -
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 :موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 

 األحباث والنتائ  الدراسات السابقة ىو قياس رلال التشابو واإلختالف بني تناول إن الغرض الرئيسي من
السابقة وبني موضوع ودراسة الباحث، ما يساعد الباحث من جهة يف بلورة إطار البحث والدراسة، ويف ربديد موقع 

 حبثو بني بقية البحوث اليت سبقتو إن وجدت من جهة أخرى.
سسات االقتصادية من وبالتارل تنفرد دراستنا يف كوهنا حاولت معاجلة أىم ادلمارسات البيئية ادلطبقة يف ادلؤ 

 ، تطبيق تقنية اإلنتاج األنظف، تقدير حجم االستثمارات البيئية للمؤسسات،ISO14001تطبيق للمواصفة القياسية 
يف كون الدراستني ركزتا  كما تنفرد دراستنا عن بقية الدراسات ) دراسة العايب عبد الرمحن و ازلمد فرعون(

مسنت و قطاع الصناعات الغذائية، أما دراستنا فكانت موجهة إذل ثالثة على قطاعني اقتصاديني فقط علا قطاع اال
قطاعات صناعية ) صناعة اإلمسنت، ربويل وقلد احلديد، صناعة الصنابري واللواحق الصحية (، مايعطي لنتائجنا رلاال 

 أمشل يف التطبيق.
نب واحد من ادلمارسات على جا يف كوهنا ركزت Amera Khalaf Lftahكما زبتلف دراستنا عن دراسة   

البيئية، أال ىو تطبيق تقنية االنتاج األنظف، أما دراستنا فقد مشلت العديد من ادلمارسات البيئية، وربطتها باألدائني 
 شلا يعطي للدراسة اعتبار أكرب. االقتصادي والبيئي

  البحث: هيكل -11

وادلباحث اليت جاءت على ول هبدف اإلدلام دبختلف جوانب موضوع البحث، مت تقسيم البحث إذل الفص
 النحو التارل:

 :الجانب النظري  
 مت تقسيمو إذل أربعة فصول جاءت كمايلي:بغرض فهم موضوع الدراسة ووضعو يف إطاره النظري، فقد 

 مدخل مفاىيمي حول التنمية ادلستدامةالفصل األول:
 اتمرتكزات التنمية ادلستدامة كدعامة ضلو استدامة ادلؤسس الفصل الثاني:
 ادلمارسات البيئية ادلطبقة يف ادلؤسسة االقتصادية الفصل الثالث:
 اإلطار العام حول األداء وتصنيفاتوالفصل الرابع:
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   :الجانب التطبيقي  
وبغرض اسقاط ما مت تناولو يف الشق النظري حاول الباحث دراسة ثالثة مؤسسات اقتصادية عمومية، من 

ة من طرفها، وأثر ذلك على أدائها االقتصادي والبيئي، والذي جاء يف ثالثة خالل فهم ادلمارسات البيئية ادلطبق
 فصول موضحة كالتارل:

 TREFISOUD, SANIAK , SCAEK:التعريف بادلؤسسات ادلدروسة الفصل الخامس:

 TREFISOUD, SANIAK , SCAEK ادلمارسات البيئية ادلطبقة من طرف ادلؤسسات: الفصل السادس:

 ر ادلمارسات البيئية ادلطبقة من طرف ادلؤسسات زلل الدراسة على أدائها االقتصادي والبيئيأث :سابعالفصل ال
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 : الفصل مقدمة
 ة،االقتصادي صبيع اؼبستويات عرؼ موضوع التنمية اؼبستدامة اىتماـ العادل خبلؿ العقدين اؼباضيُت على

فبعد سلسلة التقارير اليت قدمها خرباء  ،كلي واعبزئي على حد سواءالوعلى اؼبستويُت  ة،والبيئي ةاالجتماعي
وبعد اجتماعات دولية عديدة ظهرت التنمية اؼبستدامة كمفهـو  ،حوؿ الوضع البيئي العاـ ااالقتصاد واإليكولوجي

 يهتم باغبفاظ على اؼبوارد البيئية واستغبلؽبا يف صورة مثلى.    ،جديد يف حقل الدراسات االقتصادية والبيئية
ىات ومعاىد عديدة من دوؿ العادل النامي ااذبتنتشر عرب  ،عاؼبية قضية وفكرةأصبحت االستدامة  كما  

اللوائح والتوصيات  بناء على بتطبيقهاوتطالب  ،شعبية ورظبية تنظيماتو  تقدـ، وصارت تتبناىا حكوماتواؼب
 يف الكثَت من اؼبلتقيات و اؼبؤسبرات. الصادرة 

مدخبل للتنمية اؼبستدامة، نتناوؿ فيو اؼبفاىيم اليت سبقت جانب التنمية وؽبذا سنعاجل يف ىذا الفصل 
 تصادي، التنمية االقتصادية والبشرية، وصوال إذل تبلور مفهـو التنمية اؼبستدامة.اؼبستدامة، من النمو االق

كما سنتطرؽ إذل مؤشرات قياس التنمية اؼبستدامة، وـبتلف أبعادىا، وصوال إذل أىم اؼبؤسبرات الدولية اليت 
 نُظمت، وتناولت ىذا اؼبفهـو بالنقاش واغبوار الدوليُت.

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 تنمية المستدامةال حول مفاهيمي مدخل :الفصل األول 
 

 

 

3 

 
 التنمية المستدامة:مدخل إلى  –المبحث األول 

سعت الكثَت من الدوؿ خاصة النامية منها، إذل العمل على ربقيق التقدـ والرقي وبلوغ زيادات يف          
معدالت التنمية وإحداث تقدـ يف مستويات الرفاىية اؼبعيشية، دوف مراعاة األضرار واؼبخاطر اليت تسببها للبيئة 

كل ىذا دعا اغبكومات والدوؿ إذل التفكَت    1''ثمن التقدمد الطبيعية، مربرين ذلك بأنو ''ونتيجة الستنزافها للموار 
باؼبتطلبات  ىتماـاالاعبدي والعملي يف البحث عن حلوؿ لتحقيق متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية، مع 

ـ التنمية االقتصادية، ليتسع اؼبفهـو البيئية. وهبذا فقد انتقل حقل الدراسات من مفهـو النمو االقتصادي إذل مفهو 
 ويشمل اعبانب االجتماعي والبشري أو ما يعرؼ بالتنمية البشرية.

وأخَتا بعد دراسات ومؤسبرات ضبل مفهـو جديد كل العناصر السابقة مع إضافة اعبانب البيئي أو ما يعرؼ        
 2بالتنمية اؼبستدامة والذي جيمع بُت بعدين أساسيُت مها:

 مية كعملية للتغيَت؛التن 

 .االستدامة كبعد زمٍت 

 لتنمية المستدامة:ا لظهور اإلطار التاريخي –المطلب األول 
اؼبتتبع لتاريخ التنمية على الصعيدين العاؼبي واإلقليمي يلحظ تطورا مستمرا يف مفهومها وؿبتواىا، وؽبذا   إف    

ومن مث إذل اؼبفهـو  ،ي إذل التنمية االقتصادية والبشريةسنضع التنمية يف سياقها التارخيي بدءا بالنمو االقتصاد
 اؼبتكامل أي التنمية اؼبستدامة.

 :النمو االقتصادي -الفرع األول 
يعد مفهـو النمو االقتصادي أحد اؼبفاىيم اليت شغلت اىتماـ االقتصاديُت، وحقبل للدراسات البحثية،  

  و.تصادي وكيفية قياسللنمو اإلق مفهـو تقدًنيف ىذا الفرع نحاوؿ سلذا 
I. – مفهوم النمو االقتصادي: 
 يقصد بالنمو االقتصادي حدوث زيادة مستمرة يف متوسط الدخل الفردي اغبقيقي مع مرور الزمن.
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  أما االقتصاديKUZNETS فيعرؼ النمو االقتصادي أنو أساس ظاىرة  النمو واؽبيكل االقتصادي" ويف كتاب "
 ؼبستمرة للسكاف والناتج الفردي.كمية، وبالتارل يعرؼ بالزيادة ا

                                                 
1
 .1، ص2006''، بألكةدًَُد بنعرجُد بنًفسىحد فٍ بنذًَةرن، كىجُهةغٍ،  سبسُبث ػٍُ اٌبُئت اٌحذَجأكةظى بنًمذبدٌ، ''  
2
'' ، ٌىجُت ببٌجزائزاستزاتُجُبث وسُبسبث اٌتُّٕت اٌّستذاِت فٍ ظً اٌتحىالث االلتظبدَت واٌتىٕىكرجةنٍ جغذبد، حًذبٍَ يحًذ، ''  

 .2ص  ،2010 ،45يجهد عهىو إَطةَُد، جةيعد جطكرخ، عذد 
3
 .11، ص 2000 ،بإلضكُذرَد، بنذبر بنجةيعُد، " اتجبهبث حذَخت فٍ اٌتُّٕتعحذ بنمةدر يحًذ عحذ بنمةدر عطُد، ''  
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 ".1 أما دوناتو رومانو فيعرفو على أنو: "زيادة يف حصة الفرد من اصبارل الناتج احمللي اغبقيقي مع مرور  الوقت
 

غَت أف النمو االقتصادي ال يعٍت فقط حدوث زيادة يف إصبارل الناتج احمللي، بل البد أف يًتتب عليو زيادة يف 
دبعٌت أف معدؿ النمو البد أف يفوؽ معدؿ النمو السكاين ألنو كثَتا ما يزيد إصبارل الناتج  دخل الفرد اغبقيقي،

.غَت أف النمو السكاين دبعدؿ أعلى حيوؿ دوف زيادة متوسط دخل الفرد اغبقيقي ،احمللي يف بلد ما
2  

 ستة خصائص للنمو االقتصادي ؼبعظم الدوؿ اؼبتقدمة ىي:   KUZNETSوأوضح
 رتفعة لئلنتاجية الكلية لعناصر اإلنتاج؛اؼبعدالت اؼب 

 اؼبعدالت اؼبرتفعة لكل من نصيب الفرد من الناتج والنمو السكاف؛ 

 اؼبعدالت اؼبرتفعة يف التحوؿ اؽبيكلي يف االقتصاد؛ 

 اؼبعدالت اؼبرتفعة للتحوؿ اإليديولوجي واالجتماعي؛ 

  اؽ العاؼبية واؼبواد اػباـ؛ىيكل اقتصاديات الدوؿ اؼبتقدمة للوصوؿ إذل سيطرهتا على األسو 

 .يقتصر انتشار النمو االقتصادي على العادل اؼبتقدـ الذي يعادؿ كبو ثلث سكاف العادل 

II. -  :قياس النمو االقتصادي 
 بالعبلقة التالية: tعادة ما يقاس النمو االقتصادي البسيط يف الفًتة        

( مقسـو على الدخل اغبقيقي t-1قيقي للفرد يف الفًتة )مطروح منو الدخل اغب tالدخل اغبقيقي للفرد يف الفًتة 
 (.t-1يف الفًتة )

 وىذا اؼبعدؿ ديكن حسابو بطريقتُت :
 باألسعار اعبارية أي بأسعار السوؽ؛ 

 أي باستعماؿ مؤشر األسعار وىذا  ،باألسعار الثابتة وذلك باستخداـ األسعار االظبية منكمشة بزيادة األسعار
 اليت تنتج عن األسعار. يسمح بتصحيح التغَتات

ثبلثة مناذج  Edwin Zaccaiوخبصوص عبلقة النمو االقتصادي مع ضباية البيئة فقد اقًتح االقتصادي         
 " ىي:بيئة -نموـبتلفة للتنمية اؼبستدامة   ؿبددة لعبلقة "

 النمو اؼبتعارض مع البيئة؛ 

 النمو اؼبتوافق مع البيئة؛ 

                                                 
1
 .53، ص2003بنسربعُد، ديشك، بنًركس بنىطٍُ نهسًُُد   ''، االلتظبد اٌبُئٍ واٌتُّٕت اٌّستذاِت'' دوَةزى رويةَى 
2
جةيعد  ''، بنًهسمً بنذونٍ حىل بنسًُُد بنًطسذبيد وبنكفةءخ بالضسخذبيُد نهًىبرد بنًسةحد، اٌتُّٕت ِٓ إٌّى إًٌ االستذاِتفةنٍ َحُهد، ''  

 .222ص ،2008 أفرَم 08_07َىيٍ ضطُف،  ،فرحةذ عحةش
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 .النمو األفضل للبيئة 

النموذج األخَت ىو النموذج اؼببلئم ألنو  حيدد العبلقة اؼبثلى بُت ربقيق  النمو اإلقتصادي من جهة   ويعترب
بصورة عقبلنية بعيدا عن اإلنكماش االقتصادي أو اؽبدر البيئي للموارد  ،واحًتاـ اؼبكونات البيئية من جهة أخرى

1الطبيعية.
  

 التنمية االقتصادية: -الفرع الثاني 
ظهرت العديد هبذا فقد و  ؼبوضوع التنمية االقتصادية، نظرياتطرح واالقتصاديُت العديد من اؼبفكرين وؿ حا       

سنقدـ أىم التعريفات اليت قدمت مفهـو التنمية االقتصادية مع  ولذلكمن اؼبدارس اليت عاعبت موضوع التنمية، 
 .اليت تناولت ىذا اغبقل أىم النظريات

I. التدرجيي زدياداالو ىي النماء أ :التنمية لغة.
2 

نو على العكس من النمو االقتصادي تنطوي التنمية االقتصادية على حدوث تغَت يف ىيكل أيبلحظ 
جبانب التغَت يف كمية السلع واػبدمات اليت  ،توزيع الدخل و اإلنتاج ونوعية السلع واػبدمات اؼبقدمة لؤلفراد

 حيصل عليها الفرد يف اؼبتوسط.
II.  مدحت أبو النصر على أهنا عملية ديناميكية تتكوف من سلسلة من التغَتات يعرفها  اصطالحا:التنمية

وذلك لرفع  الوظيفية واؽبيكلية يف اجملتمع، وربدث نتيجة للتدخل يف توجيو حجم ونوعية اؼبوارد اؼبتاحة للمجتمع،
 قات اجملتمع إذل اغبد األقصى؛مستوى رفاىية غالبية أفراد اجملتمع، عن طريق زيادة فعالية أفراده يف استثمار طا

3كما تعرؼ بأهنا عملية تغيَت اقتصادي واجتماعي على كبو إجيايب؛-
 

بأهنا العملية اليت ربدث من خبلؽبا تغيَت شامل ومتواصل، مصحوب بزيادة يف متوسط الدخل  وعرفت أيضا -
 اة وتغَت ىيكلي يف اإلنتاج.اغبقيقي وربسن يف توزيع الدخل لصاحل الطبقة الفقَتة، وربسن يف نوعية اغبي

 

لبنشتُت يف نظرية  أف ويف ىذا الشأف طرح العديد من االقتصاديُت لنظريات تعاجل التنمية االقتصادية فنجد -
اغبلقة اؼبفرغة يرى أف الدوؿ النامية تعيش يف حلقة مفرغة للفقر، كما قامت نظرية الدفعة القوية باقًتاح زبصيص 

 غرض التغلب على عقبات التنمية.برنامج مكثف لبلستثمار ب

                                                 
1
Stéphane leyens, Alexandra de Heering , "Stratégies de Développement Durable : Développement,  

Environnement ou justice sociale ? "presses universitaires de Namur , Belgique , 2010 , p17.   
2
 .51ص ،2013 ،ضىرَة ديشك، دبر يؤضطد رضالٌ نهطحةعد،  ،"التظبدَبث اٌبُئت واٌؼىٌّت" يصطفً َىضف كةفٍ، 
3
، بنًجًىعد بنعرجُد نهسذرَث وبنُشر، "ِؤشزاتهب أبؼبدهب، ِفهىِهب، اٌتُّٕت اٌّستذاِت:" ،، َةضًٍُ يذحر يحًذيذحر أجى بنُصر 

 .68ص ،2017
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فيفًتضوف توفر التوازف بُت ـبتلف القطاعات  ،أما روزنشتُت وراقبر وآرثر لويس يف نظريتهم حوؿ النمو اؼبتوازف
 اإلنتاجية واػبدماتية.

أي ترى زبصيص االستثمارات  ،كما قبد ىَتمشاف يف نظرية النمو غَت اؼبتوازف وىي على  العكس من األوذل
 .معُت بدؿ توزيعها بالتساوي حىت يكوف القطاع الذي جير وراءه بقية القطاعاتلقطاع 

 :لبشريةالتنمية ا -لثالفرع الثا
انقضت ثبلثة عقود من التنمية والزالت الدوؿ خاصة النامية منها تعاين من التخلف يف معظم اجملاالت         

ىذا اػبلل يف مفهـو التنمية جعل اؼبهتمُت و  ،وفعاليتها السياسية واالقتصادية، بل بالعكس فقد زاد تراجع أدائها
ظهر ما يسمى  ، وبالتارلىتماـ باإلنساف بوصفو ؿبور التنميةيعيدوف النظر يف معٌت التنمية إدراكا منهم أف اإل

 التنمية البشرية واليت عرفت كاآليت: صطلح دب
 والذي يعترب التنمية أهنا  1986ر سنة ورد يف مقدمة اإلعبلف العاؼبي عن حق التنمية الذي اعتمد ونش

عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة، تستهدؼ التحسُت اؼبستمر لرفاىية السكاف بأسرىم واألفراد 
 .على أساس اؼبشاركة النشطة واغبرة واؽبادفة يف التنمية ويف التوزيع العادؿ للفوائد الناصبة عنها ،صبيعهم

  وعرفهاHIGGINS ى أهنا عملية استثمار إنساين تتم يف اجملاالت أوالقطاعات اليت سبس حياة البشرية عل
مثل: التعليم والصحة العامة واإلسكاف والرعاية االجتماعية...اخل حبيث يوجو عائد تلك العملية إذل النشاط 

1االقتصادي الذي يبذؿ يف اجملتمع.
 

  يف التنمية البشرية على أهنا عملية توسيع خيارات تعر  1990وقد جاء يف تقرير التنمية البشرية لعاـ
والواقع أف التعبَت عن اػبيارات ىي تعبَت عم مفهـو أرقى يعود إذل االقتصادي أمارتياساف، الذي يعرب عن  ،الناس

 حق البشر اعبوىري يف ىذه اػبيارات.

إال أف اػبيارات األساسية  ر الوقت،ومن ناحية اؼببدأ فإف ىذه اػبيارات ديكن أف تكوف ببل هناية وتتغَت مع مرو 
 2الثبلث ىي كاآليت:

 أف حيي اإلنساف حياة صحية ومديدة؛ -
 أف يكتسب اؼبعرفة؛ -
 أف حيصل على اؼبوارد البلزمة ؼبستوى معيشة الئق. -

                                                 
1
 .68ص ،رجع ضةجكي ،يذحر أجى بنُصر، َةضًٍُ يذحر يحًذ 
2
بألكةدًَُد نهذربضةذ بالجسًةعُد  ،"0202-0202اٌتُّٕت اٌبشزَت فٍ اٌجزائز وآفبلهب فٍ ظً بزاِج اٌتُّٕت " َصُرخ لىرَش، 

 .33ص، 2011 ،6 ، عذدوبإلَطةَُد
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كثَتة أنو إذا دل تتحقق ىذه اػبيارات الثبلث األساسية تصبح خيارات   1990وقد أشار تقرير التنمية البشرية لعاـ 
 وبالتارل تصبح فرص كثَتة غَت متاحة. غَت متاحة،

وكخبلصة ؼبفهـو التنمية البشرية ديكن القوؿ أف التنمية البشرية ىي التنمية اليت ذبعل اإلنساف ؿبور اىتماماهتا، 
سُت وكذا رب وبالتارل فالغرض من ىذه التنمية ىو توسيع خياراتو من اعبانب الصحي إذل ربسُت اؼبستوى اؼبعريف،

 مستوى معيشة الفرد ومنط اغبياة.
 تنمية المستدامة:ال – رابعالفرع ال

   ،" وبالرجوع إذل اؼبعٌت اللغوي يرجع اؼبعٌت اللغوي للتنمية اؼبستدامة من الفعل" استداـ" الذي جذره "دـو
صطبلحي الدقيق الذي ىو اؼبدخل الرئيس الذي يساعد على سرب أغوار ىذا اؼبفهـو ويساعد يف ربديد اؼبعٌت اال

 ، ) إذل طلب االستمرار  ارةشلئلالذي على أساسو يتم فهم اؼبصطلح، فقد جاء الفعل استداـ الذي جذره )دـو
 1.يف األمر واحملافظة عليو

 ومن أىم ىذه التعريفات: وضعت للتعريف دبفهـو التنمية اؼبستدامةتعريفا  60أما اصطبلحا فهناؾ أكثر من 
 بأهنا التنمية اليت تليب حاجات اغباضر دوف  1987للتنمية والبيئة برئاسة برونتبلند لسنة  عرفتها اللجنة العاؼبية

2.اؼبساس بقدرة األجياؿ القادمة على تلبية حاجاهتا
 

  وعرفها قاموس ويبسًتWEBSTER  على أهنا التنمية اليت تستخدـ اؼبوارد الطبيعية دوف أف تسمح باستنزافها أو
 تدمَتىا جزئيا أو كليا.

  وعرفها ويليم روكلػزىاوس W. RUCKELSHAUS على أهنا تلك العملية اليت تقر ، مدير ضباية البيئة األمريكية
وذلك من منطلق أف التنمية االقتصادية واحملافظة على البيئة  ،بضرورة ربقيق منو اقتصادي يتبلءـ مع قدرات البيئة

3.مها عمليتاف متكاملتاف وليستا متناقضتاف
 

 نظمة الفاو وعرفتها مFAO  وتوجيو التغَت  ،يف كوهنا تتمثل يف إدارة وضباية قاعدة اؼبوارد الطبيعية 1989سنة
4.التقٍت واؼبؤسسي بطريقة تضمن ربقيق واستمرار إرضاء اغباجات البشرية لؤلجياؿ اغبالية واؼبستقبلية

 

                                                 
1
، 1، عذد 12، يجهد بنًُةرخ، يجهذ ''دراست ٔظزَت فٍ اٌّفهىَ واٌّحتىي  - اٌتُّٕت اٌّستذاِتيةجذخ أجى زَظ ، عثًةٌ غُُى، ''  

 .154ص  ، 2006
2
Maryse Lapergue , Denis Serre , '' Le développement durable de A à Z '', Edition Nérée ‚ Baixas ‚ 

2007‚ P.66.  
3
 .156يةجذخ أجى زَظ، عثًةٌ غُُى، يرجع ضةجك، ص  
4
 .5دوَةزى رويةَى، يرجع ضةجك، ص 
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  أماG.WACKERMANN  بُت حاجات التنمية فَتى أف مصطلح التنمية اؼبستدامة وضع لتوطيد العبلقة
أو تسيَت سليم للبيئة، وىذا التسيَت ال يكوف مستداما إال إذا كاف استغبلؿ اؼبوارد يكوف من أجياؿ /االقتصادية و

.1إذل أجياؿ، وشروط اغبياة األساسية للبشر يف ربسن مستمر.
 

  1992يودي جانَتو سنة مؤسبر األمم اؼبتحدة للبيئة والتنمية واؼبنعقد بر  من تقريرو عرؼ اؼببدأ الثالث ،
التنمية اؼبستدامة بأهنا ضرورة اقباز اغبق يف التنمية حبيث تتحقق على كبو متساو، بُت اغباجات التنموية والبيئية 

2.ألجياؿ اغباضر واؼبستقبل
 

لبيئية جزءا ال كما أشار اؼببدأ الرابع الذي أقره اؼبؤسبر إذل أنو لكي تتحقق التنمية اؼبستدامة ينبغي أف سبثل اغبماية ا
تعتمد التنمية اؼبستدامة على مقاربة تعمل على  ، وبالتارليتجزأ من عملية التنمية وال ديكن التفكَت فيها دبعزؿ عنها

خلق القيمة، وضباية الًتاث اؼبشًتؾ...اخل، وىذا من خبلؿ  وتبحث على التوفيق بُت التنافسية، دماج الوقائي""اإل
3جياؿ القادمة من جهة أخرى.انية وضباية النظاـ البيئي من جهة، وتلبية حاجات األنساؼبوائمة بُت األنشطة اإل

 

ديكن اعتبار التنمية اؼبستدامة قضية أخبلقية وإنسانية بقدر ما ىي قضية تنموية بيئية، وىي قضية  وبالتارل        
ربقق شروط االستدامة بوضعها  أف التنمية يف ـبتلف دوؿ العادل الوما يؤكد على ذلك ىو مصَتية ومستقبلية، 

 اغبارل ألهنا تتم على حساب االستهبلؾ واستنزاؼ الرصيد الطبيعي لؤلجياؿ القادمة.

مة تسعى لتحسُت نوعية حياة اإلنساف ولكن ليس اديكن القوؿ إف التنمية اؼبستد السابقة  ويف ظل التعريفات     
كوهنا عملية استغبلؿ اؼبوارد الطبيعية بطريقة عقبلنية حبيث وىي يف معناىا العاـ ال زبرج عن   ،على حساب البيئة

ال يتجاوز ىذا االستغبلؿ للموارد معدالت ذبددىا الطبيعة وبالذات يف حالة اؼبوارد غَت اؼبتجددة، وجيب أف 
يكوف ىذا االستغبلؿ بطرؽ وأساليب ال تفضي إذل إنتاج نفايات بكميات تعجز البيئة عن امتصاصها وربويلها 

ثيلها، على اعتبار أف مستقبل السكاف وأمنهم يف أي منطقة يف العادل مرىوف دبدى صحة البيئة اليت يعيشوف وسب
اؼبوازنة بُت معدالت االستهبلؾ  مة لؤلجياؿ اغبالية واؼبستقبلية يف ظل ظروؼ افيها، وىنا تربز أمهية التنمية اؼبستد

 .واؼبوارد اؼبتجددة دوف إغباؽ األذى بالبيئة

                                                 
1
 Gabriel Wackermann , '' Le développement durable '', édition ellipses ‚ Paris ‚ 2008 ‚ P.31. 

2
 ،2000ذبر بنذونُد نالضسثًةربذ بنثمةفُد، بنمةهرخ، ''، بن ِببدئ اٌتُّٕت اٌّستذاِت: جهةء شةهٍُ، ''  ف. دوجالش يىضشُر، زرجًد 

 .17ص 
3
 Olivier Dubigeon , Mettre en pratique le Développement Durable : Quels processus pour 

l’entreprise responsable , édition village mondial , paris , France , 2005 , p.7. 
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والبعض يرى أهنا منوذج بديل خيتلف  ،ا أف البعض يتعامل مع قضية التنمية اؼبستدامة كقضية أخبلقيةكم  
 1. ىو أسلوب إلصبلح أخطاء وتعثرات النماذج السابقة بعبلقاهتا مع البيئة عن النموذج الصناعي الرأظبارل أو

 ديكن استخبلص النقاط التالية خبصوص التنمية اؼبستدامة:فيما يلي  و
ف التنمية اؼبستدامة تتطلب انتشار إإف االحتياجات كما يتصورىا الناس تتحدد اجتماعيا وثقافيا، ومن مث ف -

 دبعٌت االبتعاد عن اؽبدر البيئي؛  القيم اليت تشجع مستويات االستهبلؾ اليت ال تتجاوز حدود اؼبمكن بيئيا
ًـت االلتزاـ باغبفاظ على توازف القاعدة البيئية ؽبذه إف السعي لتحقيق التنمية اؼبستدامة يتطلب نظاـ إنتاج حي -

 التنمية؛
 ىتماـ باغباضر فقط بل باؼبستقبل، وذلك لضماف حقوؽ األجياؿ القادمة؛التنمية اؼبستدامة ال تعٍت اإل -
 يعترب اغبق يف اإلستفادة من التنمية حقا مكفوال عبميع أفراد اجملتمع وبغض النظر إذل قيمهم أو جنسهم؛ -
بل رشادة وعقبلنية يف إدارة  ،الوصوؿ إذل ربقيق اإلستدامة اإلقتصادية ال يعٍت استنزاؼ اؼبوارد الطبيعية -

 اؼبدخبلت واؼبوارد على إختبلؼ مصادرىا.
سنة إال أف الرأي العاـ مازاؿ دل تتبلور لو  40وبالرغم من سبخض مصطلح التنمية اؼبستدامة عرب أكثر من         

فقط من ؾبموع  %36الفرنسية فإف ما نسبتو  Le Mondeرة واضحة، حيث وحسب جريدة  مفاىيمها بصو 
فإف ما نسبتو  Ademeحسب الوكالة الفرنسية  وأيضا 2"،التنمية المستدامةالفرنسيُت يعرفوف ىذا اؼبصطلح "

 ت،نوعية اؽبواء،الطاقة(،من الفرنسيُت يروف أف التنمية اؼبستدامة تتمحور أساسا يف ضباية البيئة)إدارة النفايا 63%
  3بعيدا عن البعد االقتصادي واالجتماعي.

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
''، أوربق عًلم بنًلؤزًر بنعرجلٍ بنخلةيص نل دبرخ بنحُاُلد، بنًُ ًلد  االلتظبدٌ ٌٍتُّٕت اٌّستتذاِت إٌّظىرضحر لذورٌ بنرفةعٍ، ''  

 .25، ص2007د بإلدبرَد، بنمةهرخ، بنعرجُد نهسًُُ
2
 Xavier Michel , Patrice cavaillé , Management des risques pour un Développement Durable , 

Dunod , paris , 2009 , p.32. 
3
 Viviane le Gall , Développement Durable : Expériences de bonnes pratiques , 2006 ,p. 01 ,Sur le 

site http://www.sifee.org/static/uploaded/Files/ressources/actes-des-colloques/angers/seance-ouverte-

1/5_Legall_comm.pdf , consulté le 11/03/2014. 

http://www.sifee.org/static/uploaded/Files/ressources/actes-des-colloques/angers/seance-ouverte-1/5_Legall_comm.pdf
http://www.sifee.org/static/uploaded/Files/ressources/actes-des-colloques/angers/seance-ouverte-1/5_Legall_comm.pdf
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 السياق التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة:   – لثانيالمطلب ا
يف سنة   PIGOU  ىتماـ بالبيئة إذل سنوات العشرينيات من القرف اؼباضي عندما وضعتعود بدايات اإل         
أوؿ فكرة ظهرت غبماية  إذ تعد 1،مة من أجل ضباية وإصبلح الوضع البيئيأسس ومبادئ لتدخل اغبكو  1920

، حُت ضم عددا 1968إلنشاء نادي روما سنة  الذي مهد وبالتارل التأكيد على جانب التنمية اؼبستدامة ،البيئة
حباث زبص من العلماء واؼبفكرين واالقتصاديُت من ـبتلف أكباء العادل، ودعا ىذا النادي إذل ضرورة إجراء أ

انعقد مؤسبر األمم اؼبتحدة  1972ومع حلوؿ سنة  ،ؾباالت التطور العلمي لتحديد حدود النمو يف الدوؿ اؼبتقدمة
 2.يف نفس السنة  PNUEللبيئة البشرية بالعاصمة السويدية ستوكهودل، تبله إنشاء برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة 

 نبسطهما كالتارل: 1972 هماف سنة ف مُ شر تقريراوكنتيجة لزيادة االىتماـ الدورل نُ 
 :التقرير األول – ولالفرع األ

 " نو يف حاؿ استمرار الوضع يف العادل بنفس أ" والذي خلص إذل حدود النموصدر عن نادي روما بعنواف
سنة إذل استنزاؼ شبو كامل للموارد الطبيعية وارتفاع يف مستوى  100ف ذلك سيؤدي بعد إاألمناط واؼبعدالت، ف

 .)سيأيت تفصيل لتقرير حدود النمو الحقا يف اؼبؤسبرات اليت صادفت ظهور مفهـو التنمية اؼبستدامة( التلوث

 :ثانيالتقرير ال – ثانيالفرع ال 
 والصادر عن ؾبلة  أما التقرير الثاينTHE ECOLOGIST " فقدـ سيناريو ؼبستقبل مخطط للبقاءبعنواف "

والتلوث،   ءوموارد الغذا ،بلت بُت السكاف واإلنتاج الصناعي واػبدمايتاعتمد على اؼبتغَتات والتفاع ،العادل
.وبالتارل توصل إذل ضرورة خفض معدؿ استهبلؾ دوؿ الشماؿ إلتاحة توفَت موارد كافية لدوؿ اعبنوب

3 
 فالسياسات اؼبطبقة خبلؿ تلك الفًتة تبنت طرقا ـبتلفة قصد الوصوؿ اذل زيادة معدالت النمو وتعظيم       

سنويا  % 3.4اؼبدخرات والقدرة الصناعية، أين قّدر معدؿ النمو يف حصة الفرد من إصبارل الناتج احمللي إذل 
كما مت وضع شعار دبناسبة اليـو العاؼبي للبيئة سنة   1975.4و 1950عبميع الدوؿ النامية يف الفًتة اؼبمتدة ما بُت 

 انعقاد برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة   1978سنة  ؟" تبله يفأي عالم سوف نترك ألطفالنابشعار :" 1977

                                                 
1
 Olivier Beaumais , Mireille chiroleu–assouline , Economie de l’environnement , édition Bréal , 

paris , 2001, P.8.  
2
نهًىبرد   ضسخذبيُد'' ، بنًهسمً بنذونٍ حىل بنسًُُد بنًطسذبيد وبنكفةءخ بإل إشىبٌُت اٌتُّٕت اٌّستذاِت وأبؼبدهبعًةرٌ عًةر، ''  

 .36، ص2008 أفرَم 08_07 بنًسةحد، جةيعد فرحةذ عحةش، ضطُف، َىيٍ
3
 طالع:بإل، زةرَخ  http://ao.academy.orgعهً بنًىلع بالنكسروٍَ  "اٌؼاللت بُٓ اٌتُّٕت واٌبُئت لبً و بؼذ اٌّؤتّز ستىوهىٌُ" 

15 /01 /2014. 
4
Olivier Beaumais , Mireille Chiroleu – Assouline , Op.cit. P.8. 

http://ao.academy.org/
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PNUE اذل بعث رسالة لدوؿ العادل من أجل تنمية الشعاراف ويهدؼ ىذاف  1! "التعمير بال تدميرشعار "  ربت 
 صيانة للموارد الطبيعية.وجوب االىتماـ حبماية و  مع  اقتصادية

ة عن إنشاء ما يسمى باللجنة العاؼبية للبيئة والتنمية أعلنت اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحد  1983ويف سنة      
 2وذلك بغرض:

 ومابعدىا؛ 2000اقًتاح اسًتاتيجيات بيئية بعيدة اؼبدى للحصوؿ على تنمية مستدامة حبلوؿ سنة  -
زبصيص اإلمكانيات للحفاظ على البيئة، بفضل التعاوف اعبيد بُت  صبيع دوؿ العادل واؼبنظمات الدولية، وذلك  -
 ن خبلؿ وضع رؤية مشًتكة للمسائل البيئية وكيفية اجياد حلوؿ ؽبا؛م
 وضع ـبطط عمل بعيد اؼبدى للسنوات اؼبقبلة،يهدؼ إذل عرض أىداؼ وطموحات اجملموعة الدولية. -

 تشكلت اللجنة العاؼبية للتنمية والبيئة برئاسة رئيسة وزراء النرويج غروىارليم  1983وحبلوؿ سنة  غَت أنو       

بعنواف  1987شخصية سياسية واقتصادية من أكباء العادل، واليت أصدرت تقريرىا سنة  22برونتبلند واؼبكونة من 
ودبوجب ىذا التقرير مت دمج األبعاد االقتصادية   Brundtland "مستقبلنا اؼبشًتؾ" أو مايسمى بتقرير برونتبلند 

3.واالجتماعية والبيئية ضمن تعريف واحد
 

 Theاألمريكية  بعنواف "   New York timesيف جريدة 1992مع ذلك صدر مقاؿ سنة  باؼبوازاة    

Silence of the frogs "  حبيث جاء ليدؽ ناقوس اػبطر حوؿ تنامي اآلثار البشرية وامتداد النسيج ،
 theوىو امتداد للمقاؿ اؼبعنوف ب" ،والذي سبب اختفاء وتناقص أعداد الضفادع حوؿ احمليط البيئي الصناعي

silence of Spring".
4 

 : وعناصرىا ، خصائصهاالتنمية المستدامة أىداف –لثالثالمطلب ا
رؼ اؼبنظمات واؽبيئات الدولية وكذا اؼبنظمات غَت الغرض من تبٍت مفهـو التنمية اؼبستدامة من طإف   

اغبكومية، كاف هبدؼ الوصوؿ إذل ربقيق ؾبموعة من األىداؼ وىذا باإلعتماد على ؾبموعة من اػبصائص 
والعناصر األساسية، واليت تعترب الدعامة من أجل قيامها، وبالتارل الوصوؿ إذل ربقيق غاياهتا كاملة، وىذا ما 

 اؼبطلب. سنتناولو يف ىذا

 

 

                                                 
1
 ، يىلع إنكسروٍَ ، يرجع ضةجك."بنعاللد جٍُ بنسًُُد وبنحُاد لحم وجعذ يؤزًر ضسىكهىنى" 

2
 Aurore Moroncini : '' Stratégie environnementales des entreprises '' , presse polytechniques et 

universitaires , Lausanne , Italie , 1998 , p.8. 
3
 .10كرجةنٍ جغذبد، حًذبٍَ يحًذ، يرجع ضةجك، ص  

4
 Richard Welford,Richard Starkey , Business and the Environment ,Taylor& Françis ,1996 , p.7. 
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 التنمية المستدامة: أىداف – ألولالفرع ا
يف تسعى التنمية اؼبستدامة من خبلؿ آلياهتا وؿبتواىا إذل ربقيق ؾبموعة من األىداؼ اليت ديكن تلخيصها 

 1: العناصر التالية
: فتحاوؿ التنمية اؼبستدامة من خبلؿ عمليات التخطيط وتنفيذ أفضل للسكان حياة تحقيق نوعية (1

التنموية، ربسُت نوعية حياة السكاف يف اجملتمع، عن طريق الًتكيز على اعبوانب النوعية للنمو وليس  السياسات
 الكمية وبشكل عادؿ.

: وىذا من خبلؿ استيعاب العبلقة اغبساسة بُت البيئة الطبيعية والبيئة اؼببنية، والعمل احترام البيئة الطبيعية (2
 ل وانسجاـ.على تطوير ىذه العبلقة لتصبح عبلقة تكام

: فتنمية اإلحساس باؼبسؤولية، وحث السكاف على اؼبشاركة تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية القائمة (3
الفاعلة يف إجياد حلوؿ مناسبة ؽبا من خبلؿ مشاركتهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج ومشاريع التنمية 

 اؼبستدامة.
: إف تعامل التنمية اؼبستدامة مع اؼبوارد الطبيعية على أهنا موارد دتحقيق استغالل واستخدام عقالني للموار  (4

 ؿبدودة، ىذا حيوؿ دوف استنزافها أو تدمَتىا وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقبلين.

: رباوؿ التنمية اؼبستدامة توظيف التكنولوجيا اغبديثة دبا خيدـ ربط التكنولوجيا الحديثة بأىداف المجتمع (5
، وكيفية استخداـ اؼبتاح منو التنمويتمع، من خبلؿ توعية السكاف بأمهية التقنيات اؼبختلفة يف اجملاؿ أىداؼ اجمل

 يف ربسُت نوعية حياة اجملتمع.

: فبالرغم من كوف عملية الدمج حقيقة واقعة، غَت أف دمج المسائل البيئية واالقتصادية في صنع القرارات (6
  االذباىات واألىداؼ واإلجراءات اؼبؤسساتية على كل مستوى. الدمج يف صنع القرارات يستدعي تغيَت

 التنمية المستدامة: خصائص – لثانيالفرع ا
 ، واليت تعترب الدعامات األساسية لتحقيقها يف آف واحد،تتميز التنمية اؼبستدامة دبجموعة من اػبصائص

 2:العناصر التالية تتمثل يفو 
س، فهي تنمية طويلة اؼبدى تعتمد على تقدير إمكانيات اغباضر،ويتم تنمية يعترب البعد الزمٍت فيها األسا (1

 التخطيط ؽبا ألطوؿ فًتة زمنية مستقبلية؛

                                                 
1
 . 29، ص2007''، دبر صفةء، عًةٌ،  اٌتُّٕت اٌّستذَّتعثًةٌ يحًذ غُُى، يةجذخ أحًذ أجى زَظ ، ''  
2
 بنرَةض، "، أكةدًَُد َةَف بنعرجُد نهعهىو بأليُُد،اسبٌُب حُّت اٌبُئت اٌؼزبُت ِٓ اٌتٍىث"ِذخً أسبٍٔ ِتىبًِ أحًذ بنُكالوٌ، 

 .73-72ص ص  ،1999
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 تنمية تراعي حق األجياؿ القادمة يف اؼبوارد الطبيعية، ويف استغبلؿ اجملاؿ اغبيوي لؤلرض؛ (2

وحق العمل والتعليم واػبدمات تنمية هتتم بتلبية اإلحتياجات األساسية للفرد من الغذاء واؼبسكن واللباس  (3
 الصحية، وكل ما يتصل بتحسُت نوعيىة حياة اؼبواطن؛

تنمية تراعي اغبفاظ على احمليط اغبيوي يف البيئة الطبيعية سواء من خبلؿ عناصره االساسية كاؽبواء والًتبة  (4
 واؼباء، أو اؼبوارد الطبيعية األخرى؛

سياسات استخداـ اؼبوارد واذباىات االستثمارات واالختيار  تنمية متكاملة تقـو على التنسيق والتكامل بُت (5
التقٍت والشكل اؼبؤسسي، دبا جيعلها صبيعا تعمل بانسجاـ داخل اؼبنظومة البيئية حبيث حيافظ علىيها وحيقق التنمية 

 "اؼبستدامة". اؼبتواصلة

لذلك فهي تراعي اغبفاظ على القيم تنمية متكاملة تعٌت باعبانب اإلنساين فيها وتنميتو، واعتباره أوؿ أىدافها  (6
 .االجتماعية، كما تراعي التنوع الوراثي للكائنات اغبية جبميعها

 التنمية المستدامة: عناصر – لثالثالفرع ا
ساسية لقيامها األقواعد ال وتعترب دبثابة ،مع هناية القرف العشرين بدأت تتبلور عناصر التنمية اؼبستدامة

  1وتطبيقها وىي:
   اد السكاف؛ثبات أعدافًتاض 

 أشكاؿ جديدة من التكنولوجيا /نقل التكنولوجيا؛ 

 االستخداـ الكفء للموارد الطبيعية؛ 

 تقليل النفايات ومنع التلوث؛ 

  مكسب"  –مواقف "مكسب« WIN – WIN »؛ 

 اإلدارة اؼبتكاملة للنظم البيئة؛ 

 ربديد اغبدود البيئية؛ 

 ربسُت اقتصاد السوؽ وتنميطو؛ 

 التعليم؛ 

 االذباىات "تغيَت النموذج"؛ الوعي وتغيَت 

 .التغَتات االجتماعية والثقافية 

                                                 
1
'': زمرَر يٍ إعذبد بنهجُد بنعةنًُد نهحُاد وبنسًُُد، زرجًد يحًذ كةيم عةرف، ضهطهد عةنى بنًعرفد، بنكىَر،  تزنِستمبٍٕب اٌّش 

 .76، ص1989
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 :هامؤشراتو  مستوياتها ،التنمية المستدامة استراتيجيات -الثاني بحثالم
بالتطرؽ إذل اسًتاتيجيات  بحثالتنمية اؼبستدامة، سنقـو يف ىذا اؼب موضوع بغرض التعمق أكثر يف فهم

التنمية اؼبستدامة، وأىم  ختلفة، لنخلص يف األخَت إذل ربليل ـبتلف مؤشراتمستوياهتا اؼبكذا التنمية اؼبستدامة، و 
 .تصنيفاهتا 
 التنمية المستدامة:  استراتيجيات –ألولالمطلب ا

إطار التشريعيات يف إذل أنو  ذبدر اإلشارة نتطرؽ يف ىذا اؼبطلب إذل اسًتاتيجيات التنمية اؼبستدامة، كما 
استراتيجية العناية و" "االستراتيجية العالمية للصيانة"جيتاف رئيسيتاف مها البيئية، فقد استحدثت اسًتاتي

 ".باألرض

 :االستراتيجية العالمية للصيانة – ألولالفرع ا
ثبلث منظمات دولية تعمل من أجل البيئة ىي:  وضعتها، فقد ففيما خيص االسًتاتيجية العاؼبية للصيانة

( والصندوؽ العاؼبي UNEP( وبرنامج األمم اؼبتحدة )IUCNالطبيعية )االرباد الدورل لصوف الطبيعة واؼبوارد 
 .1980سنة  وكاف ذلك يف( WWFللحياة الربية )
 ثبلث أىداؼ غبفظ اؼبوارد الطبيعية ىي: االسًتاتيجية على وأكدت على

 احملافظة على العمليات اإليكولوجية األساسية ودعم نظم اغبياة؛ -
 صيانة التنوع البيولوجي؛ -
 ضماف اإلستخداـ اؼبستمر لؤلنواع والنظم االيكولوجية. -

 :استراتيجية العناية باألرض – لثانيالفرع ا
وىي تعزز أىداؼ اإلسًتاتيجية األوذل،  1991وضعت سنة خيص اسًتاتيجية العناية باألرض، فقد  أما يف ما  

حقيق التنمية اؼبستدامة، كما تؤكد على أف وتؤكد على اؼبتطلبات االجتماعية واالقتصادية اليت ينبغي تلبيتها لت
 التنوع البيولوجي جيب حفظو بوصفو مسألة مبدأ وبقاء ومسألة اقتصادية.

  1مبادئ لتحقيق التنمية اؼبستدامة ىي: 09وتتضمن االسًتاتيجية 
لناس الناس أف يدركوا وجوب االلتزاـ األخبلقي ذباه ا جيب علىاحترام كافة أشكال الحياة ورعايتها:  -

 اآلخرين، وأشكاؿ اغبياة األخرى حاليا ومستقببل؛

                                                 
1
يجهد جةيعد أو  ،دراست ِمبرٔت بُٓ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ واٌشزَؼت اإلسالُِت –ُت ػٓ األضزار اٌبُئُت ٌاٌّسؤويحًذ يحًىد بنطرَةٍَ،  

 .120ص ،2001 ،13يجهذ ،1عذد ،وبإلَطةَُد، يكد بنًكريد وبالجسًةعُدَد بنمري بنعهىو بنسرجى
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بل  إف النمو االقتصادي ال ديكن أف يكوف اؽبدؼ الوحيد للتنمية، تحسين نوعية الحياة اإلنسانية ومستواىا: -
م واؼباء النقي والتعلي مثل: الغذاء جيب على التنمية أف تسهل الوصوؿ إذل اؼبوارد من أجل توفَت اغبياة الكردية،

 والعناية الصحية واغبرية السياسية؛
جيب علينا أف كبافظ على العمليات اإليكولوجية اليت من  حفظ التنوع والقدرة على النماء لكوكب األرض: -

ونستغل اؼبوارد اؼبتجددة دبعدالت تضمن  شأهنا أف تبقي ىذا الكوكب مبلئما للحياة، وأف كبفظ التنوع البيولوجي،
 استمرارىا؛

جيب علينا أف نقلل االعتماد على النفط والفحم  استنزاف الموارد غير المتجددة إلى الحد األدنى:تقليل  -
 واؼبعادف، وأف نتحوؿ إذل استخداـ اؼبوارد اؼبتجددة؛

: فهناؾ حدود الستخداـ احمليط اغبيوي يؤدي زبطيها إذل تدىور البيئة، عدم تحميل األرض أكثر من طاقتها -
 توازف بُت طاقة الطبيعة وحجم السكاف والكائنات اغبية االخرى؛وجيب أف يكوف ىناؾ 

: على الناس إعادة النظر يف سلوكهم واألعراؼ اليت يؤمنوف هبا من تغيير االتجاىات والممارسات الشخصية -
 أجل ربقيق العيش يف بيئة سليمة، وجيب إعبلـ اعبماىَت باغبقائق الراىنة.

 علومات البيئية لتمكينهم من التحرؾ ؼبواجهة مشاكلها.إخبار األفراد واعبماعات باؼب -
ونظاـ  ربتاج كل اجملتمعات إذل قاعدة من اؼبعلومات، إيجاد إطار لكشف التنمية وحماية الموارد الطبيعية: -

و جيب اجياد اغبوافز االقتصادية  وسياسات اقتصادية واجتماعية مبلئمة من أجل التقدـ، قانوين ومؤسسي،
 ليت تلتـز باؼبعايَت البيئية؛للصناعات ا

إف كل دوؿ العادل سوؼ يستفيد من التنمية اؼبستدامة وإف صبيعها  تشكيل تحالف عالمي من أجل البيئة: -
 سوؼ يهدد إذا فشلت يف ربقيقها؛

 التنمية المستدامة:  مستويات –لثانيالمطلب ا
قوية النطقية و اؼبضعيفة، ال اإلستدامة :ىي إذل ثبلثة مستويات مستويات التنمية اؼبستدامةديكن تقسيم 

 1:على الدرجة اليت تلتـز هبا يف التعامل مع اغبفاظ على رأس اؼباؿ بأنواعو الثبلثة وىذا باإلعتماد
 :االستدامة الضعيفة – ألولالفرع ا

 هتتم باحملافظة على رأس اؼباؿ الكلي عند مستواه األصلي دوف األخذ يف االعتبار التغَتات يف مكونات
 رأس اؼباؿ "الطبيعي، البشري، االجتماعي".

                                                 
1
 . 19ف .دوجالش يىضشُر، يرجع ضةجك ، ص 
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 :منطقيةاالستدامة ال – لثانيالفرع ا

يتطلب ىذا النوع من االستدامة، باإلضافة إذل اغبفاظ على رأس اؼباؿ الكلي عند مستواه األصلي،   
 ؼبكونات.االىتماـ بكل مكوف من مكونات رأس اؼباؿ على حدا، مع العمل على ربديد اؼبستويات اغبرجة ؽبذه ا

 :قويةاالستدامة ال – لثالثالفرع ا
يف اغبفاظ على اؼبكونات الثبلثة لرأس اؼباؿ مع اعتبارىا مكملة لبعضها البعض  تتمثل االستدامة القوية

 اؼبسماةو  EDWARD BARBIER الصادرة عن إحدى الدراسات  توصلتفقد  ويف ىذا اجملاؿ ،وليست بدائل
أربع ظبات للتنمية إذل ربديد   THE CONCEPT OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENTبػػػػػ

 1اؼبستدامة ىي:
 اجتماعي  التنمية اؼبستدامة زبتلف عن التنمية يف كوهنا أشد تداخبل وأكثر تعقيدا، خاصة فيما يتعلق دبا ىو

 يف التنمية؛

 التنمية اؼبستدامة تتجو أساسا لتلبية احتياجات أكثر الطبقات فقرا واغبد منو؛ 

 تنمية اؼبستدامة ربرص على تطوير اعبوانب الثقافية واإلبقاء على اغبضارة اػباصة بكل ؾبتمع؛ال 

 لشدة تداخل األبعاد والعناصر الكمية والنوعية. ،اآلخر نعناصر التنمية اؼبستدامة ال ديكن فصل بعضها ع 

 مؤشرات التنمية المستدامة: –لثالثالمطلب ا
 ،اؼبعتمدة يف قياس التنمية اؼبستدامة ر، مع ربديد ـبتلف اؼبؤشراتؤشتعريفا للم يف ىذا اؼبطلب سنقدـ 

 . يف ىذا الشأف وأىم التصنيفات الدولية اؼبقًتحة

 :تعريف المؤشـر ومعايير إعـداده – ألولالفرع ا
2يعرؼ اؼبؤشر على أنو أداة تصف بصورة كمية موجزة وضع أو حالة معينة.

 

 معلومة يلخص معينة وىو مقياس حالة أو وضعا موجزة كمية صورةب تصف أنو "أداة على أيضا يعرؼ كما

 3القرار". عنها صانع يستفسر ؿبددة أسئلة على جييب معينة، وىو مشكلة أو ظاىرة عن تعرب
  4وؽبذا فينبغي وضع اؼبقاييس العددية للتنمية اؼبستدامة حبذر، واليت تصنع مؤشرا جيدا وفق اؼبعايَت التالية:

  أساسيا وجوىريا لصحة اجملتمع االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية؛أف تعكس شيئا 

                                                 
1
 .128، ص2006'' ، رضةند يةجطسُر، جةيعد بنجسبئر، إشىبٌُت اٌتُّٕت اٌّستذاِت فٍ اٌجزائززرَىح َةضًُُد، ''  
2
 .251، ص عثًةٌ يحًذ غُُى ، يةجذخ أحًذ أجى زَظ، يرجع ضةجك 

3
 Paul de Backer , Les indicateurs financiers du développement durable , Edition d’organisation , 

Paris , 2005 , p. 92. 
4
 .166ف. دوجالش يىضشُر ، يرجع ضةجك، ص  
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 أف تكوف واضحة وديكن ربقيقها؛ 

 أف تكوف قابلة للقياس؛ 

 .ديكن التنبؤ هبا وذات مرجعية أو قيم حدية ذاتية 

 التصنيفات الدولية لمؤشرات التنمية المستدامة: – لثانيالفرع ا
على اؼبستوى الدورل،  اوكيفية قياسها وتقييمه مؤشرات للتنمية اؼبستدامة،لقد بذلت جهود عديدة لوضع         

ومت التوصل إذل اؼبئات من اؼبؤشرات، إال أف معظمها يتصف بكوهنا مؤشرات نوعية يصعب قياسها والتعبَت عنها 
 1بصورة كمية.

I. :النموذج األول 
على وضع مؤشرات على حدى لكل بعد من أبعاد  يقـو ىذا النموذج على مقاربتُت تعتمد اؼبقاربة األوذل        

أما اؼبقاربة الثانية فتقـو على وضع مؤشرات مركبة لكل أبعاد التنمية اؼبستدامة، ويف مايلي  التنمية اؼبستدامة،
 .ذُكرتفصيل ؼبا 

 :تعتمد ىذه اؼبقاربة على وضع مؤشرات لكل بعد من أبعاد التنمية اؼبستدامة الثبلثة المقاربة األولى :
  االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

 ؛اخلمعدؿ األمية... معدؿ البطالة ، :البعد االجتماعي  -
 ؛اخلاؼبيزاف التجاري... معدؿ الناتج احمللي اػباـ/السكاف، :البعد االقتصادي  -
 .اخلالتغَت اؼبناخي... معدؿ انبعاث الغازات، :البعد البيئي  -

 :ة تعتمد على وضع مؤشر مدمج أو مركب والذي يعمل على ذبميع االبعاد وىذه اؼبقارب المقاربة الثانية
ف اختيار الًتكيبة يعمل على أكما    formuleالثبلثة االقتصادية واالجتماعية والبيئية من خبلؿ تركيبة رياضية 

العامة منح الوزف اؼبطلوب لكل اؼبؤشرات األساسية، وبالتارل اؼبؤشر اؼبدمج يسعى إذل التعرؼ على الصفة 
2لسياسة التنمية اؼبستدامة.

 

 
 
 

                                                 
1
يجهد جةيعد ديشك نهعهىو   ،ٍتمُُُ أحز اٌّشزوع فٍ اٌتُّٕت اٌّستذاِت ببستخذاَ اٌتحًٍُ االلتظبدٌ اٌهٕذسيحًذ بنجالنٍ،  

 359ص ،2013 ،01عذد ،29بنهُذضُد، يجهذ 
2
 Jean-Claude van Daysent et Stéphanie Jumel , Le Développement Durable , L’Harmattan , 2008 , 

paris, p111. 
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II.:النموذج الثاني 
شرات التنمية مؤ  ومت تقسيم ،OCDEمنظمة التعاوف والتنمية االقتصادية  اقًتح  ىذا النموذج من طرؼ

1. اؼبصدر ومؤشرات النتيجة ين رئيسيُت مها: مؤشراتاؼبستدامة إذل مؤشر 
 

موع اؼبصادر الفعالة كالغابات واؽبواء والتنوع البيولوجي، وىذه اؼبؤشرات تسمح بتحديد ؾب مؤشرات المصدر: -
 والفاعلُت االقتصاديُت وكذا رأس اؼباؿ االجتماعي.

 .تقيس مقدار تلبية اغباجات اإلنسانية كاالستهبلؾ، التشغيل، التعليم، الصحة... اخل مؤشرات النتيجة: -

III.:النموذج الثالث 
دة مؤشرات التنمية اؼبستدامة معتمدة على تقسيمات رئيسية وضعت عبنة التنمية اؼبستدامة لؤلمم اؼبتح

 االستجابة –الحالة  -الضغط  :واليت تسمى عادة دبؤشرات ،أربعة، بناء على تعريف التنمية اؼبستدامة نفسو
(PRESSURE – STATE – REPONSES)  تقييم البيئية كالتلوث، ومؤشرات  الضغطألهنا سبيز بُت مؤشرات

 2.كاؼبساعدات التنموية  االستجابةكنوعية اؼباء واؽبواء، ومؤشرات الراىنة   الحالة
 (االستجابة –الحالة  -الضغط مؤشرات التنمية المستدامة ) –( I-1) :شكل رقم

 
 Sustainability:Economic Development and Environmental  , I.dos R.Furtado et autres : JoséSource

 , Bank , World SeriesWBI Learning Resources  ,  or a Durable Equilibriumpolicies and principles f

Washington , 2000 ,  p.108. 

                                                 
1
 OCDE, '' développement durable : Les grandes questions '' , Publication de l’OCDE ‚ Paris‚ 2001‚ 

P.P. 69-74. 
2
زةرَخ بالطالع  ،www.jeeran.com''، عهً بنًىلع بالنكسروٍَ: ''وُف َّىٓ لُبس اٌتُّٕت اٌّستذاِت؟يحًذ عهٍ وردو،  

03/02/2015. 

http://www.jeeran.com/blogs/feeds/248767/batirw/0/rss/2
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السابق أف حاالت الضغط اؼبمارسة تأيت عموما من ـبتلف األنشطة كالطاقة، حبيث نبلحظ من الشكل 
ة، وكذا القطاع الفبلحي من خبلؿ النقل بأنواعو، الصناعة وما تطلقو من ملوثات ـبتلفة غازية وصلبة وسائل

وىذا ما يستلـز منا مراقبة وضعية النظاـ البيئي من ماء وىواء وتربة ...اخل واليت ، استنزاؼ وىدر لؤلراضي الفبلحية
 تأيت االستجابة دوما من ـبتلف اؼبؤسسات واؼبنظمات خاصة غَت اغبكومية منها. 

 2001 ؿباولة التوصل مع بداية سنةىي  ،اؼبستدامة اؼبتحدة للتنمية عبنة األمم إف الغاية من برنامج عمل         

الوطٍت، وتتسم باؼبرونة الكافية حبيث ديكن قياسها  مكيفة على اؼبستوى إذل قائمة دبؤشرات للتنمية اؼبستدامة
ىذه  تنموية ـبتلفة ومتناسقة على كبو ديكن من إجراء اؼبقارنات ووضع واستخدامها يف بلداف ذات مستويات

 .تصرؼ صانعي القرار على اؼبستوى الوطٍت اؼبؤشرات ربت

 METHODOLOGIESوبنػػػاءا علػػػى ذلػػػك أصػػػدرت عبنػػػة األمػػػم اؼبتحػػػدة للتنميػػػة اؼبسػػػتدامة كتابػػػا عنوانػػػو        

INDICATORS OF SUSTANAIBLE FRAME WORK AND DÉVELOPPEMENT  مؤشػرا  134يتضػمن
مؤشػرا فرعيػا، وتػدؿ ىػذه  28مؤشرا رئيسيا تنقسم بػدورىا إذل  20على  فئات رئيسية، يعتمد قياسها 4مصنفة إذل 

 1.اؼبؤشرات على مدى قباح الدوؿ يف ربقيق التنمية اؼبستدامة وفق أسلوب ومنهجية رقمية دقيقة
ىي  االقتصادية، االجتماعية، البيئية، واؼبؤسسية، و :ىي رئيسيةفئات  ةأربع إذل وذبمع ىذه اؼبؤشرات

بطاقة  وكل مؤشر من ىذه اؼبؤشرات مبُت يف (استجابة -حالة -ضغط)لئلطار الكبلسيكي: طبقًا  منظمة
منظمة األمم اؼبتحدة. وقد  منهجية مفصلة تبُت التعريف، ومناىج اغبساب، ومعايَت اختيار اؼبؤشر من طرؼ

طُلب من  كما وأىدافها،ة تتوافق مع أولوياهتا الوطني طُلب من البلداف أف زبتار من بُت ىذه اؼبؤشرات تلك اليت
األمم اؼبتحدة  اليت بلورهتا عبنة اؼبستدامة للتنمية 134العادل أف زبترب اؼبؤشرات الػ  كباءصبيع أ بعض البلداف من

 2انطباقها على أوضاعها وإمكانية ترقيمها. ، قصد ربليلاؼبستدامة للتنمية
 .اؼبستدامة األمم اؼبتحدة للتنمية عبنة اقًتحتو الشكل اؼبوارل يفصل لنا مؤشرات التنمية اؼبستدامة حسب ما و
 
 
 
 

                                                 
1
 .2، ص 2009 ،، ديشك1عذد ،25يجهذ  '' ، يجهد بنعهىو بنهُذضُد، ِٓ أجً اٌتُّٕت اٌّستذاِتاٌتخطُظ رَذخ دَث، ضهًُةٌ يهُة، ''  
2
بنًهسمً بنىطٍُ بألول حىل : آفةق بنسًُُد بنًطسذبيد فٍ بنجسبئر  ،اٌتُّٕت اٌّستذاِت وأبؼبدهبنعفُفٍ بنذربجٍ، زىفُك جٍ بنشُخ، 

 .7، ص2010 ، لةنًد،1945يةٌ 8جةيعد  ويسطهحةذ بنسأهُم بنحُاٍ نهًؤضطد باللسصةدَد،
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 .المستدامة األمم المتحدة للتنمية لجنةمؤشرات التنمية المستدامة حسب  –( I-0) :ل رقمجدو 

 عناصر كل مؤشـــــر المؤشـــر
 
 
 

المؤشرات 
 االجتماعية

 متوسط نسبة/ البطالة ؿمعد / الدخوؿ تفاوت/ الفقر خط دوف يعيشوف الذين للسكاف اؼبئوية النسبة

 اغباالت /بيوهتم من خرجوا الذين 15 اؿ سن دوف لؤلطفاؿ اؼبئوية النسبة/  الرجل أجر إذل اؼبرأة أجر

/  سنوات 5 عن أعمارىم تقل الذين األطفاؿ بُت الوفيات معدؿ / الوفيات حاالت/  لؤلطفاؿ الغذائية
 اجملاري مياه لتصريف مبلئمة صحية مرافق لديهم نالذي السكاف نسبة/ الوالدة عند اؼبتوقع العمر متوسط

 دبرافق االنتفاع إمكانية لديهم تتوفر الذين/للشرب الصاغبة اؼبياه على حيصلوف الذين السكاف نسبة/ 

/ اغبمل منع وسائل انتشار معدؿ/ األطفاؿ بُت اؼبعدية األمراض ضد التحصُت/ األولية الصحية الرعاية
 من الفرد نصيب /البالغُت بُت الكتابة و للقراءة اإلؼباـ معدؿ / الثانوية و تدائيةاالب الدراسة ماؿكإ نسبة

 اؼبناطق سكاف /السكاين النمو معدؿ/ نسمة 1000 لكل عنها اؼببلغ اعبرائم عدد/ البيت مساحة

 .اؼبنظمة غَت اؼبنظمةو اغبضرية
 
 

المؤشرات 
 البيئية

 األراضي مساحة/اغبضرية اؼبناطق يف اعبوية اؼبلوثات كيزاألوزوف/ تر  لطبقة اؼبستنفذة اؼبواد استهبلؾ

 مساحة /األظبدة استخداـ /اغبشرية اؼببيدات دائما/ استخداـ اؼبزروعة األراضي و للزراعة الصاغبة

 األشجار قطع ثافة/ كاغبضرية مساحة اؼبستوطنات /لؤلراضي اإلصبالية اؼبساحة من مئوية النسبة الغابات

 اعبوفية و السطحية اؼبياه حجم /الساحلية اؼبناطق يف السكاف ؾبموع /بالتصحر اؼبصابة األراضي /

 يف سجُتكاأل على الكيميائيو   البيولوجي الطلب / اؼبتوفرة اؼبياه من مئوية نسبةك سنويا اؼبستخرجة
/ اإلصبالية ساحةاؼب من مئوية نسبةك احملمية اؼبساحة/ العذبة اؼبياه يف القولونية البكًتيا زكتر  اؼبائية الكتل
 الرئيسية األمراض من األنواع بعض انتشار

 

المؤشرات 
 االقتصادية

 اإلصبارل القومي الناتج يف االستثمار حصة/ اإلصبارل القومي الناتج من الفرد نصيب

 ثافةك /اإلمنائية اؼبساعدات ؾبموع/ اإلصبارل القومي الناتج / الدين اػبدمات و للسلع التجارة ميزاف

 ثافةك /اؼبتجددة الطاقة موارد استهبلؾ نسبة /الطاقة استهبلؾ من السنوي الفرد نصيب/ اؼبواد ـاستخدا

 النفايات توليد/ اؼبشعة النفايات توليد / الصلبة اغبضرية و الصناعية النفايات توليد/ الطاقة استخداـ

 .يوميا النقل اسطةو  حسب الفرد يقطعها اليت اؼبسافة /النفايات استخداـ و تدوير إعادة اػبطرة
مداخلة مقدمة ضمن اؼبلتقى الدورل  ، متطلبات التنمية المستديمة في الدول النامية في ظل العولمةذىبية لطرش،   المصدر:

 جامعة فرحات عباس ،كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت،" التنمية اؼبستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد اؼبتاحة "حوؿ  
 .245، ص 2008أفريل   8-7يوميسطيف، 

ؾبموعات رئيسية ىي اؼبؤشرات  3نبلحظ من الشكل السابق أف اؼبؤشرا قد مت ذبميعها من خبلؿ 
االجتماعية، البيئية واؼبؤشرات االقتصادية، ويتفرع كل مؤشر رئيسي إذل ؾبموعة من اؼبؤشرات الفرعية، كي يسهل 

 ربديدىا وبالتارل قياسها.
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 بعاد التنمية المستدامة ومؤتمراتها الدولية:أ -لثالمبحث الثا

ال ترتكز على اعبانب البيئي فقط بل تشمل أيضا اعبوانب االقتصادية  كمفهـوالتنمية اؼبستدامة  إف 
ومتكاملة يف إطار تفاعلي، يتسم بالضبط  متناسقةبأبعاد ثبلثة  ترتبط فهي تنمية والسياسية، لذا واالجتماعية،

 1.مع ىذه األبعاد على أهنا منظومة فرعية ؼبنظومة التنمية اؼبستدامةوديكن التعامل  ،اردوالتنظيم وترشيد اؼبو 
الذي كاف سائدا حوؿ أف مبادئ التنمية اؼبستدامة تتعارض مع النشاط الصناعي   أف الفهم اػباطئ كما

 ةحوؿ اإلدارة البيئيمع انعقاد مؤسبر النشاط الصناعي  خصوصا، قد مت تفنيده وأهنا ربد من النمو االقتصادي
WICEM  2أكد على مسألتُت مها: ، والذي1984سنة 

بداع وابتكار اؼبشاريع ديكن إأف اؼبشاريع اإلقتصادية ردبا تكوف السبب يف كثَت من اؼبشاكل البيئية، لكن  رغم -
 أف جيد اغبلوؿ للكثَت من اؼبشاكل البيئية؛

كامل اؼبشاريع الصناعية والزراعية يف العادل، وبالتارل ىناؾ فرص اؼبشاريع البيئية حبد ذاهتا ىي جزء مهم من  إف  -
 استثمارية عديدة ديكن أف تنشأ من اغباجة إذل اغبفاظ على البيئة.

التكنولوجية  ،إال من خبلؿ الوصوؿ إذل ربقيق صبلة من األبعاد االقتصادية، البيئية، البشرية يتأتىوىذا ال 
 ىا مع انعقاد ؾبموعة من اؼبؤسبرات الدولية مع هناية ستينيات القرف اؼباضي.والسياسية، والذي مت ذبسيد عناصر 

 أبعاد التنمية المستدامة: -األول المطلب
سنعاجل يف ىذا اؼبطلب ـبتلف أبعاد التنمية اؼبستدامة، االقتصادي، البيئي، البشري) االجتماعي(، 

 التكنولوجي، والسياسي. 
 :البعد االقتصادي – ألولالفرع ا

استمرارية وتعظيم الرخاء االقتصادي ألطوؿ فًتة فبكنة، ويكوف قياس الرفاىية  االقتصادية تعٍت االستدامة     
وىو اقتصادي  IGNACY SACHSعادة دبعدالت الدخل واالستهبلؾ والتوزيع اؼبتساوي للموارد، كما يرى 

اليت ال تلغي النمو ىي التنمية  و ECODÉVELOPPEMENTبولوين والذي يرتبط اظبو دبصطلح التنمية اػبضراء 
 3.مباشرة يف خدمة التنمية االجتماعية وترشيد استهبلؾ اؼبوارد الطبيعية يف عبلقة اليت تكوف وبالتارلاالقتصادي، 

4وبالتارل يربز البعد االقتصادي من خبلؿ العناصر التالية:
 

                                                 
1
 .39ص  ،عثًةٌ يحًذ غُُى، يةجذخ أحًذ أجى زَظ، يرجع ضةجك 
2
،  4، بنعذد 8، يجهد جةيعد كرجالء بنعةنًُد، بنًجهذ إٌتبئج اإلَجببُت اٌّستمبٍُت ٌٍتُّٕت اٌبُئُت اٌّستذاِتَعُى يحًذ عهٍ بجربهُى،  

 .52ص ،2010
3
 Yvette  Veyret ‚ '' Le développement durable '' , édition Sedes , Paris ‚ 2007 ‚ p. 40. 

4
 .7يرجع ضةجك، ص بنسًُُد بنًطسذبيد وأجعةدهة، نعفُفٍ بنذربجٍ، زىفُك جٍ بنشُخ، 
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 حصة االستهالك الفردي من الموارد الطبيعية: – 0
قياسا على   د اإلقتصادية للتنمية اؼبستدامة نبلحظ أف سكاف البلداف الصناعية يستغلوفبالنسبة لؤلبعا

مثبل أف استهبلؾ   ،مستوى نصيب الفرد من اؼبوارد الطبيعية يف العادل أضعاؼ ما يستخدمو سكاف البلداف النامية
مرة، وىو يف بلداف  33اؽبند ب  الطاقة الناصبة عن النفط والغاز والفحم ىو يف الواليات اؼبتحدة أعلى منو يف

 يف اؼبتوسط منو يف البلداف النامية ؾبتمعة. 10ب " أعلى OCDEمنظمة التعاوف والتنمية االقتصادية "
 إيقاف تبديد الموارد الطبيعية: – 0 

فالتنمية اؼبستدامة بالنسبة للبلداف الغنية تتلخص يف إجراء زبفيضات متواصلة من مستويات االستهبلؾ  
وال بد يف ىذه  ،تغيَت يف أسلوب اغبياة  تحسُت مستوى الكفاءة وإحداثببددة للطاقة واؼبوارد الطبيعية وذلك اؼب

أيضا تغيَت أمناط االستهبلؾ اليت  كما تعٍت ،العملية من التأكد من عدـ تصدير الضغوط البيئية إذل البلداف النامية
 ؾ الدوؿ اؼبتقدمة للمنتجات اغبيوانية اؼبهددة باالنقراض.كاستهبل هتدد التنوع البيولوجي يف البلداف األخرى

 مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث وعن معالجتو: – 3 
وتقع على البلداف الصناعية مسؤولية خاصة يف قيادة التنمية اؼبستدامة، ألف استهبلكها اؼبًتاكم يف اؼباضي 

كاف كبَتا بدرجة غَت   -امها يف مشكبلت التلوث العاؼبيوبالتارل إسه –من اؼبوارد الطبيعية مثل احملروقات 
يضاؼ إذل ىذا أف البلداف الغنية لديها اؼبوارد اؼبالية والتقنية والبشرية الكفيلة بأف تضطلع بالصدارة يف  ،متناسبة

ظم استخداـ تكنولوجيات أنظف وتستخدـ اؼبوارد بكثافة أقل، ويف القياـ بتحويل اقتصادياهتا كبو ضباية الن
الطبيعية والعمل معها، ويف هتيئة أسباب ترمي إذل ربقيق نوع من اؼبساواة واالشًتاكية للوصوؿ إذل الفرص 
االقتصادية واػبدمات االجتماعية داخل ؾبتمعاهتا. والصدارة تعٍت أيضا توفَت اؼبوارد التقنية واؼبالية لتعزيز للتنمية 

 ك استثمار يف مستقبل الكرة األرضية. باعتبار أف ذل –اؼبستدامة يف البلداف األخرى 
 تقليص تبعية البلدان النامية: – 2

وشبة جانب من جوانب الروابط الدولية فيما بُت البلداف الغنية والفقَتة حيتاج إذل دراسة دقيقة. ذلك أنو 
اؼبنتجات من  بالقدر الذي ينخفض بو استهبلؾ اؼبوارد الطبيعية يف البلداف الصناعية، يتباطأ منو صادرات ىذه

البلداف النامية وتنخفض أسعار السلع األساسية بدرجة أكرب، فبا حيـر البلداف النامية من إيرادات ربتاج إليها 
احتياجا ماسا. وفبا يساعد على تعويض ىذه اػبسائر، االنطبلؽ من منط تنموي يقـو على االعتماد على الذات 

ذايت وبالتارل التوسع يف التعاوف اإلقليمي، ويف التجارة فيما بُت البلداف لتنمية القدرات الذاتية وتأمُت االكتفاء ال
 النامية، وربقيق استثمارات ضخمة يف رأس اؼباؿ البشري والتوسع يف األخذ بالتكنولوجيات احملسنة.
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 التنمية المستدامة لدى البلدان الفقيرة: – 5 
ؼبوارد الطبيعية ألغراض التحسُت اؼبستمر يف مستويات وتعٍت التنمية اؼبستدامة يف البلداف الفقَتة تكريس ا

من سكاف العادل اؼبعدمُت  % 20كقضية أخبلقية أمر حاسم بالنسبة ألكثر من  ويعترب التحسُت السريع ،اؼبعيشة
وحيقق التخفيف من عبء الفقر اؼبطلق نتائج عملية ىامة بالنسبة للتنمية اؼبستدامة، ألف ىناؾ  ،يف الوقت اغبارل

أما الذين  ،ابط وثيقة بُت الفقر وتدىور البيئة والنمو السريع للسكاف والتخلف الناجم عن التاريخ االستعماريرو 
ال تلىب ؽبم احتياجاهتم األساسية والذين ردبا كاف بقائهم على قيد اغبياة أمرا مشكوكا فيو، فيصعب أف نتصور 

 .دعوىم إذل تقدير مدى صبلحية تصرفاهتم لبلستدامةبأهنم سيهتموف دبستقبل كرتنا األرضية، وليس ىناؾ ما ي
 :المساواة في توزيع الموارد – 6

إف الوسيلة الناجعة للتخفيف من عبء الفقر وربسُت مستويات اؼبعيشة أصبحت مسؤولية كل من البلداف 
ارد واؼبنتجات الغنية والفقَتة، وتعترب ىذه الوسيلة غاية يف حد ذاهتا، وتتمثل يف جعل فرص اغبصوؿ على اؼبو 

واػبدمات فيما بُت صبيع األفراد داخل اجملتمع أقرب إذل اؼبساواة. فالفرص غَت اؼبتساوية يف اغبصوؿ على التعليم 
واػبدمات االجتماعية وعلى األراضي واؼبوارد الطبيعية األخرى وعلى حرية االختيار وغَت ذلك من اغبقوؽ 

اؼبساواة تساعد على تنشيط التنمية والنمو االقتصادي الضروريُت   هذهف ،السياسية تشكل حاجزا ىاما أماـ التنمية
 لتحسُت مستويات اؼبعيشة.

 الحد من التفاوت في المداخيل: – 7 
فالتنمية اؼبستدامة تعٍت اغبد من التفاوت اؼبتنامي يف الدخل ويف فرص اغبصوؿ على الرعاية الصحية يف 

األراضي الواسعة وغَت اؼبنتجة للفقراء الذين ال ديلكوف أرضا  ةوإتاحة حياز البلداف الصناعية مثل الواليات اؼبتحدة 
 ،وكذا تقدًن القروض إذل القطاعات االقتصادية غَت الرظبية وإكساهبا الشرعية ،يف مناطق مثل أمريكا اعبنوبية

سياسة ربسُت فرص اإلشارة إذل أف  دروذب ،وربسُت فرص التعليم والرعاية الصحية بالنسبة للمرأة يف كل مكاف
اغبصوؿ على األراضي والتعليم وغَت ذلك من اػبدمات االجتماعية لعبت دورا حاظبا يف ربفيز التنمية السريعة 

 والنمو يف اقتصاديات النمور اآلسيوية مثل ماليزيا وكوريا اعبنوبية وتايواف. 
 تقليص اإلنفاق العسكري: – 8 

كما أف التنمية اؼبستدامة جيب أف تعٍت يف صبيع البلداف ربويل األمواؿ من اإلنفاؽ على األغراض 
ومن شأف إعادة زبصيص ولو جزء صغَت من اؼبوارد  ،العسكرية وأمن الدولة إذل اإلنفاؽ على احتياجات التنمية

 اؼبكرسة اآلف لؤلغراض العسكرية اإلسراع بالتنمية بشكل ملحوظ. 
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 البعد البيئي: – لثانيالفرع ا
أدت األحداث البيئية اليت ظهرت خبلؿ العقدين اؼباضيُت، إذل أف يكوف ىناؾ قناعة من إدارة البيئة بشكل       

الفلسفة البيئية على فكرة ترى بأف استنزاؼ اؼبوارد الطبيعية اليت تعترب ضرورية ألي ىذه سليم ومتوازف، ترتكز 
وؽبذا فقد جاءت دراسات براندت  ،لو آثار على صبيع النواحي التنمويةنشاط زراعي أو صناعي، سيكوف 

BRANDT  وكذا بادلPALM 1.لتؤكد ذلك 
 أجاب  مستجوب من دوؿ االرباد األورويب، 1000  عينة تضم  على 2004سرب لآلراء أعد سنة ويف 

يف ذلك شأف البعدين االقتصادي  من اؼبستجوبُت يف أملهم بأف يعطي اؼبسؤولوف األمهية للبعد البيئي شأنو % 85
من األفراد اؼبستجوبُت بأهنم يعتربوف ضباية البيئة ذات  % 63ويف سرب آخر لآلراء أجاب حوارل  ،واالجتماعي

 2أمهية كربى مقارنة بالبعد االقتصادي.
ان عاشت أجيال المستقبل في بيئة ملوثة محرومين من »:  Amartya senاؽبندي اؼبفكر يقوؿو 

   3« النقي، وحتى لو كانت ىذه األجيال ثرية فثراؤىا لن يعوض عن التلوثالهواء 
 : إذل تقود واليت أبعادىا بقية بتجسيد االلتزاـ يقتضي اؼبستدامة للتنمية البيئية األبعاد ذبسيد فإ  

 اؼببيدات داـمن استخ ربد اليت اإلجراءات كافة بتبٍت النبايت الغطاء وتدمَت الًتبة اقبراؼ من اغبد على العمل 

 ؛وىواء مياه غابات نم اغبيوية األوساط دبختلف تضر اليت البشرية اؼبمارسات ومن اغبشرية

 اؼبياه وإمدادات الزراعية األراضي استغبلؿ خبلؿ من والوقود الغذائية اؼبواد إلنتاج البلزمة الطبيعية اؼبوارد ضباية 

 ؛اإلنتاج زيادة على تساعد ؿبسنة زراعية تكنولوجيات وتبٍت استحداث إذل باإلضافة أكرب بكفاءة

 ؛اغبراري االحتباس ظاىرة من اؼبناخ ضباية 

 البيئي التلوث ظاىرة من اغبد مسؤولية أساسي بشكل الصناعية البلداف عاتق على ينصب والذي التلوث معاعبة 

 .أكثر عقبلنية بطريقة اؼبوارد واستغبلؿ أنظف تكنولوجيات استخداـ طريق عن وذلك

 
 
 

                                                 
1
 .3، ص 1997 بنكىَر، ، بنًعهذ بنعرجٍ نهسخطُظ،: اٌفزص واٌتحذَبث إٌفظ واٌتُّٕت اٌّستذاِت فٍ األلطبر اٌؼزبُت جًُم طةهر، 

2
 Olivier Boiral , Environnement et Gestion de la prévention à la mobilisation , presses de 

l’université de Laval , 2007 , p.4. 
3
 ،93يجهدبإلدبرخ وبإللسصةد، عذد   ،اٌتُّٕت اٌّستذاِت بُٓ اٌّشىالث اٌبُئُت وتىفُز األِٓ اٌغذائٍ فٍ اٌؼزاقأضًةء جةضى يحًذ،   

 .425ص
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 :بشريالبعد ال –لثلثالفرع اا
زاد اىتماـ اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة دبشاكل التنمية االجتماعية، وبذلك نظمت خبصوصها مؤسبرا دوليا 

 تناوؿ قضايا الفقر والبطالة والتهميش. 1985يف كوبنهاغن بالدمنارؾ سنة 
ائل اؼبتنوعة كالتغذية، السكن، الصحة ظهر مفهـو التنمية البشرية بداية التسعينات ليشمل العديد من اؼبس

 1يف تقرير التنمية البشرية األوؿ والذي أكد على زيادة اػبيارات اؼبتاحة أماـ الناس وىي: 1990وربديدا يف سنة 
 أف يعيش الناس حياة طويلة دوف أمراض؛ -
 أف يكتسبوا اؼبعرفة والتأىيل والتعليم؛ -
 ق مستوى معيشة الئق.أف حيصلوا على اؼبوارد البلزمة لتحقي -

وتطور اؼبفهـو بالتارل إذل مفهـو التنمية البشرية اؼبستدامة الذي ركز على تطوير نوعية اغبياة وجعل 
 االنساف ؿبور العملية التنموية وىدفها.

ال تولد منوا إقتصاديا فقط بل توزع  اليت التنمية فهياؼبدير التنفيذي لربنامج االمم اؼبتحدة اإلمنائي  حسبو 
و تؤىل االنساف واجملتمع بدال من أعائداهتا بشكل متساو وعادؿ وذبدد البيئة وربافظ عليها بدال من تدمَتىا، 

 هتميشهم، وتوسيع خياراهتم وفرصهم وسبكنهم من اؼبشاركة يف القرارات اليت تؤثر يف حياهتم.
دبعناه الضيق،  نو ديثل اعبانب اإلنسايندبثابة البعد الذي تتميز بو التنمية اؼبستدامة، أل ىذا العنصر  يعترب   

والذي جيعل من النمو وسيلة لبللتحاـ االجتماعي ولعملية التطور يف اختياره السياسي، كما جيمع الكثَت من 
 .21احملللُت أف مفهـو العمل والصحة والتعليم قد اكتسوا أبعادا جديدة مع هناية القرف 

أمارتياساف وبعد عملو يف إطار برنامج االمم اؼبتحدة اإلمنائي أف التنمية  ويف ىذا الشأف يرى الباحث اؽبندي      
اؼبستدامة ىي تنمية إقتصادية واجتماعية، وليست تنمية إقتصادية فحسب، ذبعل االنساف منطلقها وغاياهتا 

ؼبادية فهي شرط من وتتعامل مع األبعاد البشرية أو االجتماعية للتنمية باعتبارمها العنصر اؼبهيمن، أما الطاقات ا
ىو  واختصرت رئيسة وزراء اؽبند  آنذاؾ أنديرا غاندي النقاش بالقوؿ أف:'' الفقر 2شروط ربقيق التنمية اؼبستدامة،

 3من أخطر اؼبلوثات، و ماكبتاج إليو ىو مزيدا من التنمية."

                                                 
1
يجهد باللسصةد وبالدبرخ،  ،اٌتُّٕت اٌّستذاِت واٌبُئت فٍ اٌؼزاق:اٌىالغ،اٌتحذَبث،اٌّؼبٌجبثأحًذ جةضى جحةر، ربئذ صُةد عهٍ،  

 .365ص ، 2012 ،93عذد بنًجالذ بألكةدًَُد بنعهًُد بنعربلُد،
2
يجهد بنعهىو  ،دراست تحٍٍُُت -ٕبػٍاٌتُّٕت اٌّستذاِت واٌتطىر اٌتىٕىٌىجٍ فٍ اٌمطبع اٌظ دبودٌ بنطُث،  جىشُمُر بًَةٌ، 

 .369ص  ،2013 ية31ٌ- 30 عذد جطكرخ، جةيعد يحًذ خُضر، بإلَطةَُد،
3
، بنهجُد بإللسصةدَد وبإلجسًةعُد نغرت آضُة"بإلضكىب" اإلستؼزاع اإللٍٍُّ ٌّؤسسبث اٌتُّٕت اٌّستذاِت فٍ إٌّطمت اٌؼزبُت 

 .4ص ،2011،
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 خبلؿ من وذلك بشرال تنمية فكرة على باألساس يقـو اؼبستدامة للتنمية االجتماعية األبعاد ربقيق إف

 :التالية النقاط على االرتكاز

 من القرارات وصنع زبطيط يف الناس إشراؾ طريق عن التنمية لنجاح اعبوىرية الركائز من يعد ىذا: الناس مشاركة 

 ؛أخرى جهة من تنفيذىا يف اؼبسامهة مث جهة

 تعليم؛ من األساسية اغباجات ضماف 

  ؛اجملتمع فئات لكل مبلئمة عمل وفرص صحية رعاية 

 ؛أخرى جهة من واؼبستقبلي اغبارل اعبيل أفراد بُت مث جهة من اغبارل اعبيل أفراد بُت االجتماعية العدالة ربقيق 

 االقتصادية األوضاع ؽبا تتسع ال زيادة وىي سنويا نسمة مليوف 80 حوارل السكاف يف الزيادة تبلغ: السكاف ضبط 

 .والتخلف االكتظاظ، الفقر يسود ينأ النامية البلداف يف ، خاصة واالجتماعية

 أىداؼ ربقيق التنمية اؼبستدامة من خبلؿ البعد االجتماعي والبشري. لخصوالشكل اؼبوارل ي
 البعد البشري للتنمية المستدامة (I-0) :شكل رقم

 
جملموعة العربية ، ا"مؤشراتها أبعادىا، مفهومها، التنمية المستدامة:" ،مدحت أبو النصر، ياظبُت مدحت ؿبمد المصدر:

 .87ص ،2017للتدريب والنشر، 
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 :يالبعد التكنولوج –لرابعالفرع ا
ألنو   تعٍت التنمية اؼبستدامة التحوؿ وال سيما يف الدوؿ الصناعية إذل تكنولوجيا أنظف يف اؼبرافق الصناعية،

لبلداف الصناعية اؼبتقدمة يتم ويف ا، كثَتا ما تؤدي اؼبرافق الصناعية إذل تلويث ما حييط هبا من ىواء وماء وأرض
انفاؽ مبالغ كبَتة يف سبيل تنظيف التلوث واغبد من تدفق النفايات، أما البلداف النامية فإف الكميات الكبَتة من 
النفايات ال خيضع للرقابة، وبالتارل فهدؼ التنمية اؼبستدامة ىو العمل على انتقاؿ الدوؿ إذل مرحلة التطور مع 

 غازات واؼبلوثات اؼبطروحة يف اؽبواء واؼباء واألرض.اغبد األدىن من ال
1 

 : البعد السياسي و الحكم الراشد –لخامسالفرع ا
طر أتقوية ذلك شمل ويالتنمية اؼبستدامة  ربقيقطريق قائم يف  مبدئيًا وربدشرطا اغبوكمة وأمناطها  تعترب

الفعالة للمجتمع اؼبدين والقطاع  اؼبشاركةدبا فيها  ،يف ازباذ القراراتالشراكة العمل اؼبنظماتية والقانونية وتعزيز 
وتعرؼ اغبوكمة على أهنا "فبارسة السلطات االقتصادية، السياسية واإلدارية على كل اؼبستويات لتحقيق  صااػب

 2.التسيَت الشفاؼ للدوؿ"
و دبعٌت أ التكاملات سياسوضع واعتماد الرئيسي الذي يواجو أصحاب القرار يف اؼبنطقة ىو  والتحدي

اؼبتكامل للسياسات اؼبتعددة للتنمية اؼبستدامة على ـبتلف األصعدة، وفبا يفاقم ىذه اؼبشكلة التطبيق آخر إقباز 
تطبيق ص خيوفيما ىو مركزية اغبكومات يف اؼبنطقة ذات الطبيعة القطاعية يف ـبتلف اجملاالت االقتصادية،  

 طوعية.ال واغبوافز االقتصادية من الوسائل بدالً ية تشريعاؼبنطقة على آليات حكومات تعتمد السياسات 
 اؼببادرات احملليةفبلزالت  على اؼبستوى الوطٍت  وبينما تتطور وتتحسن عمليات التنمية اؼبستدامة واإلدارة      

وضعف اإلمكانات االقتصادية العائق  دودةاحملاؼبركزية اغبد من تعترب تشريعات  إذ ،ؿبدودة داخل كل دولة
إف ربقيق التنمية اؼبستدامة وبالتارل ف  ،يف معظم دوؿ اؼبنطقة 21اسي لتمويل وتنفيذ  جدوؿ أعماؿ القرف األس

اليت تؤدي إذل إرساء والغايات  األىداؼتحقيق والرصد اػباصة براقبة الوطٍت يتطلب تطوير أجهزة اؼبعلى اؼبستوى 
 .مايتاؼبنظو األداء اإلداري  من نس  حينظاـ اؼبساءلة وبالتارل 

اليت تفرضها العوؼبة وثورة  التغَتاتؼبواجهة حكم حديث على اؼبستوى العاؼبي فيجب اعتماد نظم  أما  
قمة اؼبؤسبر العاؼبي  من اؼبتوقع أف تتيح و  ،حبيث يكوف شفافا ويليب حاجات الدوؿ النامية ،اؼبعلوماتتكنولوجيا 

 3وتشمل النقاط التالية:  اؼبستدامةعلقة بتحقيق  التنمية للمداوالت لكل اؼبواضيع اؼبتللتنمية اؼبستدامة الفرص 

                                                 
1
 351ص ،2015 ،67،عذدٍيجهد دَةن ،اٌؼٕبطز واألبؼبد ٌّفهىَ، ُت اٌّستذاِت:ااٌتّٕ عحذ هللا حطىٌ يحًذ وآخروٌ، 

2
 Maryse Lapergue-Denis Serre , le développement durable de A à Z , opcit , p. 106. 

3
 .20،  ص2001،  أجى ظحٍ، اٌٍّخض اٌتٕفُذٌ ٌتمزَز تمُُ اٌتمذَ فٍ إٌّطمت اٌؼزبُتبنمًد بنعةنًُد نهسًُُد بنًطسذبيد،  
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 من خبلؿ مشاركة األحزاب يف إعداد القرارات اليت زبدـ االقتصاد الوطٍت؛ لدولةلاؼبناخ السياسي -أ
اغبكم الراشد الكفء ومكافحة الفساد و ضماف مشاركة سياسية ومدنية أكرب من خبلؿ إعادة صياغة  -ب

 دة درجة البلمركزية واإلشراؼ احمللي؛حقوؽ اؼبواطنة و زيا

ربرير وتقوية مؤسسات اجملتمع اؼبدين لتشارؾ يف عملية التنمية ويف صنع القرار ترتيب دور الدولة وفقا  -ج
سياسية و اقتصادية تنموية جادة تأخذ باالعتبار مصاحل اجملتمع اؼبدين و دوره حبيث توفر لو مساحة  تالسًتاتيجيا

 يف الوقت اؼبناسب؛ اغبركة اؼبناسبة 
           إعطاء دور كبَت للقطاع اػباص و اؼببادرات اليت يقـو هبا اؼبواطنوف فرادى أو يف ظل صبعيات تعاونية -د

 و السماح لؤلفراد بإشباع جزء من احتياجاهتم األساسية بعيدا عن تدخل الدولة؛
 .دامةالقوانُت و التشريعات اليت  تساىم يف خدمة التنمية اؼبست -و

 ( األبعاد المختلفة للتـنمية المستدامةI-3) :شكل رقم
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: ' Life Cycle Management , A Business Guide to sustainability , sur le site www.unep.org, 

Visité le 04/05/2014.    
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 بنُ ى بألَكىنىجُد -

 بنطةلد -

 بنسُىع بنحُىنىجٍ -

 بنمضةَة بنحُاُد -

 بنًشةركد بنشعحُد -

 بنحربن بالجسًةعٍ -

 بنهىَد بنثمةفُد -

 طٍ بنسطىَر بنًؤض -

 بنًُى -

 بنًطةوبخ -

 بنكفةءخ -

http://www.unep.org/
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واليت سبثل األىداؼ الرئيسية  ،اف تكامل أبعاد التنمية اؼبستدامة يف سبعة قضايا ىامةفبا سبق ديكن بيو 
 ، يف اعبدوؿ اؼبوارل.لتحقيق التنمية اؼبستدامة

 ( القضايا المهمة للتنمية المستدامةI- 0الجدول رقم: )

ضية ستدامة االقتصاديةاإل ستدامة االجتماعيةاإل ستدامة البيئيةاإل
الق

ية الكافية ضماف اغبما 
للتجمعات اؼبائية واؼبياه اعبوفية 

 واألنظمة االيكولوجية.

تأمُت اغبصوؿ على اؼبياه النظيفة 
لبلستعماؿ اؼبنزرل والزراعة الصغَتة 

 لؤلغلبية الفقَتة.

ضماف إمداد كاؼ ورفع كفاءة 
استخداـ اؼبياه يف التنمية الزراعية 

 والصناعية واغبضرية.

مـياه
ال

 

اؼبستداـ و ضماف االستخداـ 
اغبفاظ على األراضي والغابات 

 واغبياة الربية. 

ربسُت اإلنتاجية وأرباح الزراعة 
 الصغَتة وضماف الغذاء للسكاف.

رفع اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية من 
أجل ربقيق األمن الغذائي الوطٍت 

 واإلقليمي.

ذاء
الغـ

 

ضماف اغبماية الكافية للموارد 
ة البيولوجية العذبة واألنظم

 البيئػية.

فرض معايَت للهواء واؼباء وضباية 
 صحة السكاف وضماف رعايتهم. 

زيادة اإلنتاجية من خبلؿ الرعاية 
الصحية والوقائية وربسُت الصحة و 

 األماف الصناعي.

حـة
لص

ا
 

ضماف االستخداـ اؼبستداـ          
أو اؼبثارل لؤلراضي والغابات 

 والطاقة واؼبأوى 

كن البلـز ضماف اغبصوؿ على الس
بالسعر اؼبناسب باإلضافة إذل 
الصرؼ الصحي واؼبواصبلت 

 للمناطق احملرومة

ضماف اإلمداد الكايف واالستخداـ 
 الكفء ؼبوارد البناء ونظم اؼبواصبلت.

ات
ـدم

الخ
 

خفض اآلثار البيئية للوقود 
األحفوري على النطاؽ احمللي 
واإلقليمي والعاؼبي والتوسع يف 

 تجددة. استعماؿ الطاقة اؼب

ضماف اغبصوؿ على الطاقة الكافية 
لؤلغلبية الفقَتة خاصة بدائل الوقود 

 اػبشيب.

ضماف اإلمداد الكايف واالستخداـ 
الكفء للطاقة يف ؾباؿ التنمية 
الصناعية واؼبواصبلت يف االستعماؿ 

 اؼبنزرل.

اقة
لــط

ا
 

إدخاؿ البيئة يف اؼبعلومات 
 العامة والربامػج التعليمية.

تاحة الكافية للتعليم ضماف اإل
للجميع من أجل حياة صحية 

 منتجة

ضماف وفرة اؼبتدربُت لكل القطاعات 
لــيم االقتصادية األساسية.

التع
 

االستعماؿ اؼبستداـ للموارد 
الطبيعية الضرورية للنمو 

 االقتصادي اعبيد.

دعم اؼبشاريع الصغَتة وخلق 
 الوظائف لؤلغلبية الفقَتة. 

صادية والنمو زيادة الكفاءة االقت
خل وفرص العمل يف القطاع الرظبي.

الــد
 

''، اؼبلتقى الدورل حوؿ التنمية اؼبستدامة  إدارة الطلب على المياه كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة: أضبد يت، ناصر رحاؿ، '' المصدر
 .427ص ،2008والكفاءة االستخدامية للموارد اؼبتاحة، جامعة سطيف، 
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 :لتحقيق التنمية المستدامةالمؤتمرات الدولية  -الثاني  مطلبال
شػػػهد التشػػػريع الػػػػدورل العديػػػد مػػػػن اؼبػػػؤسبرات والربوتوكػػػػوالت واؼبعاىػػػدات، الػػػػيت مػػػن شػػػػأهنا إعطػػػاء حلػػػػوؿ   

الفرصػة النعقػاد  1923جواف  2يعد تاريخ إذ  ،للتدىور البيئي على كافة األصعدة، واحملافظة على التنوع البيولوجي
 غبماية البيئة واؼبنعقد باؼبتحف الوطٍت غبماية التاريخ بباريس لتليو مؤسبرات أخرى من أمهها:أوؿ مؤسبر دورل 

 اجتماع نادي روما: - الفرع األول
، واؼبكوف من ؾبموعة من العلماء واالقتصاديُت ورجاؿ األعماؿ وموظفُت 1968عقد ىذا االجتماع سنة 

ىذا االجتماع بإعداد تقرير حوؿ حالة كوكب األرض . وأوصى AURELIO PECCNIسامُت برئاسة االيطارل 
والذي أعطى صورة  MEADOWSحيمل عنواف تقرير  1972من طرؼ معهد مسوشيست ونشر تقريره سنة 

 1.سوداء عن حالة األرض ومصادرىا الطبيعية 
ف واليت مثل للسكاحوؿ اغبجم األ ةالتطبيقيأىم الدراسات اليت سبت يف ىذا اجملاؿ ىي تلك الدراسة ومن 

، حيث حاولت دراستهم االجابة عن 1972بعنواف "حدود النمو" عاـ  Club of Romeقاـ هبا نادي روما 
السؤاؿ اػباص حبجم السكاف الذي ديكن االرض من تعظيم اؼبستوى االقتصادي واالجتماعي لقاطينها، وبعد أف 

تطبيقو على اغباسب اآلرل يف ظل بعض ل Simulationقاـ فريق العمل من نادي روما ببناء منوذج للمحاكاة 
فادىا ىو اػبيارات اؼبقًتحة حوؿ النمو السكاين واالستثمار الرأظبارل يف التنمية، توصل الفريػػق اذل نتيجة خطيػػرة م

أف حجم السػػكاف يف العػػادل اغبػارل كبَت جدا، وأف السكاف يستهلكوف موارد العادل دبعدالت مرتفعة بالشكل 
موردا قبل هناية  11 ، كما تنبأ التقرير أيضا بنضوب كبو 2100موارد العادل تستنزؼ سباما عاـ  الذي سيجعل

 الزنك والقصدير. الرصاص، الفضة، الذىب، القرف اؼباضي كالبًتوؿ والغاز الطبيعي،النحاس،
وف ولقد انتهى نادي روما إذل صياغة نظرية جديدة عرفت باسم "نظرية حدود النمو" وكاف أىم مضم

 النظرية مايلي:
اذا استمرت اذباىات النمو اغبالية يف كل من السكاف وانتاج الغذاء،والتصنيع واستنزاؼ اؼبوارد الناضبة ببل  -

تغيَت،فسوؼ حيدث نقص تدرجيي يف قدرة البيئة على الوفاء باحتياجات التقدـ واستيعاب نتائجو،وبالتارل اهنيار  
 ؛Doom’s Dayمدرسة"يـو القيامة" كل مقومات التقدـ،وىو ما عرؼ باسم 

ديكن تبليف ىذه النتيجة اػبطَتة وإجياد حالة من التوازف البيئي واالستقرار االقتصادي إذا مت البدء على الفور  -
 يف التخطيط غبالة توازف عاؼبي يف أقرب وقت فبكن؛

                                                 
1
Yvette Veyret, Op.cit. P22.  
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الطبيعية" خاصة الناضبة تستبدؿ الدوؿ ىدؼ منوىا هبدؼ آخر وىو ىدؼ " التوازف يف استخداـ اؼبوارد  -
 منها، ولن يتأتى ذلك إال بوضع "حدود للنمو".

 1إال أف النظرية وجهت ؽبا انتقادات عديدة أمهها:
الواقع العملي أثبت فشل بعض التوقعات ومنها،ارتفاع معدالت االنتاج واحتياطات البًتوؿ خاصة بعد أزمة  -

 خبصوص ارتفاع اسعار البًتوؿ؛ 1973
حيث اعتمد معدوا النظرية على حدسهم الشخصي حوؿ  نظرية على بيانات إحصائية ؿبددة،دل تقاـ ال -

 الذي من اؼبمكن أف تؤثر فيو عوامل أخرى؛ توقعاهتم  بالنسبة للنمو السكاين
 ذباىلت النظرية نظم األسعار وربركات اقتصاد السوؽ فبا ديكن اعتباره امتدادا لنظرية مالتس التشاؤمية. -

 :وانشاء لجنة برانتالند مؤتمر ستوكهولمانعقاد  -انيالفرع الث
 ةدول 113و ت، الذي حضر (السويد)ستوكهودل  مدينة بشأف البيئة البشرية يف 1972مؤسبر عاـ كاف 

ىناؾ صاغت ؾبموعة من  ،لقضايا البيئيةا حصرا ؼبناقشة كرس  فعليمنظمة دولية أوؿ مؤسبر دورل  19وفبثلوف عن 
 بُت اختبلفاتكانت ىناؾ  على أف: "رغم أنو يف حاالت فرديةوأكدوا  البيئة والتنمية خبَتا الروابط بُت 27

النتائج األخرى ؼبؤسبر بُت  ومن. وجهُت لعملة واحدة "مها األولويات البيئية واالقتصادية، فإنو يف جوىرىا 
القيادة وتشجيع  ر"توفي سبثلت مهمتو يف ( الذي UNEPؤلمم اؼبتحدة )الربنامج البيئي ل إنشاءمت  ستوكهودل

البيئة من خالل إلهام وإعالم وتمكين األمم والشعوب لتحسين نوعية وحماية  رعاية مجال الشراكة في
2.أجيال المستقبل" بحياة المساس دون حياتهم

 

اػباصة بالتجارة  االتفاقات الدولية يفالحقا  ىذه اؼبهمة لعب ىذا اؼبؤسبر دورا ؿبفزا يف تعزيز اعتماد
"إعبلف  واعتمد اؼبؤسبر أيضا ،اؼبهددة باالنقراض اغبيوانات أنواعبتجارة الالتلوث الناجم عن السفن، حرية، الب

على ضرورة  الذي نص  13167مبدأ   استكهودل بشأف البيئة البشرية"، واليت تضمنت مبادئ استشرافية مثل
أنو   يف فعاليتو بسبب ؿبدود كاف مؤسبر ستوكهودل  التكامل والتنسيق يف ؾباؿ زبطيط التنمية غبماية البيئة. ومع ذلك

ة، وبالتارل ياحتياجات تنافسانت سبثل ضباية البيئة واغباجة إذل التنمية ال سيما يف البلداف النامية ككاف يعترب أف 
بُت  باؼبفاضلةكاف أكثر اىتماما اؼبؤسبر   " إذل أف بعض النقاد صاستبعاده يف خطط التنمية ؽبذه البلداف. وخلمت 

                                                 
1
"، رضةند يمذيد االتفبلُبث اٌذوٌُت ٌحّبَت اٌبُئت  وأحزهب ػًٍ طبدراث ِٕظّت األلطبر اٌّظذرة ٌٍبتزوي"أوبه فةطًد أحًذ حطٍ، 

 .11ص ،2006 جةيعد بنمةهرخ، نُُم درجد بنًةجطسُر،
2
Giles Atkinson / Simon Dietz / Eric Neumayer , Handbook of sustainable development , Edward 

Elgar Publishing Limited , Cheltenham , USA , 2007, p.432.  

http://www.google.com/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Giles+Atkinson%22
http://www.google.com/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Simon+Dietz%22
http://www.google.com/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Eric+Neumayer%22


 تنمية المستدامةال حول مفاهيمي مدخل :الفصل األول 
 

 

 

32 

بعد مؤسبر اعًتفت  األمم اؼبتحدة أف وثائق وحىت1االثنُتبُت  ةتناغماؼبتعزيز الروابط  بدال منالبيئة والتنمية 
 ،إدماج االىتمامات البيئية يف السياسات واػبطط اإلمنائيةيف ؾباؿ  لموساؼبستوكهودل أف القليل مت اقبازه على كبو 

 التنمية االقتصادية واغبساسيات البيئية.بُت  نظور أكثر تكامبلوكاف ىناؾ حاجة واضحة ؼب
"، واليت عرفت فيما لبيئة والتنميةلاللجنة العاؼبية "اؼبتحدة  لؤلمماعبمعية العامة  أنشأت 1983يف عاـ و 

رئيس وزراء النرويج يف وقت الحق،  مث ، "غرو ىاردل برانتبلند "اسم رئيسها  نسبة إذل "نتبلنداعبنة بر "اسم بعد ب
"، مستقبلنا المشترك" تقرير برانتبلند بعنواف اللجنةنشرت  ، 1987ر العاـ ؼبنظمة الصحة العاؼبية. يف عاـ واؼبدي

لتنمية االسياسية عبميع تعاريف  اؼبعاينأىم  تطرؽ إذل ستوكهودل، وقدمؤسبر   على ما مت ربقيقو يفوالذي بٍت  
قدرة األجياؿ اؼبقبلة على ب حتياجات اغباضر دوف اؼبساساؼبستدامة ىي التنمية اليت تليب ا ةاؼبستدامة:  "التنمي

، وال سيما "االحتياجات"مفهـو  أوالتعريف حيتوي على مفهومُت رئيسيُت مها: .ىذا ال2"تلبية احتياجاهتا اػباصة 
رضها فكرة القيود اليت تف ثانيااألولوية، و ؽبم العادل، والذين ينبغي أف تعطى يف االحتياجات األساسية للفقراء

 .اغبالية واؼبستقبلية االحتياجات التكنولوجيا على قدرة البيئة على تلبية
يف البلداف  العاـ قلقالمن خبلؿ ارتفاع  اسياسي ايف تلك الفًتة اكتسب مفهـو التنمية اؼبستدامة زطب

رب النووية اليت حل ؿبل اػبوؼ من اغب لبلنفبلت البيئي العاؼبي، والذيقلقة اؼبديدة و اعبظاىرة الاؼبتقدمة على 
 .1980 عاـ أوائلسادت يف 

، كاف فيها تفاؤؿ وغموض يف آف واحد  "مناقشة تقرير عبنة برانتبلند لبلستدامة أفويقوؿ بعض اؼبنتقدين 
 ولكن بالنظر إذل الوقائع ،جيب أف نكوف متفائلُت الالنقاش مقبو  كوفيمن أجل أف األرجح على  وورأت اللجنة أن

 إذ انتقاداأكثر كاف البعض اآلخر  ، و ، بدا وأف معظم اغباضرين كانوا متشائمُتتناقضةغامضة وم اليت كانت
اؼبوالُت للبيئة  الناخبُت والسياسيُت السًتضاء العادل األوؿ اسياسيو  هوراءكاف   السيدة برانتبلند شعاراقدمت 

 يئة. )اػبضر(، وضد دوؿ العادل الثالث باغبرماف االقتصادي للدوؿ اليت ال ربًـت الب
 ولد.قد  مفهـو التنمية اؼبستدامةىي أف اغبقيقة لكن رغم الغموض الذي بقي يكتنف اؼبوضوع فإف 

 
 

 

 

                                                 
1
Prizzia Ross ,  Sustainable Development in an International Perspective , Globalization and the 

Environment , CRC Press , Boca Raton , 2007, p. 21 .  
2
 Yvette Veyret , Le développement Durable , Opcit , p.13.    
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 اتفاقية بازل بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها: - الفرع الثالث
بتصديرىا  نظرا الرتفاع تكلفة التخلص من النفايات الصناعية عبأت الدوؿ الكربى إذل التخلص منها

  ببازؿ السويسرية ومن أبرز بنودىا نذكر: 1989للدوؿ النامية، فعقد ىذا االجتماع ووقعت االتفاقية يف عاـ 
وكذا اؼبنظمات الدولية من خبلؿ  UNEPويعتمد ىذا البند على خربات الػ  خفض النفايات الخطرة: -

 اغبديثة؛تقنيات اإلنتاج األنظف، وتوفَت البدائل باستخداـ التكنولوجيا 

ويتطلب ذلك معرفة ؾباؿ وتعريف العملية ووصف التكنولوجيا وفعاليتها،  إدارة النفايات بطرق سليمة بيئيا: -
 اؼبخاطر البيئية وقابلية النفايات للمعاعبة...اخل؛

: ويتم من خبلؿ تبادؿ اؼبعلومات واػبربات يف ؾباؿ التخلص من النفايات وخفضها خاصة التعاون الدولي -
 للدوؿ النامية؛ بالنسبة

ودبوجب االتفاقية مت حظر نقل النفايات اػبطرة من بلداف منظمة  تدابير نقل النفايات الخطرة عبر الحدود: -
 إذل غَتىا من البلداف غَت األعضاء. OCDEالتعاوف االقتصادي 

 مؤتمر األمم المتحدة الثاني للبيئة والتنمية )قمة األرض(: - الفرع الرابع
ريو دجيانَتو  (، والذي عقد يفUNCEDوالتنمية ) للبيئةتالية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة كانت اػبطوة ال

فبثلُت  رئيس دولة 120يف التاريخ، حيث صبع  ، وىو حدث دل يسبق لو مثيل1992خبلؿ صيف عاـ  (الربازيل)
 MAURICEوقاؿ األمُت العاـ للمؤسبر  .شخص 17000حبضور  و منظمة غَت حكومية 7150دولة و 165 لػػػ

STRONG " حدث تاريخي بالنسبة إلى البشريةبأنو".  
 مؽب أف تكوف رؤساءمن خبلؿ رغبة الحدثا دوليا على نطاؽ دل يسبق لو مثيل  على أنووأثبت اؼبؤسبر      

وىذا يدؿ  ""ربط البيئة والتنمية ىذا اؼبؤسبر عنوافوكاف  ،"قمة األرض يف ريو"و اسم يبصمة على ما كاف يطلق عل
البيئة  بضرورة وجود اتفاؽ حوؿ الذي طالبو بُت الشماؿ واعبنوب يف األمم اؼبتحدة،  اؼبوجودة ةاى اؼبساو عل

سبت اؼبرافعة من أجل اإلقرار بوجود عبلقة  كما  ونقل التكنولوجيا " لتلبية الطلبات اؼبتزايدة  لتنمية إضافية والوقوؼ
 1حق في التنمية"." الحق في البيئة والمن طرؼ اجملموعة الدولية بُت 

التنمية  ولجنة ، 00وجدول أعمال (  Rio Declaration) إعالن ريووكانت النتائج الرئيسية للمؤسبر  
 مفهـووصل  صراحة مع التنمية اؼبستدامة ويف ختاـ مؤسبر قمة األرضكل ىذه النتائج كانت معنية ب   ،المستدامة

 الساحة الدولية. إذلحقا  التنمية اؼبستدامة
                                                 

1
 Jacques Fialaire , Les stratégies du Développement Durables , L’Harmattan , paris , 2008 , p12. 
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رئيسية الوثيقة ال 00 جدول أعمالكانوا أكثرا اتفاقا على القادة من ـبتلف أكباء العادل  أف  اواضح وكاف
ؼبستدامة يف أي ؾباؿ ا لتحقيق التنمية اؼبمارسات الصحية والنصائح تلم دبختلف ،صفحة 500 ذات اؿ للقمة 

1واضيع البيئة والتنميةدب 00جدول أعمالأنشطة  تاختص  ،على سطح األرض
نوعية اغبياة واالستخداـ :وىي 

وكذا  النمو االقتصادي اؼبستداـوضباية اؼبشاعات العاؼبية، وإدارة اؼبستوطنات البشرية، و ، الكفء للموارد الطبيعية
  2.شهرا 15اتفاؽ اإلطار حوؿ التغَتات اؼبناخية وكانت االتفاقية األخَتة ؿبصلة تفاوض داـ أكثر من 

معيشة مع مستوى استمرار الفقر الشديد يف مناطق عديدة من العادل  أف 21جدوؿ األعماؿ  يعًتؼ و
، وجيب أف سبارس اإلدارة لبلستدامةأساس االستهبلؾ اؼبسرؼ للموارد يف مناطق أخرى ليست منوذجا  مبٍت على

  .البيئية يف البلداف النامية والصناعية على حد سواء

، خبلؼ حوؿ معناىا وآثارىا كاف ىناؾو  ؼبؤسبر ري الرئيسأ بداؼب كانت  أف التنمية اؼبستدامة على الرغم منو 
تنفيذ التنمية اؼبستدامة من خبلؿ ل دليل توجيهي( تقدًن UNCEDلبيئة والتنمية )لؤسبر األمم اؼبتحدة م حاوؿ

 أقل ريو مؤسبرويف الواقع كاف  ،مفهـو التنمية اؼبستدامة على أساس مبنية وضع ؾبموعة من اؼببادئ وخطة العمل
بعض النقاد يقولوف بأف "تنفيذ ف ،الضماف تنفيذى اؼبناىج الفعالة مقارنة دبناقشةتعريف للتنمية اؼبستدامة لمناقشة 

االجتماعية والسياسية العدالة والعيش يف حدود البيئة ديكن تنفيذىا إال يف حالة ما إذا كانت األنظمة  مبادئ
  تكاملها فيما بينها ومع البيئة".الستدامة و لديها اؼبرونة إلعادة توجيهها كبو ا واالقتصادية

كما أعطى اؼبؤسبر خطوة جديدة من خبلؿ التوقيع على اتفاقيات دولية كربى زبص البيئة والتنمية،  
 .كالتوقيع على االتفاقية حوؿ ضباية التنوع البيولوجي، االتفاقية ضد التصحر

 بروتوكول كيوتو: -الفرع الخامس
انبعاثاهتا من الغازات اؼبسببة لبلحتباس اغبراري،  فضخب اػباصة ددةاحملىداؼ األمة على وافقت الدوؿ اؼبتقد    

اقًتحت  ،، مع التفصيل يف ىذه األىداؼ خبلؿ السنوات القليلة اؼبقبلةالذي أصبح يعرؼ باسم بروتوكوؿ كيوتوو 
 خفض األورويبحُت دعا االرباد  ، يفتوقيفها هنائيافقط وليس االنبعاثات استقرار يف عملية  الواليات اؼبتحدة 

البلداف الصناعية ػبفض إصبارل يف  واتفقت، اؼبطاؼ كانت ىناؾ مفاضلة بُت األعضاء يف هناية ٪ 15 نسبتو
 اؼبمتدة من للفًتة 1990أقل من مستويات عاـ  ٪ 5.2إذل ( greenhouse gazes) غازات الدفيئةال انبعاث

                                                 
1
Élisabeth Laville , L'entreprise verte: Le développement durable change l'entreprise pour 

changer le monde , Pearson Education , France , 2009 , p .377. 
2
 Adeline Houcke , '' Le développement durable, objectifs et perspectives pour les entreprises '', 

DEES , logistique , Université Paris 1 , Paris , 2003, P .20. 

http://www.google.com/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22%C3%89lisabeth+Laville%22
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بعد  ؽبذا القرار االمتثاؿ يف اكبَت   اارتباكت خلقاؼبعقدة اليت جرت ت ومع ذلك فإف اؼبفاوضا 2012.1إذل  2008
يف كيفية  ةاؼبتمثل ةقواعد اؽباماللكنو دل يشرح  لبلمتثاؿ لوالسمات األساسية  فقط حدد بروتوكوؿ كيوتو، ألنو

، العديد من ليواؼبصادقة ععـز على وجود الربوتوكوؿ، فبا يشَت إذل  ؽبذادولة  84 توقيع على الرغم من تنفيذه
 ىذه اػبطوة. حىت مًتددة يف ازباذالدوؿ كانت 

 االربػػاد األورويب علػػى يف حػػُت صػػادؽ رفضػػت الواليػػات اؼبتحػػدة األمريكيػػة التصػػديق علػػى بروتوكػػوؿ كيوتػػو
الصػورة العامػة للوضػع يف و  CO2غبػد مػن انبعاثػات ا يففشل  ، ألف االربادولكن ىذا دل يكن كافيا ربوتوكوؿال ىذا

بنسػبة  ادزدتػ سػوؼ CO2سػامهة الواليػات اؼبتحػدة يف انبعاثػات دبوفيما يتعلػق  ،ال تبعث على التفاؤؿ 2030عاـ 
  2.يف االرباد األورويب ٪ 18، مقابل زيادة ٪ 50

إال   و "الليرباليػُت اعبػدد" "ضػرػبا "إثػارة للجػدؿ بػُت  األكثػر من االتفاقات الدوليػة ابروتوكوؿ كيوتو واحدوال يزاؿ 
وىػذا مػا يبعػث  %6ع ؾبيء بػاراؾ أوبامػا أعلنػت الواليػات اؼبتحػدة عػن التزامهػا خبفػض معػدؿ الكربػوف بنسػبة أنو م

3على األمل يف مستقبل أفضل.
 

 بروتوكول مونتريال: -الفرع السادس
 Ozoneإف تزايد الدراسات اليت سبت يف العديد من الدوؿ عن التأثَتات احملتملة ؼبشكلة ثقب األوزوف 

Hole سنة  ربت إشراؼ األمم اؼبتحدة القارة اؼبتجمدة اعبنوبية دفعت إذل االتفاؽ على بروتوكوؿ مونًتياؿ فوؽ
مادة يهدؼ إذل التخلص التدرجيي على  20، يتضمن الربوتوكوؿ 1999ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ يف  1997

 4.بعض اؼبركبات ذات األثر البيئي الضار
عديد من الدوؿ كالواليات اؼبتحدة األمريكية وكندا والسويد والنرويج ولػذا قبد على سبيل اؼبثاؿ ال 

يف إنتاج عبوات األيروسوؿ لكن ظبحت  CFCSوالدمنارؾ، قد منعت استخداـ غازات الكلورفلووكربوف 
 5. دولة ربت إشراؼ األمم اؼبتحدة 24باستخدامها يف إنتاج مربدات الثبلجات ووقع على الربوتوكوؿ 

 

 

                                                 
1
Farid Baddache , Le développement Durable ,  édition Eyrolles , paris , 2010 , p5. 

2
 Camhis, Marios , Sustainable Development and Urbanization , published in The Future of 

Sustainability , Springer , Dordrecht , 2006 , p .74. 
3
 Conseil Economique ,  sociale et environnemental , Fiscalité Ecologique et Financement du 

politique  environnementale , Paris , 2009, P. 10. 
4
، عهً بنًىلع بُٓ اٌحك فٍ استغالي اٌّىارد اٌطبُؼُت واٌّسؤوٌُت ػٓ اٌحّبَت اٌبُئُت''اٌتُّٕت اٌّستذاِت عحذ هللا بنغةيذٌ، ''  

 .2015/ 16/04زةرَخ بالطالع  www. Kantankaji.orgبالنكسروٍَ 
5
 ىبرد وبنحُاد، دبر بنًعرفد بنجةيعُد، بنمةهرخ،بلسصةدَةذ بنًيحًذ عحذ بنكرَى عهٍ عحذ رجه، يحًذ عسذ يحًذ إجربهُى غسالٌ،  

 .271، ص 2000

http://www./kantankaji.org
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 :مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة -بعالفرع السا
إقامة يف عبلمة بارزة  2002عاـ  (WSSD) اف مؤسبر القمة العاؼبي للتنمية اؼبستدامة يف جوىانسربغك

اؼبوارد البلزمة ؼبعاعبة البيئة  شراكات بُت األمم اؼبتحدة واغبكومات وقطاع األعماؿ واؼبنظمات غَت اغبكومية عبمع
 عن طريق وضع عدد من تكملتهاتأكيد أىداؼ األلفية و ل مؤسبر قمة جوىانسربغجاء  ،حة والفقرالعاؼبية والص

التقليل من ، نسبة السكاف الذين ال حيصلوف على اػبدمات الصحية األساسية ضمثل: خف األىداؼ اإلضافية
 على أهنا قمةلل وفينظر اؼبواد الكيميائية، ووضع حد لفقداف التنوع البيولوجي. بعض الكتاب ك  اآلثار الضارة

والتنمية االقتصادية  اإلنتاجية العملية العبلقة بُت زيد مناؼبشاؼ تكبو اك (مفهـو التنمية اؼبستدامة)التقدـ يف "
ىو  1992والذي مت إقراره يف مؤسبر قمة األرض سنة  21كما اعترب اؼبؤسبر أف جدوؿ أعماؿ القرف1".ونوعية البيئة

جل التنمية اؼبستدامة، وقاـ كذلك  بتقييم الصعوبات اليت واجهها منذ قمة ريو، وأكد خطة العمل العاؼبية من أ
 2.على االلتزاـ بتحقيق األىداؼ اإلمنائية اؼبتفق عليها دوليا دبا فيها إعبلف األمم اؼبتحدة بشأف األلفية

واألىداؼ  21جدوؿ أعماؿ القرف  يف اليت كانت موجودة بعض الفجوات ملء"اؼبؤسبر " حاوؿ ىذا لذا
خفض نسبة السكاف الذين ال حيصلوف على  بعض القضايا الناشئة حديثا، دبا يف ذلك ةعاعبماإلمنائية لؤللفية، و 

الطرؽ اليت ب 2020حبلوؿ عاـ  اؼبواد الكيميائية وإنتاجاستخداـ  ،2015اػبدمات الصحية األساسية حبلوؿ عاـ 
 ...اخلوالبيئة ال تؤدي إذل آثار ضارة كبَتة على صحة اإلنساف

 : مؤتمر كوبنهاغن حول المناخ -الفرع الثامن
(  Green Climate Fund) الصندوؽ األخضر للتغَتات اؼبناخية  2009اؼبنعقد سنة  حدث اؼبؤسبراست

كأداة عملية هتدؼ إذل سبويل اؼبشاريع والربامج البيئية، وتعزيز السياسات واألنشطة اؽبادفة إذل الّتخفيف من 
 اؼبناخية يف الدوؿ النامية.التغَتات 

 : "المكسيك"مؤتمر كانكون  -الفرع التاسع
على أف اؽبدؼ من الّتفاوض ىو ضماف ما بعد كيوتو، مع  2010يف ىذا اؼبؤسبر اؼبنعقد يف  مّت التأكيد

 3نامية.االشارة إذل أمهية البحث عن وسائل مالية لتعزيز اؼبشاريع والربامج والسياسات الّتنموية يف البلداف ال

                                                 
1
 Asefa, Sisay , The Concept of Sustainable Development: An Introduction , published in The 

Economics of Sustainable Development , W.E. Upjohn Institute for Employment Research , Michigan 

, 2005 , p. 1. 
2
يُشىربذ بأليى  ،2002ضحسًحر 04–أوذ 26، جُىت إفرَمُة، تمزَز ِؤتّز اٌمّت اٌؼبٌٍّ ٌٍتُّٕت اٌّستذاِت، جىهبٔسبىرؽ 

 .3بنًسحذخ، ص
3
، ِٓ اٌؼبٌُّت إًٌ اٌىطُٕت -االلتظبد األخضز: بُٓ تطّىر األطز إٌظزَت وتفؼٍُهب ِؤّسسبتُب   شكربٍَ بنحطٍُ، أجى بنمةضى زَةٍَ، 

 .95ص ،2016 جُروذ، نحُةٌ، ،451عذد ًطسمحم بنعرجٍ،يجهد بن
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 :02مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو+-الفرع العاشر
يف  2012جواف 22-20يف الفًتة مابُت  20انعقد مؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة واؼبسمى بػريو+

 1992 من أي الفًتة الفاصلة  سنة من العمل البيئي، 20نَتو ويتبادر إذل الذىن أف اؼبؤسبر جاء لتقييم اجيريود
 2012إذل غاية  1972سنة حملطة لقراءة اعبهود البيئية من مؤسبر ستوكهودل  40لكن الواقع ىو تقييم  2012و

كبو إقتصاد أخضر وحكامة جيدة" بأف يشكل اؼبؤسبر  20وقبل انعقاده طالب االرباد األورويب يف وثيقتو "ريو+
 السياسي ػبدمة قضايا التنمية اؼبستدامة. فرصة للعادل اؼبًتابط، وذلك بأف يعيد تأكيد االلتزاـ

، 20لذلك أكد بعض اؼبهتمُت أف االقتصاد األخضر واالقتصاد العادؿ جيب أف يكونا يف قلب اىتمامات ريو+
مت دراسة ما بعد   20وخبلؿ مؤسبر ريو+ ،لكن اؼبفاوضات التمهيدية بينت أف ىذه اؼبفاىيم يف مرحلة االحتضار

المستقبل الذي بالفًتة الثانية لكيوتو ومت االتفاؽ على برنامج ُقدـ يف تقرير ظبي بػػ" كيوتو أو ما أصطلح عليو
اؼبؤسسات اؼبؤطرة  االقتصاد األخضر كسبيل للتنمية، وتضمن التقرير ؿباور أساسية منها: رؤيتنا اؼبوحدة، ،"نريده

 اليت مر هبا مفهـو التنمية اؼبستدامة.والشكل اؼبوارل يوضح أىم احملطات التارخيية  1ؼبفهـو لتنمية اؼبستدامة.
 أىم محطات التنمية المستدامة–( I-2) :شكل رقم

 
Source : Christian BRODHAG , Le développement durable du concept à l'action : le SD 21000  

, Ecole Nationales Supérieure Des Mines , Alpes , 2004 , p.2 ,Sur le site 

www.2.brodhag.org/IMG/ppt/Brodhag_escclermont.ppt, consulté le 22/03/2015.  

                                                 
1
جحىش  ،: ِذخً إًٌ تمُُُ اٌسُبسبث اٌبُئُت اٌؼبٌُّت 0200ٌؼبَ  02إًٌ رَى + 0970ِٓ ِؤتّز ستىوهىٌُ شكربٍَ بنحطٍُ،  

 .159ص ، 2013، 63عذد بلسصةدَد عرجُد،
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 اإذل يومن نبلحظ من خبلؿ الشكل السابق أف مفهـو التنمية اؼبستدامة شهد تطورا من بداية السبعينات
 قد مر دبحطتُت أساسيتُت مها:و  ىذا،

 تطور المفاىيم:-
حبماية البيئة ومعاعبة التلوث، إذل مفهـو التنمية حيث شهد مفهـو التنمية اؼبستدامة تطورا بداية  

 اؼبستدامة، وصوال إذل اؼبسؤولية االجتماعية.
 تطور الفاعلين: -

كومات أي على اؼبستوى لقد انتقل مفهـو االىتماـ بالبيئة وربقيق التنمية اؼبستدامة من اؽبيئات واغب
 نتيجية تنامي اؼبسؤولية والوعي البيئي.الشركات واألفراد هبذا اؼبفهـو الكلي، وصوال إذل اىتماـ 
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 الفصل: خالصة

عائقا  يعتربمن خبلؿ ىذا الفصل أف اؼبفهـو الذي كاف سائدا من قبل، بأف االىتماـ بالبيئة يتضح لنا 

م بانعقاد العديد من رجتُ  الدورل حبماية البيئة ف تنامي الوعيأأماـ ربقيق التنمية االقتصادية صار من اؼباضي، كما 

هترب اؼبؤسبرات واؼبلتقيات الدولية، وىذا دليل على حرص الدوؿ على أخذ اؼبسؤولية البيئية على عاتقها، رغم 

، خاصة خبصوص ةعلى غرار الواليات اؼبتحدة من ربمل تبعات آثارىا البيئية السلبيبعض الدوؿ الصناعية الكربى 

ىذا دل يقف عائقا أماـ الدوؿ لبلستمرار يف تدعيم الروابط بُت ربقيق  زبفيض معدؿ الغازات الدفيئة، غَت أف

التنمية االقتصادية من جهة وضباية البيئة من جهة أخرى، وىذا ما ترجم يف مفهـو جديد ىو االقتصاد األخضر 

قليدية والذي سنتناولو يف الفصل اؼبوارل، كما سنحاوؿ بعد ذلك إسقاط التنمية اؼبستدامة على الوظائف الت

  للمؤسسات االقتصادية.
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مرتكزات التنمية المستدامة 

 كدعامة نحو استدامة المؤسسات
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  مقدمة الفصل:

ادلتحدة  لؤلممدي جانَتو قررت اجلمعية العامة  يف ريودبناسبة مرور عشرين عاما على انعقاد قمة األرض 
 .20"، واليت أطلق علية اسم ريو+2012األمم ادلتحدة حوؿ التنمية ادلستدامة سنة  عقد "مؤسبر

ذباه التنمية ادلستدامة، وتقييم نقائص التقدـ ضماف التزاـ سياسي جديد  األىداؼ الثبلثة للمؤسبر يف سبثلتقد و 
  .ستقبليةورلاهبة التحديات ادل والتقييم يف ربقيق االلتزامات ادلتفق عليها،

 مهد اجملتمعوف إذل دراسة مفهـو جديد تبلور حديثا ىو االقتصاد األخضر بأبعاده وخصائصو، وبالتارل
وسلتلف التدابَت اليت من شأنو محاية التدىور البيئي ىو  وىذا ما ساعد على ظهور مفهـو جديد لتقييم اآلليات

 احلوكمة البيئية.

اذبهت أغلب الّدراسات والبحوث والّتقارير إذل ادماج ُمقاربة االستدامة يف الّتحليل االقتصادي، كما 
 الكفاءةصري أصبح االىتماـ واضحاً بعن حيث ،مع ازدياد الّضغوط السكانية واألزمات ادلالية واالقتصاديةخاصة 

ومّت الربط بُت ادلعطيات  ،شلا مّهد الطريق ضلو نفعية دراسة االقتصاد يف مفهومو الّشامل ،والفعالية االقتصادية
 احملافظةاالقتصادية )تزايد السكاف، وتدىور ادلوارد الطبيعية( واالجتماعية )العدالة والتنمية االجتماعية( والبيئية )

 .يات "جديدة" لبلقتصاد العادليعلى ادلوارد الطبيعية( كتحد
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 :التحول نحو االقتصاد االخضر في سياق التنمية المستدامة –المبحث األول 
االقتصاد األخضر ضمن االىتمامات الدولية ذات األولوية، فقد أشار إذل أف أظلاط  20صنف مؤسبر ريو +

أدت إذل اإلفراط يف استغبلؿ ادلوارد الطبيعية  ،ي والدؽلغرايفاإلنتاج واالستهبلؾ احلالية ادلرتبطة بالنمو االقتصاد
، وىذا ما أدى إذل رواج مفهـو جديد لتصحيح بإضرار جسيم بالبيئة وبتوازف األنظمة الطبيعية ةمصحوب

 اإلختبلالت احلاصلة ىو االقتصاد األخضر، الذي سنأخذه يف ىذا ادلبحث بالتحليل والتفصيل.
 :، أىميتو وفوائدهاالقتصاد األخضرتعريف  –األول  طلبالم

        استخداـ مصطلح االقتصاد األخضر يف اآلونة األخَتة من مجهور ادلفكرين واالقتصاديُت تنامىلقد 
نظرا دلساعلتو ادلتنامية يف حقل االقتصاد دبختلف زبصصاتو يف ، على حد سواء وعلماء البيئة والتنمية ادلستدامة

التطرؽ إذل مفهـو االقتصاد األخضر، مع  وذلذا سنحاوؿ ،، وبُت القطاعُت العاـ واخلاصالدوؿ ادلتقدمة والنامية
 تناوؿ أعليتو، وسلتلف الفوائد احملققة من خبلؿ تبنيو.

 تعريف االقتصاد األخضر: –األول  فرعال
العديد ويف ىذا الشأف فقد وردت  ال يوجد حاليًا تعريف مّتفق عليو دوليًا دلصطلح "االقتصاد األخضر"

 من التعاريف اليت تُعٌت دبفهـو االقتصاد األخضر.
 بأنو  ،تعريفًا عمليًا يُفهم بناًء عليو االقتصاد األخضر الذي اقًتح برنامج األمم ادلتحدة للبيئة فحسب

اقتصاد يؤدِّي إذل ربسُت حالة الرفاه البشري واإلنصاؼ االجتماعي، مع العناية يف الوقت نفسو باحلّد على ضلو 
وأما على مستوى عمليايت أكثر فيمكن إدراؾ االقتصاد  ،لحوظ من ادلخاطر البيئية وحاالت الشّح اإليكولوجيةم

األخضر بأنو اقتصاد يُوجَّو فيو النمو يف الدخل والعمالة بواسطة استثمارات يف القطاعُت العاـ واخلاص من شأهنا 
عاثات الكربوف والنفايات والتلّوث ومنع خسارة التنوّع أف تفضي إذل تعزيز كفاءة استخداـ ادلوارد، وزبفيض انب

وىذه االستثمارات ىي أيضًا تكوف موّجهة بدوافع تنامي الطلب يف  ،األحيائي وتدىور النظاـ اإليكولوجي
األسواؽ على السلع واخلدمات اخلضراء، واالبتكارات التكنولوجية، وكذلك يف حاالت كثَتة بواسطة تصحيح 

 1. ة الضريبية والقطاعية فيما يضمن أف تكوف األسعار انعكاساً مبلئماً للتكاليف البيئيةالسياسات العام
 شابل  أماchapple  بأنو اقتصاد الطاقة النظيفة وربسُت نوعية البيئة من خبلؿ احلد من  فيعرفو

، ويتكوف من عدة انبعاثات غازات االحتباس احلراري، وتقليل األثر البيئي وربسُت استخداـ ادلوارد الطبيعية

                                                 
1

 ، يرخع نىاضعٍ انسُبسبد-يسبراد إنً انزًُُخ انًسزذايخ وانقضبء عهً انفقر َحى اقزصبد أخضر:، ثرٔبِج األُِ اٌّزذذح ٌٍجُئخ 

 . 9ص ،2011فرٔطب،
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ولكن يشمل أيضا التقنيات اليت تسمح  قطاعات اقتصادية، وال يقتصر فقط على القدرة على انتاج الطاقة النظيفة
وكذلك السوؽ ادلتزايد على ادلنتجات اليت تستهلك طاقة أقل، وبالتارل قد تشمل  بعمليات االنتاج األنظف،

 1ألثر البيئي أو ربسُت استخداـ ادلوارد الطبيعية.ادلنتجات والعمليات واخلدمات اليت تقلل من ا
  خضر بأنو اقتصاد منخفض الكربوف وفعاؿ من حيث االقتصاد األ فتعرؼ منظمة العمل الدولية أماو

ادلوارد وشامل اجتماعيا، ويوجو فيو النمو يف الدخل والعمالة بواسطة استثمارات من القطاعُت العاـ واخلاص 
ت الكربوف والتلوث وتعزيز كفاءة استخداـ الطاقة وادلوارد ومنع خسارة التنوع اإلحيائي تفضي إذل زبفيض انبعاثا

وخدمات النظم اإليكولوجية، ويولد الوظائف اخلضراء اليت تقلل يف هناية ادلطاؼ من األثر البيئي للمؤسسات 
2.القطاعات االقتصادية إذل ادلستويات اليت ربقق هبا االستدامة

 

  كما يعرفو  Karl Burkart  على أنو اقتصاد يستند إذل ستة قطاعات رئيسية ىي: الطاقة ادلتجددة
  3والبناء األخضر ووسائل النقل احلديثة وإدارة ادلياه  وإعادة تدوير ادلياه الثقيلة وإدارة األراضي.

 من خبلؿ رلموعة التعاريف السابقة نستخلص النقاط التالية:و 

عى إذل تعويض مفهـو التنمية ادلستدامة، وال أف ػلل زللو، بل يهدؼ إذل االقتصاد األخضر كمفهـو ال يس -
 تدعيم أسس التنمية ادلستدامة، وتقوية روابطها؛

قطاع دوره يف ادلساعلة قطاعُت العاـ واخلاص، كوف لكل لبناء اقتصاد أخضر يتطلب منا اقامة شراكة ما بُت ال -
 يف ىذا االقتصاد؛

 تدعيم رلموعة من القطاعات على غرار الطاقات ادلتجددة، العمراف االخضر، االقتصاد األخضر يرمي إذل -
 إدارة ادلياه، تثمُت النفايات ومعاجلتها...اخل؛

، وهبذا تساىم يف تسعى الدوؿ الساعية لتبٍت االقتصاد األخضر بغرض تدعيم سوؽ الشغل بوظائف خضراء -
 .اميةزبفيض نسبة البطالة ادلتفشية، خصوصا يف الدوؿ الن

وإمجاال ؽلكن القوؿ بأف االقتصاد األخضر ىو اقتصاد يتم فيو توجيو النمو يف الدخل على ادلستويُت 
الوطٍت والدورل ويف قوة العمل من خبلؿ االستثمارات اليت يقـو هبا كل من القطاعُت العاـ واخلاص، حبيث يؤدي 

                                                 
1

اٌٍّزمً اٌذوٌٍ دىي  ،ًخ فٍ انحذ يٍ انفقردوراالقزصبد األخضر فٍ خهق انىظبئف انخضراء وانًسبهثروٕى ٔصُرح،  ثبثزٍ اٌذجُت، 

 .92ص ،3جبِؼخ اٌجسائر ،2014دَطّجر 9-8َىٍِ  رمُُُ ضُبضبد اإللالي ِٓ اٌفمر فٍ اٌذوي اٌؼرثُخ فٍ ظً اٌؼىٌّخ،
2

 ،2014 جىٍَُخ ،3ػذد ِجٍخ اٌؼٍىَ اٌزرثىَخ، ،االقزصبد األخضر انًفهىو وانًزطهجبد فٍ انزعهُىٔجىي َىضف جّبي اٌذَٓ وآخروْ،  

 .432ص
3

، إٌّظّخ االلٍُُّخ ٌذّبَخ اٌجُئخ اٌجذرَخ، اٌصفبح، اٌىىَذ، 4ػذد  ضٍطٍخ اٌجُئخ اٌجذرَخ، ،االقزصبد األخضرِذّذ ػجذ اٌمبدر اٌفمٍ،  

 .5ص ،2014
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فيض االنبعاثات وادللوثات الضارة بالبيئة واحلد من ذلك إذل تعزيز كفاءة استخداـ ادلوارد الطبيعية والبشرية وزب
 النفايات وذلك لضماف احليلولة دوف حدوث تدىور للنظاـ البيئي أو تغيَتات بشرية يف األظلاط ادلناخية.

 السياق التاريخي لظهور االقتصاد األخضر: – ثانيال فرعال
موعة من ادللتقيات العادلية، والتقارير اف االقتصاد األخضر كمفهـو ليس وليد احلاضر، بل ىو زلصلة رل

شهد االقتصادي العادلي، ويف مايلي سرد ألىم احملطات اليت مر هبا وكذا األزمات العادلية اليت ألقت بظبلذلا على ادل
.  ادلفهـو

 :المحطة األولى 
 بالبيئة والتنمية، اكتسب مفهـو التنمية ادلستدامة مزيداً من الصيت البارز إبّاف مؤسبر األمم ادلتحدة ادلعٍت

ويف ذلك ادلؤسبر أصدرت احلكومات إعبلف ريو  ،يف ريو دي جانَتو يف الربازيل 1992الذي ُعقد يف عاـ 
، الذي تضّمن برنارلًا إلجراءات العمل ادلرغوب يف 21بشأف البيئة والتنمية، واعتمدت جدوؿ أعماؿ القرف 

غي للدول أن تتعاون معًا على الترويج إلقامة نظام ينب’’وىي بقيامها بذلك إظلا أّكدت أنو  ،ازباذىا
من شأنو أن يؤّدي إلى نمو اقتصادي وتنمية مستدامة في كل البلدان،  ،اقتصادي دولي مساند ومنفتح

 .‘‘وذلك من أجل التصدِّي على نحو أفضل لمشاكل التدىور البيئي
ما ألوؿ مرة عرضًا دلفهـو االقتصاد ، قدَّ وأثناء الفًتة نفسها تقريباً، صدر منشوراف من البحوث اجلامعية

 األخضر. 
(، الذي سّلط Blueprint for a Green Economyىو سلطط تفصيلي لبلقتصاد األخضر ) :األول -

 الضوء على الًتابط بُت االقتصاد والبيئة باعتباره وسيلة للمضّي قدماً يف فهم التنمية ادلستدامة وربقيقها. 
(، الذي نظر يف العبلقة بُت  البيئة واالقتصاد The Green Economyد األخضر )ىو االقتصا :والثاني -

ومع أف ىذين ادلنشورين طرحا ألوؿ مرة  ،يف إطار أوسع نطاقًا، وأّكد أعلية العبلقة بُت البشر والعادل الطبيعي
     1عامًا. 20ىذا ادلفهـو فإف االقتصاد األخضر دل غلتذب االنتباه الدورل إال بعد قرابة 

 :المحطة الثانية 

شهد العادل أزمة مالية ال سابقة ذلا أّدت إذل إضعاؼ وهتديد اجلهود الرامية إذل بلوغ  2008يف عاـ 
مث يف أعقاب ىذه األزمة بدأت حكومات كثَتة بإعادة النظر يف  ،األىداؼ اإلظلائية وربقيق التنمية ادلستدامة

  .خلاصة بالثروة واالزدىارالنماذج وادلفاىيم االقتصادية التقليدية ا

                                                 
1

 .3ص ،2011فُفرٌ  24-21ُٔروثٍ  إٌّزذي اٌجُئٍ اٌىزارٌ اٌؼبٌٍّ، ُِ اٌّزذذح ٌٍجُئخ،ثرٔبِج األ ،اإلقزصبد األخضر 
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حيث بادر عدد من البلداف إذل النظر يف موضوع اعتماد رلموعات متكاملة من احلوافز الضريبية من  
قاـ برنامج األمم ادلتحدة للبيئة )برنامج البيئة( بدور مفيد يف شحذ االىتماـ  كما  أجل التصّدي لؤلزمة ادلالية،

الصفقة الخضراء العالمية ’’روغلو دلا اصطُلح على تسميتو رلّددًا باالقتصاد األخضر من خبلؿ ت
 . 1‘‘الجديدة

البلداف على تركيز جزء من اجملموعات ادلتكاملة من احلوافز الضريبية  حلديثوقد شّجع ىذا ادلفهـو ا
 اليت من شأهنا أف ُتطلق مسار االنتعاش االقتصادي وإغلاد فرص ،اليت أخذت يف اعتمادىا على االستثمارات

وبناًء على النجاح الذي أحرزه ذلك اجلهد أطلق  ،العمل يف قطاعات اقتصادية تسهم يف االستدامة البيئية
، بغية تبياف السياسات العامة ومسارات 2008برنامج البيئة مبادرة شاملة بشأف االقتصاد األخضر يف عاـ 

 العمل بشأف ربقيق ظلو اقتصادي أكثر استدامًة.
 :المحطة الثالثة 

بسبب ارتفاع أسعار ادلواد الغذائية األساسية  2009و 2008ادت حدة األزمة الغذائية خبلؿ العامُت ازد
جزئيا، الناجم عن ارتفاع تكاليف اإلنتاج، والتوسع الكبَت يف قطاعتف الوقود احليوي، وما رافقو من ارتفاع 

 دلعدالت البطالة.
 :المحطة الرابعة 

، دلعاجلة ربديات ىذه األزمة العادلية ادلتشعبة، من تكاتف للجهود الدولية أزمة ادلناخ احلادة، وما استلزمتو
 على مجيع األصعدة.

اكتسب مفهـو االقتصاد األخضر شهرة دولية إضافية عندما قّررت اجلمعية العامة دبقتضى قرارىا و  
تنمية ادلستدامة، مؤسبر األمم ادلتحدة لل 2012، أف تنّظم يف عاـ 2009ديسمرب  24 يف ادلؤرّخ 64/236

الذي من شأنو أف يرّكز على ادلوضوع احملوري اخلاص باالقتصاد األخضر يف سياؽ التنمية ادلستدامة والقضاء 
 على الفقر.

الدورة االستثنائية احلادية عشرة جمللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة/ادلنتدى البيئي الوزاري  كما أف 
أتاحت فرصة لوزراء البيئة لكي يتناقشوا حوؿ قضية البيئة  ،ندونيسيابإيف بارل  2010 فيفريالعادلي اليت جرت يف 

يف النظاـ ادلتعدد األطراؼ، وكاف موضوع االقتصاد األخضر واحدًا من ادلواضيع الرئيسية الثبلثة قيد النظر. وقد 

                                                 
1

اٌٍّزمً اٌذوٌٍ اٌثبٍٔ دىي  ،اشكبنُخ انزأهُم انجُئٍ نهًؤسسبد انصغُرح وانًزىسطخ َحى رحقُق االقزصبد األخضر ًِٕ ِطغىٍٔ، 

 ّٔى اٌّئضطبد وااللزصبدَبد ثُٓ رذمُك األداء اٌّبٌٍ ورذذَبد األداء اٌجُئٍ، : اٌطجؼخ اٌثبُٔخ األداء اٌّزُّس ٌٍّٕظّبد واٌذىىِبد،

 .185-186صص   ،2011ٔىفّجر 23-22َىٍِ  خ،جبِؼخ ورلٍ
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ريق الصحيح صوب إن االقتصاد األخضر ىو الط »قاؿ رئيس اجمللس/ادلنتدى يف موجزه عن ادلداوالت
كما . «اقتصاد عالمي أكثر قوًة ونظافًة وإنصافًا، وشرط أساسي الزم إلرساء أسس اقتصادية أكثر استقراراً 

ذكر أف بلدانًا كثَتة لديها اإلرادة للتحّرؾ من أجل االنتقاؿ إذل اقتصاد أخضر، وإف بعضها قد أخذ يتعّهد 
ي من ىذا النحو، شلا يلمح إذل أف تلك البلداف اليت بادرت بالتزامات وأخذ ينّفذ عناصر من برنامج اقتصاد

بسرعة إذل التحّرؾ يُرّجح أف تصبح يف عداد البلداف ادلتقّدمة النمو يف ادلستقبل، يف حُت أف البلداف اليت تتحّرؾ 
 ببطء من شأهنا أف تصبح يف عداد البلداف ادلتخّلفة النمو اجلديدة.

إذل اعتماد إعبلف نوسادوا، الذي اعًتؼ فيو الوزراء ورؤساء الوفود  ،وقد أفضت ادلناقشات اليت ُعقدت 
ادلشاركوف أف إعبلء شأف مفهـو االقتصاد األخضر يف سياؽ التنمية ادلستدامة والقضاء على الفقر ؽلكن أف يساعد  

 ،دة لكل األممكثَتًا على التصّدي للتحديات الراىنة وعلى إتاحة فرص للتنمية االقتصادية وتقدمي منافع متعدّ 
وسّلطوا الضوء على الدور الريادي اذلاـ الذي يقـو بو برنامج األمم ادلتحدة يف ادلناقشات ادلعنية بادلضّي ُقدمًا يف 

 1.إحكاـ تعريف ىذا ادلفهـو والًتويج لو
 أىمية وفوائد االقتصاد األخضر: – ثالثال فرعال

صاد من جهة، والبيئة والتنمية ادلستدامة من جهة يهدؼ االقتصاد األخضر إذل تعزيز الًتابط بُت االقت
أخرى، وذلك باعتماد سياسات اقتصادية فاعلة للحفاظ على البيئة واحلد من تدىورىا نتيجة التغَتات ادلناخية 
اليت باتت هتدد الصحة واحلياة بصورة عامة، دلا ينجم عنها من كوارث طبيعية سلتلفة، والسعي إذل احلد من آثار 

آلخذة بالزيادة يف الكثَت من البلداف، وذلك من خبلؿ خلف فرص العمل البلئق وربسُت مستوى ادلعيشة، الفقر ا
 .2واستخداـ مصادر الطاقة ادلتجددة اليت ال تلحق ضررا باإلنساف أو البيئة

ات وبالتارل فقد أثبتت العديد من الدراس يعترب النمو األخضر وسيلة لتحقيق النمو والتطور االقتصادي،و 
وآخرىا تقرير برنامج األمم ادلتحدة للبيئة  والتقارير الفوائد اليت من ادلمكن أف غللبها تبٍت االقتصاد األخضر،

، حيث ركز على الفوائد البيئية واالقتصادية واالجتماعية اليت صلنيها من خبلؿ تبٍت ىذا 2011الصادر سنة 
 3.االقتصاد
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 .5ص ِرجغ ضبثك، إٌّزذي اٌجُئٍ اٌىزارٌ اٌؼبٌٍّ، ُِ اٌّزذذح ٌٍجُئخ،ثرٔبِج األ ،اإلقزصبد األخضر 
2

ِذٍّخ ِٓ  ،2012جىاْ 30ٌُىَ  ، ِمبي ثجرَذح ضٍطٕخ ػّبْ،االقزصبد األخضر أداح هبيخ نهزًُُخ انًسزذايخ داخً دطٓ جرَى، 

 . 22/05/2016ربرَخ اإلطالع ، datepalms.net-www.iraqiٌىزرؤٍ اٌّىلغ اال
3

 -يشبرَع االقزصبد األخضرفٍ اندسائر-االقزصبد األخضر نًىاخهخ انزحذَبد انجُئُخ وخهق فرص عًمشرلرق ضُّر،  لذبَ وهُجخ، 

 .440ص  ، جبِؼخ أَ اٌجىالٍ،2016، دَطّجر6ذدِجٍخ اٌجذىس االلزصبدَخ واٌّبٌُخ، ػ

http://www.iraqi-datepalms.net/
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من خبلؿ تعزيز الروابط االقتصادية االقتصاد األخضر  ووالشكل ادلوارل يوضح لنا عملية التحوؿ ضل
 واالجتماعية والبيئية من جهة، باالعتماد على التنمية ادلستدامة من جهة أخرى.

 خضرعملية التحول نحو االقتصاد األ (II-1) :الشكل رقم

 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب  ،والمتوسطةخضر في المنطقة العربية :المشاريع الصغيرة لى االقتصاد األإرصد االنتقال :المصدر

 .21ص ،2013 نيويورؾ، مم ادلتحدة،ػأآسيا)االسكوا(، ال
 

1 عرض ألىم الفوائد احملققة من خبلؿ تبٍت االقتصاد األخضر:و فيمايلي 
 

و إعطاء توجيهات خبصوص السياسات اليت ربقق عملية االنتقاؿ إذل االقتصاد االخضر مثل: التقليل أ -1
التخلص من الدعم الفاسد أو ادلضاد للبيئة، وتقدمي احلوافز ادلبنية على السوؽ، ووضع األطر للوائح والتشريعات 

 العامة اخلضراء وربفيز االستثمار؛ 
 مواجهة التحديات البيئية:  -2

نتاج الذي فرضتو وتَتة اال برز مفهـو االقتصاد األخضر أساسا من منطلق وضع حد للتدىور البيئي،لقد 
وبالتارل يشكل تقليص البصمة االيكولوجية جزءا ال يتجزأ من  واالستهبلؾ غَت ادلستدامة خبلؿ العقود ادلاضية،

وربسُت كفاءة  تصميم مبادرة االقتصاد األخضر، ومن أىم الفوائد البيئية خفض انبعاثات غاز االحتباس احلراري،
 ادية ادلختلفة.استخداـ ادلوارد من خبلؿ "زبضَت" القطاعات االقتص

                                                 
1

 .17ص ،ِرجغ ضبثك ِذّذ ػجذ اٌمبدر اٌفمٍ، 
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وترتكز آليات التحوؿ إذل اقتصاد أخضر بشكل خاص على خفض انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربوف الناذبة عن 
انتاج واستهبلؾ الطاقة، حيث يشكل رفع كفاءة استخداـ الطاقة وتوسيع نطاؽ استخداـ الطاقات ادلتجددة ركيزة 

 1أىم األىداؼ البيئية:ومن  ،أساسية دلسار التحوؿ ضلو االقتصاد األخضر
 تقليص حجم النفايات وإدارهتا بشكل أفضل؛ -1
 ربسُت إدارة ادلياه؛  -2
 محاية التنوع البيولوجي؛ -3
 وقف استنزاؼ الغابات والثروة السمكية. -4

يهتم االقتصاد األخضر باإلمكانية الكبَتة جلعل االقتصاد أكثر كفاءة على ادلدى الطويل، فيزيد كما 
ارد)خصوصا الطاقة وادلاء( إذل أقصى حد شلكن ويقلل النفايات وؼلفض التلوث وكميات ادلواد إنتاجية ادلو 
 ادلستعملة.

وتوجو االستثمارات يف اإلقتصاد األخضر إذل اإلدارة ادلستدامة للموارد الطبيعية من أجل زيادة إنتاجيتها 
ذلك يتم اعتماد احلوكمة ادلشًتكة ذلذه ولاالقتصادية والبيئية وقدرهتا على خلق وظائف خضراء ودعم الفقراء، 

ادلوارد الطبيعية لتضم مجيع اجلهات ادلعنية، خصوصا اجلماعات اليت سبلك سلطة مؤسسية ضعيفة، وىذا يضمن 
  .)سنفصل يف موضوع احلوكمة البيئية يف ادلبحث ادلوارل( 2ادلساءلة والشفافية بشأف كيفية إدارة ادلوارد الطبيعية

االقتصاد األخضر إذل التوعية بقيمة الرأمساؿ الطبيعي الذي ؽلثل ركيزة االقتصاد، ويسعى  وبالتارل يسعى
أيضا إذل ربسُت فعالية استخداـ ادلوارد الطبيعية، وتقليص ادلخاطر البيئية تقليصا ملحوظا، وتوفَت فرص العمل 

 3ومصادر جديدة للدخل وبالتارل ربسُت رفاه اإلنساف.
 لنا عدد الوظائف اخلضراء ادلستحدثة يف بعض الدوؿ. واجلدوؿ ادلوارل يوضح

 
 
 
 
 

                                                 
1

 .440ص  شرلرق ضُّر، ِرجغ ضبثك، لذبَ وهُجخ، 
2

 .21ص ،2011 اٌزمرَراٌطٕىٌ ٌٍّٕزذي اٌؼرثٍ ٌٍجُئخ واٌزُّٕخ، ،االقزصبد األخضر فٍ عبنى عرثٍ يزغُردطُٓ أثبضخ وآخروْ،  
3

، األُِ اٌّزذذح،اٌٍجٕخ االلزصبدَخ إلفرَمُب، ِىزت شّبي افرَمُب، اٌرثبط، ٍ رًُُخ االقزصبد األخضر فٍ شًبل إفرَقُبدور انصُبعخ ف 

 .01، ص2015ِبرش 5-4 اٌّغرة،
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 دول العالمالوظائف الخضراء المستحدثة في بعض  (II-1) :الجدول رقم
 في كل دولة الوظائف الخضراء المستحدثةعدد  الدولة
 .2013يف   وظيفة 810000إذل 2008وظيفة عاـ  610000مت رفع عدد الوظائف اخلضراء من  كوريا الجنوبية

 .مليوف وظيفة 8.2مت استحداث ما رلموعو  اإلتحاد األوروبي

مليوف وظيفة بفضل الطلب ادلتزايد على السلع واخلدمات اخلضراء اليت بلغت 1.4يتوقع استحداث  اليابان
 .مليار دوالر أمريكي 468

 .2011-2010 سنة بُتمليوف وظيفة  01توفَت قرابة  المملكة المتحدة
 .من القوى العاملة بفضل السلع واخلدمات اخلضراء % 2.4 مليوف وظيفة ما نسبتو  3.1مت توفَت  دةالواليات المتح

  .2020مليوف حبلوؿ  10مليوف وظيفة ومن ادلتوقع وصوذلا إذل  4مت تسجيل أكثر من  الصين

مليار  600 ( مت زبصيص 2009-2020)  Grenelle de l’environnementدبوجب اتفاؽ فرنسا
 وظيفة حىت اآلف. 300000ر ،وىذا مامسح باستحداث دوال

 .2010من القوى العاملة لعاـ  % 6.6مليوف وظيفة ما ؽلثل  2.9سجلت  البرازيل
ادللتقى الدورل حوؿ  ،األخضر في خلق الوظائف الخضراء والمساىمة في الحد من الفقر داالقتصا دور بركنو نصَتة،  ثابيت احلبيب، لمصدر:ا

 .99ص ،3جامعة اجلزائر ، 2014ديسمرب  9-8يومي  ات اإلقبلؿ من الفقر يف الدوؿ العربية يف ظل العودلة،تقييم سياس
 

  نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ السابق أف االقتصاد األخضر يعمل على توفَت واستحداث وظائف خضراء،
التوجو اجلديد، وذلك من خبلؿ  وىذا ما دفع العديد من بلداف العادل خاصة ادلتقدمة منها، إذل االطلراط يف ىذا

بناء ظلوذج جديد للتنمية االقتصادية يرتكز باألساس على استثمارات خضراء كبَتة يف قطاعات مثل:كفاءة الطاقة 
 النفايات وغَتىا، وبالتارل خلق وظائف خضراء. وإدارة ءة اخلضراالتحتيادلتجددة،والبٌت 

خاصة إذا ما مت  االقتصادي متباطئا يف ادلدى القصَت،على أنو قد يبدو النمو  UNEPولقد أشار تقرير 
قياسو بالطرؽ التقليدية اليت تستثٍت العوامل اخلارجية البيئية من حساباهتا، إال أنو من ادلتوقع أف تتسارع عجلة 

 وما بعدىا( لتتفوؽ على نسبة النمو. 2020 النمو على ادلدى الطويل )
 :توخضر، ومؤشرااالقتصاد األطلبات التحول نحو مت – ثانيال طلبالم

وبالتارل فإف التحوؿ  بل ىو عملية مرحلية بعيدة ادلدى، اف االنتقاؿ ضلو التنمية اخلضراء ليس حدثا فوريا،
ضلو االقتصاد األخضر من شأنو ربقيق دخل أعلى للفرد مقارنة بنظَته يف ظل النماذج االقتصادية احلالية مع تقليل 

 مقارنة بنهج العمل ادلعتاد. 2050تقريبا حبلوؿ سنة % 5البصمة البيئية بنسبة 
  وذلذا سنتناوؿ يف ىذا ادلطلب متطلبات التحوؿ ضلو االقتصاد األخضر، وادلؤشرات ادلختلفة لو.
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 :متطلبات التحول نحو االقتصاد األخضر –األول  فرعال
على  غلب ، اليتتطلباتإف التوجو ضلو االقتصاد األخضر، غلب أف ؼلضع إذل رلموعة من القواعد وادل

 1نوجزىا فيمايلي: الدوؿ أف تتقيد هبا، وتعمل على تبنيها ضمن خططها االقتصادية والتنموية، واليت
 مراجعة السياسات احلكومية وإعادة تصميمها لتحفيز التحوالت يف أظلاط االنتاج واالستهبلؾ واالستثمار؛ -
 يف الريف مع زيادة ادلوارد؛ االىتماـ بالتنمية الريفية هبدؼ زبفيف الفقر -
 االىتماـ بقطاع ادلياه وضبط استخدامها وترشيدىا ومنع تلوثها؛ -
 ؛دعم قطاع النقل اجلماعي ،العمل على االستثمارات ادلستدامة يف رلاؿ الطاقة وإجراءات رفع كفاءة الطاقة -
 ا االنتاج أكثر كفاءة يف ادلصانع؛وضع اسًتاتيجيات منخفضة الكربوف للتنمية الصناعية واستخداـ تكنولوجي -
 تبٍت أنظمة تصنيف األراضي والتنمية ادلختلطة االستعماالت واعتماد ادلعايَت البيئية يف البناء؛ -
 التصدي دلشكلة النفايات البلدية الصلبة واستثمارىا دبا ىو مفيد وصديق للبيئة؛ -

 اد األخضر.والشكل ادلوارل يلخص لنا أىم متطلبات التحوؿ ضلو االقتص
 متطلبات التحول نحو االقتصاد األخضر (II-2) :الشكل رقم

 
الدورل الثاين حوؿ األداء  ادللتقى  ،اشكالية التأىيل البيئي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو تحقيق االقتصاد األخضر ، : مٌت مسغوينالمصدر

 .189ص ،2011نوفمرب23-22يومي جامعة ورقلة، ، ادلتميز للمنظمات واحلكومات

                                                 
1

 .56ص، 2014 ،39ػذد ِجٍخ أضُىط ٌٍذراضبد اٌجُئُخ، جبِؼخ أضُىط، ،"االقزصبد انجُئٍ"االقزصبد األخضرػبَذ راضٍ خٕفر،  
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من خبلؿ الشكل السابق نستنتج أنو بإزالة القيود اجلمركية على سلتلف ادلبادالت وتبٍت آليات حديثة، مع 
تأىيل العنصر البشري وبتدعيم التعاوف الدورل، وكذا بإعداد ظلوذج للمحاسبة اخلضراء، كلها عناصر تساىم يف 

 الوصوؿ إذل ربقيق اقتصاد أخضر.
 :خضرأقامة اقتصاد إات مؤشر  –ثانيال فرعال

ؽلكن رصد التقدـ احملرز يف التحوؿ إذل االقتصاد األخضر بقياس استخداـ ادلوارد الطبيعية مقابل اإلنتاج 
واذلدؼ النهائي للتحوؿ ىو التمكن من اإلنتاج وربقيق النمو االقتصادي بعيدا عن التلوث واستخداـ  ،احلقيقي

مؤشرات اإلنتاجية البيئية وإنتاجية ادلوارد، يعترب سلوؾ ادلستهلكُت من أسر  وإضافة إذل ،ادلوارد الطبيعية الناضبة
الدورل و  معيشية وحكومات أحد ادلتغَتات اذلامة، وبالتارل البد من رصد النمو األخضر على ادلستوى الوطٍت

 وادلستوى احمللي لسببُت:
  اختبلؼ آثار تغَت ادلناخ على ادلستوى احمللي؛ -1
 ار التدابَت ادلتخذة دلواجهة تغَت ادلناخ بُت منطقة وأخرى.اختبلؼ آث -2

 وىذا ما سنلخصو يف ظلوذجُت رئيسيُت:
I. :النموذج األول 

ومنظمة التعاوف والتنمية   PNUEلرصد التحوؿ ضلو االقتصاد األخضر أعد برنامج األمم ادلتحدة للبيئة 
 1قتصاد األخضر.إطارا ؽلكن اعتماده لتحليل التحوؿ ضلو اال OCDEاالقتصادية 

 إطار عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة:  -1
بالتعاوف مع الوكاالت اإلقليمية والدولية إطار عمل لقياس    PNUEأعد برنامج األمم ادلتحدة للبيئة 

التقدـ ضلو االقتصاد األخضر، ويستند ىذا اإلطار إذل مؤشرات موجودة كاحلسابات القومية واألىداؼ اإلظلائية 
 ويغطي ثبلثة رلاالت رئيسية ىي: التحوؿ االقتصادي، كفاءة ادلوارد، والتقدـ والرفاىية. ،لفيةلؤل
 مجال التحول االقتصادي: -

تقيس ادلؤشرات دور االقتصاد األخضر يف التحوؿ من ظلط يف النمو يركز على الكثافة يف استخداـ ادلوارد، 
 ة يف استخداـ ادلوارد وإدارة النفايات واحلفاظ على البيئة.وتوليد النفايات، وتلويث البيئة، إذل ظلط الكفاء

                                                 
1

اٌٍجٕخ االلزصبدَخ واالجزّبػُخ ٌغرثٍ  ،انًشبرَع انصغُرح وانًزىسطخ خضر فٍ انًُطقخ انعرثُخ :ألالَزقبل انً االقزصبد ارصذ ا 

 .8ص ،2013 ُٔىَىرن، ُِ اٌّزذذح،آضُب)االضىىا(، األ
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وتشمل مؤشرات التحوؿ االقتصادي التحوؿ إذل االستثمار يف الطاقة ادلتجددة، وزيادة العاملُت يف 
وؽلكن للقطاع اخلاص قياس التقدـ يف التحوؿ االقتصادي عن طريق رصد  ،قطاعات السلع واخلدمات البيئية

 .وطنيةد يكوف من اجملدي استخداـ البيانات اإلحصائية اليت توفرىا احلسابات البيئية الاالستثمارات، وق
 جال كفاءة الموارد:م -

تشمل مؤشرات الكفاءة استخداـ ادلواد وادلياه، والطاقة واألرض، وانبعاثات ادلواد اخلطرة وتوليد النفايات، 
داف رصد ىذه ادلؤشرات ال سيما تلك ادلتعلقة باستخداـ والتغَتات يف النظاـ اإليكولوجي، وبدأ الكثَت من البل

استخداـ نظاـ احملاسبة البيئية    PNUE يشجع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة،كما ادلواد واالنبعاثات الناذبة منها
حاؿ  ية لتوفَت بيانات قابلة للمقارنة، والشكل ادلوارل يوضح مقدار زبفيض غاز ثاين أكسيد الكربوف يفواالقتصاد

 من الناتج احمللي اخلاـ. %2ما استثمرنا 
 PIBمن  %2في إطار استثمار  CO2إجمالي انبعاثات وتخفيضات (II-3) :الشكل رقم

 
 .12ص  ،2011فيفري  24-21نَتويب  ،المنتدى البيئي الوزاري العالمي مم ادلتحدة للبيئة،برنامج األالمصدر:

ف انبعاثات ثاين أكسيد الكربوف ذات الصلة بالطاقة أف من شأ الشكل البياين السابق نبلحظ أنو من
ولذلك فإف االستثمار  ،2050جيغاطن يف عاـ  20إذل  2010جيغاطن يف عاـ  30.6ينخفض حجمها من 
الكربوف ينطوي على إمكانات كبَتة دلواجهة التحّديات اليت يفرزىا تغَّت ادلناخ،  نبعاثاليف االقتصاد ادلنخفض 

ري القياـ باستثمارات إضافية وازّباذ تدابَت يف إطار السياسات العامة من أجل احلّد من من الضرو  ومع أن
 جزءاً من ادلليوف أو أقّل من ذلك. 450ترّكزات غاز ثاين أكسيد الكربوف يف الغبلؼ اجلوي إذل 
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 جال التقدم والرفاىية:م -
جات البشرية األساسية، وؽلكن توجيو يُعٌت ىذا اجملاؿ بتقييم دور االقتصاد األخضر يف تلبية االحتيا

النظيفة  وادلياه ستثمار يف السلع واخلدمات اخلضراء ضلو ربسُت إمكانية حصوؿ الفقراء على إمدادات الطاقةاإل
وخدمات الصرؼ الصحي، وتشمل مؤشرات التقدـ والرفاىية الوضع الصحي للسكاف، ومستوى التعليم. وتُرَصُد 

األىداؼ اإلظلائية لؤللفية، ومن ادلتوقع أف تركز أىداؼ التنمية ادلستدامة على عبلقة بعض ىذه ادلؤشرات يف إطار 
 الًتابط بُت النمو األخضر والتقدـ والرفاه.

 لقياس النمو األخضر: OCDEمؤشرات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  - 2
مو األخضر وىي حصيلة عمل مؤشرا للن 25حددت منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية  2011يف عاـ 

واستندت ادلنظمة يف اختيار ادلؤشرات إذل صلة ، ادلنظمة والبلداف األعضاء والشريكة وادلنظمات الدولية األخرى
 وقابلية القياس. وصبلبة التحليل، ادلؤشر بالسياسة العامة،

دقة على أساس الظروؼ وتركز ىذه ادلؤشرات على التفاعل بُت النمو االقتصادي والبيئة، وغلب تقييمو ب
  .OCDEواجلدوؿ ادلوارل يوضح ادلؤشرات اليت وضعتها منظمة  1،االجتماعية واالقتصادية الوطنية

 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومواضيعها مجموعات مؤشرات  (II-2) :الجدول
 المواضيع المجموعات األساسية

 السياق االجتماعي واالقتصادي وخصائص النمو
 
لنمو االقتصادي واإلنتاجية ا

 والقدرة التنافسية

 النمو االقتصادي والبنية االقتصادية
 االنتاجية والتجارة

 التضخم وأسعار السلع األساسية
 

 أسواق العمل والتعليم والدخل
 أسواؽ العمل

 األظلاط االجتماعية والدؽلغرافية
 الدخل والتعليم

 ارداالنتاجية البيئية وانتاجية المو 

 إنتاجية الكربون والطاقة
 (واإلنتاجإنتاجية ثاين أكسيد الكربوف)باالستناد إذل الطلب 

 إنتاجية الطاقة

 إنتاجية الموارد
 إنتاجية ادلواد

 ادلواد غَت مواد الطاقة، مواد النفايات وادلواد الغذائية.
                                                 

1
 .9ص ٔفص اٌّرجغ، 
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 إنتاجية ادلياه
 العوامل للخدمات البيئية. االنتاجية ادلتعددة اإلنتاجية المتعددة العوامل

 قاعدة األصول الطبيعية
 االستخداـ االمجارل للموارد الطبيعية مخزون الموارد الطبيعية

 
 مخزون الموارد المتجددة

 ادلوارد احلرجية
 موارد األمساؾ

 موارد ادلياه العذبة
 ادلوارد ادلعدنية مخزون الموارد غير المتجددة

 م التنوع البيولوجي والنظ
 اإليكولوجية

 موارد األرض
 موارد الًتبة

 موارد احلياة الربية
 نوعية الحياة من الناحية البيئية

 
 الصحة والمخاطر البيئية

 مشاكل الصحة اليت تعود ألسباب بيئية والتكاليف ذات الصلة
 التعرض للمخاطر الطبيعية أو الصناعية واخلسائر االقتصادية

 اجلة مياه الصرؼ الصحي وإمدادات مياه الشرباحلصوؿ على خدمات مع
 من خالل السياسة العامة الفرص االقتصادية واالستجابة

 
 التكنولوجيا واالبتكار

 البحث والتطوير يف رلاالت ىامة لبلقتصاد األخضر
 براءات االخًتاع يف رلاالت ىامة للنمو األخضر

 االبتكارات ادلتعلقة بالبيئة
 إنتاج السلع واخلدمات البيئية البيئيةالسلع والخدمات 

 التدفقات ادلالية الدولية اذلامة للنمو األخضر التدفقات المالية الدولية
 

 األسعار والتحويالت
 بالبيئة الضرائب ادلتعلقة

 تسعَت الطاقة
 تسعَت ادلياه واسًتداد التكاليف

 القوانين ونهج اإلدارة  
 التدريب وتنمية المهارات

 ت ينبغي إعدادىامؤشرا

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب  ،خضر في المنطقة العربية :المشاريع الصغيرة والمتوسطةرصد االنتقال الى االقتصاد األ المصدر:
 .10ص ، 2013نيويورؾ، مم ادلتحدة،آسيا)االسكوا(، األ
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II. :النموذج الثاني 
 ثبلث فئات رئيسية: يف إقامة االقتصاد األخضر ؤّشراتمؽلكن أف تندرج 

 :المؤّشرات االقتصادية -
حّصة االستثمارات القطاعية أو التجميعية اليت تسهم يف   :منها مثبلً نذكر  وتقـو على مؤشرات عديدة

أو كذلك حصة الناتج القطاعي أو  ،كفاءة استخداـ ادلوارد والطاقة أو يف زبفيض النفايات أو التلّوث
 بادلعايَت ادلقّررة بشأف القابلية إذل االستدامة؛ التجميعي أو العمالة اليت تفي

  :المؤّشرات البيئية -
إما على ) اليت تتعلق بالنشاط االقتصادي ومنها مثبًل كفاءة استخداـ ادلوارد أو مدى كثافة التلّوث

 ادلستوى االقتصادي القطاعي أو على ادلستوى االقتصادي الكلي( وؽلكن التعبَت عن ىذه ادلؤشرات، على
وانبعاثات ادلواد  ،سبيل ادلثاؿ، بكمية الطاقة أو ادلياه ادلستخدمة إلنتاج وحدة بعينها من الناتج احمللي اإلمجارل

 اخلطرة ادلتصلة باألنشطة االقتصادية.
وقد اقًتحت جلنة ادلوارد الدولية مؤشرات ذات صلة اللتقاط بعض ىذه اآلثار اليت ؽلكنها أف توفر 

يف ىذا اجملاؿ، وبالنسبة إذل ادلوارد ادلتنوعة فإف البيانات وادلؤشرات متوفرة فعبل على ضلو  قاعدة دلزيد من العمل
عاـ )مثل زلاسبة استخداـ ادلياه(، وقد أولت )اسًتاتيجية االرباد األورويب من أجل أوروبا ذات موارد كفؤة 

ت الرئيسية الستخداـ ادلوارد لوضعها وتعرؼ ىذه االسًتاتيجية اجملاال ( القوة الدافعة ذلذا اجملاؿ،2020لسنة 
 .1ربت القياس وادلراقبة

 :جتماعيةالمؤّشرات اإل -
بشأف مسار التقّدـ والرفاه االجتماعي، ومنها مثبًل اجملاميع االقتصادية الكلية اليت تعرّب عن هتتم 

اصة باحملاسبة البيئية استهبلؾ رأس ادلاؿ الطبيعي، دبا يف ذلك تلك ادلؤّشرات ادلقًتحة يف ُأطر العمل اخل
اليت ؽلكن أف تعرّب عن البعد  "اإلمجارلما بعد الناتج احمللي واالقتصادية، أو ادلقًتحة ضمن ادلبادرة ادلسّماة "

 2الصحي وسلتلف األبعاد األخرى اخلاصة والرفاه االجتماعي.
بعد ذلذا اجملاؿ كجزء من مبادرة ما ويورل االرباد األورويب ومنظمة التعاوف والتنمية االقتصادية اىتماما كبَتا 

 الناتج احمللي اإلمجارل ومبادرة قياس تقدـ اجملتمعات على التوارل.
 

                                                 
1

 .3-2 ص ص ،2012، ثرٔبِج األُِ اٌّزذذح ٌٍجُئخ، االقزصبد األخضر انقُبسبد وانًؤشراد 
2

 .8ص ِرجغ ضبثك، إٌّزذي اٌجُئٍ اٌىزارٌ اٌؼبٌٍّ، ثرٔبِج االُِ اٌّزذذح ٌٍجُئخ، 
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 :خضرفي التحول نحو االقتصاد األ دوليةالمبادرات البعض  -المطلب الثالث

وب االقتصػاد األخضػر تُػنَػفَّذ يف شىت أرجاء العادل مبادرات على ادلستوى الوطٍت، شلا يثبت أف البلداف تنتقػل صػ     
وقػػػد دعػػم برنػػػامج األمػػػم ادلتحػػدة للبيئػػػة بصػػػورة  ،بػػالوتَتة اخلاصػػػة هبػػػا ويف سػػياؽ أىػػػدافها وأولوياهتػػػا اإلظلائيػػة الوطنيػػػة

 نشطة ىذا االنتقاؿ عن طريق تقدمي خدمات استشارية ألكثر من عشرين بلداً بناء على طلبها.
بعثة لتقييم نطاؽ االقتصاد األخضر يف  32ة للبيئة نفذ برنامج األمم ادلتحد 2011و 2010ويف عامي  

بلداً، شلا َمكَّن الربنامج وشركاء آخرين داخل منظومة األمم ادلتحدة من إجراء حوار مع احلكومات والقطاع  25
مشاورات بشأف تدابَت السياسات اليت ؽلكن ازباذىا  نطلقوا يفاخلاص واجملتمع ادلدين على ادلستوى الوطٍت، وا

البلداف، باالستناد إذل ادلبادرات احلالية يف رلاالت كفاءة ادلوارد وتغَت ادلناخ، والتنمية القليلة االنبعاث  لدعم
حوار وطنية دورة عمل و  دورة 20برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف استضافة  كما ساىم ،الكربوين والتنمية ادلستدامة

رنامج األمم ادلتحدة للبيئة دراسات لتقييم نطاؽ االقتصاد وغُلري ب ،عن االقتصاد األخضر يف بلداف سلتلفة
بلداً بناء على طلب احلكومات، لبلستنارة هبا لدى انتقاء خيارات السياسات، وإلجراء  15األخضر يف أكثر من 

تقييم نقدي إلمكانات االقتصاد األخضر يف تشجيع النمو ادلستداـ وإغلاد فرص عمل واإلسهاـ يف احلد من 
 ، ويف مايلي بعض ادلبادرات الوطنية:وربقيق ادلساواة االجتماعية وربسُت الرفاه البشريالفقر 

 التجربة األلمانية: -الفرع األول
تعد أدلانيا من الدوؿ الرائدة يف رلاؿ االقتصاد األخضر حيث جعلت منتجات االقتصاد األخضر وخدماتو 

تعلقة دبصادر الطاقات ادلتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة ضمن أولوية صادراهتا، ومن ىذه ادلنتجات األجهزة ادل
شلا غلعلها مثاال ػلتذى  2022الرياح، فضبل عن زبلي أدلانيا عن اخليار النووي إلنتاج الطاقة الكهربائية حبلوؿ عاـ 

لية، كما صلحت إذل حد كبَت يف صنع سوؽ رائجة لتقنية األلواح الضوئية على مستوى اإلستخدامات ادلنز   ،بو
وبتوفَت بصناعة الطاقات ادلتجددة  وبذلك حققت ىدفُت بوسيلة واحدة بالرغم من سبيز أدلانيا بكثافة السحب،

 1مليوف وظيفة. 2.5 حوارل
 :تجربة الواليات المتحدة األمريكية -الفرع الثاني

ات ادلتجددة، ربتل أمريكا الصدارة يف رصيد التجارب الناجحة وادلتفوقة يف رلاؿ اإلستثمار يف الطاق
 خاصة يف رلاؿ الطاقة الشمسية واليت ذلا امكانيات كبَتة منها، خاصة يف األجزاء اجلنوبية منها معظم أياـ السنة.

                                                 
1

 ِرجغ ضبثك. ، ِمبي ثجرَذح ضٍطٕخ ػّبْ،االقزصبد األخضر أداح هبيخ نهزًُُخ انًسزذايخداخً دطٓ جرَى، 
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مريكية للبحوث يف يعود الفضل يف صلاحها يف ىذا اجملاؿ إذل الدعم ادلارل الكبَت من قبل وزارة الطاقة األو 
 75إلنتاج الكهرباء من الشمس بقدرة  ا ناجحااليات ادلتحدة ظلوذجىذا اجملاؿ، ففي صحراء نيفادا تعطي الو 

 1مليوف دوالر. 270اواط، حيث بلغت التكلفة اإلمجالية ضلو غمي
 :بربادوستجربة دولة  -الفرع الثالث

ربقيق االقتصاد األخضر باعتبار ذلك واحداً  2025-2006تتضّمن خطة بربادوس االسًتاتيجية الوطنية 
وربّدد اخلطة غايات للسياسة العامة، إضافة إذل أىداؼ قابلة للقياس بشأف كفاءة  ،السًتاتيجية الستةمن أىدافها ا

استخداـ الطاقة وإدارة النفايات واإلدارة ادلستدامة للموارد الطبيعية والنظم اإليكولوجية، مع الًتكيز على محاية النظاـ 
من االحتياجات  %30ما نسبتو  أف تليب الطاقة ادلتجّددة وؼلّص أحد ىذه األىداؼ العمل على ،البيئي الساحلي

 .2025إذل الطاقة حبلوؿ العاـ 
 تجربة البرازيل: -رابعالفرع ال

الدولة ادلضيفة دلؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة، تقـو بالعديد من ادلبادرات على باعتبار الربازيل 
وأحد األمثلة على ذلك مبادرة االقتصاد األخضر الشاملة  ،خضرمن أجل الًتويج لبلقتصاد األ ،الصعيد الوطٍت

اليت أطلقتها والية ساف باولو، وتشمل طائفة متنّوعة من القطاعات واجملاالت احلامسة يف االنتقاؿ إذل االقتصاد 
 األخضر.
 تجربة الصين: -خامسالفرع ال

ألولية من ادلوارد ادلتجّددة حبلوؿ العاـ من طاقتها ا %16حّددت الصُت ىدفًا ترمي إليو إلنتاج ما نسبتو 
استثمارات ملحوظة يف طاقة الرياح والطاقة الشمسية  2010-2006سية للفًتة ا، وتضّمنت خطتها اخلم2020

ادلزيد من التدابَت لتعزيز إنتاج  2015-2011وسائر مصادر الطاقة ادلتجّددة، كما يتضّمن مشروع خطتها للفًتة 
 تخدامها.الطاقة ادلتجّددة واس

 تجربة كوريا الجنوبية:-سادسالفرع ال
، 2013-2009سية بشأف النمو األخضر للفًتة ااعتمدت مجهورية كوريا اسًتاتيجية وطنية وخطة مخ 

من ناذبها احمللي اإلمجارل لبلستثمار يف عّدة قطاعات خضراء، ومنها مثبًل الطاقة ادلتجّددة  % 2بتخصيص 
 نولوجيا النظيفة وادلياه.وكفاءة استخداـ الطاقة والتك

 

                                                 
1

 .445ص ِرجغ ضبثك، لذبَ وهُجخ،شرلرق ضُّر،  
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 :المملكة المتحدةتجربة  -سابعالفرع ال
 %34اعتمدت ادلملكة ادلتحدة خطة خلفض انبعاثات الكربوف تسعى هبا إذل ربقيق زبفيض بنسبة قدرىا 

، 2010 عاـويف  ،2020حبلوؿ العاـ  1990من انبعاثات غازات االحتباس احلراري )الدفيئة( من مستويات عاـ 
 .1 تدابَت جديدة لتعزيز كفاءة استخداـ الطاقة يف ادلنازؿ، وزبّطط إلقامة مصرؼ لبلستثمارات اخلضراءأعلنت 
 :يةالجزائر التجربة  -ثامنالفرع ال
ترى اجلزائر يف االقتصاد األخضر وسيلة لتنفيذ أىداؼ التنمية ادلستدامة وخلق فرص الشغل، ودعم النمو  

ويشجع البلد القياـ بانتقاؿ  ،من القيمة ادلضافة( وتعزيز اإلبتكار وتقليص الفقراالقتصادي )تنويع اإلنتاج والرفع 
ي اليت تكتسي أعلية قصوى. و لئلنتقاؿ الطاق تدرغلي ضلو اقتصاد أخضر يأخذ بعُت اإلعتبار أولوياتو، خاصة بالنسبة

مية والتقدـ التكنولوجي، كما ( االقتصاد األخضر رافعة للتن2019 -2015وتعترب اخلطة اخلماسية اجلديدة للنمو) 
تشجع اخلطة القياـ باستثمارات يف قطاعات  رئيسية لبلقتصاد األخضر)الفبلحة، ادلاء، تدوير وتثمُت النفايات، 

 .PME  الصناعة والسياحة( وتطوير ادلؤسات الصغَتة وادلتوسطة
طاع االقتصاد األخضر، فإف وحسب دراسة حوؿ القابلية للتشغيل وروح ادلبادرة لدى الشباب والنساء يف ق

يف ظل غياب  خاصةفرص العمل، لكنها تظل غَت معروفة للجميع، امكانيات مهمة يف استحداث  ذلذا القطاع
 دليل خاص دبهن االقتصاد األخضر.

مليوف منصب  1.4، وقد يوفر أزيد من 2012ألف شغل سنة  450و يكوف ىذا القطاع قد وفر حوارل  
يف الفروع اخلمسة التالية: الطاقات ادلتجددة، الفعالية الطاقوية، إدارة ادلياه، معاجلة خاصة  2025شغل يف أفق 

 وتدوير النفايات، واخلدمات ادلرتبطة بالبيئة وتسيَت الفضاءات اخلضراء.
وتأكد الدراسة اىتماـ الشباب والنساء هبذه ادلهن اجلديدة، كما توصي بوضع سياسة مندرلة لتسيَت ادلوارد 

  2.ة قائمة على ادراج مهن االقتصاد األخضر خصوصا يف قطاع التكوين ادلهٍتالبشري

 
 
 

 
 

                                                 
1

 .6-5ص ص ِرجغ ضبثك، ّٕزذي اٌجُئٍ اٌىزارٌ اٌؼبٌٍّ،اٌ ُِ اٌّزذذح ٌٍجُئخ،ألثرٔبِج ا 
2

، ِىزت األُِ اٌّزذذح، اٌٍجٕخ االلزصبدَخ إلفرَمُب، ِىزت شّبي االقزصبد األخضر فٍ اندسائر: فرصخ نزُىَع االَزبج انىطٍُ ورحفُسِ 

 3ص افرَمُب،
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 الحوكمة البيئية: -المبحث الثاني
أف و  خاصةآثارا إغلابية وأخرى سلبية على حياة الفرد واجملتمع،  خلف التطور التكنولوجيبالرغم من أف 

يف احلسباف حقوؽ األجياؿ مع األخذ اإلجتماعي، ربقيق مستوى من الرفاه  كافىذا التطور   اذلدؼ األساسي من
أحدثو ىذا التطور من تأثَت سليب على البيئة سواء من ناحية التلوث أو من ناحية  بعدما لكنالقادمة أيضا، 

حدهتا ظهر ما يعرؼ باحلوكمة البيئية  وتناميونتيجة ذلذه ادلشاكل  ،استنزاؼ الثروات وادلوارد بشكل غَت عقبلين
وبالتارل ربقيق التنمية  ، من خبلؿ آليات وتدابَت سلتلفة،ة البيئة واحلفاظ على توازهنا واستمراريتهابغية محاي
 .ادلستدامة

 :ومقوماتها مفهوم الحوكمة البيئية -المطلب األول
نظرا لؤلعلية البالغة اليت اكتساىا موضوع احلوكمة البيئية حديثا، فسنحاوؿ يف ىذا ادلطلب تناوؿ 

 مقوماهتا. التطرؽ إذل مفهومها، و
 الحوكمة البيئية: -الفرع األول

 وردت العديد من التعريفات خبصوص احلوكمة البيئية، وفيما يلي عرض ألعلها:
  عرفت منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية(OECD) وكمة بأهنا: تتضمن رلموعة من العبلقات بُت اإلدارة احل

علُت فيها وغَتىم من األطراؼ ادلعنية وأصحاب ادلصلحة بصورة سلتلفة التنفيذية للمؤسسة ورللس إدارهتا وادلسا
فيها كذلك يقدـ أسلوب حوكمة ادلؤسسات اذليكل الذي تتحدد من خبللو أىداؼ الشركة ووسائل ربقيق تلك 

 1األىداؼ ومتابعة األداء.
 يعود مفهـو احلوكمة البيئية Environmental Governance اليت تُعٌت بإدارة  إذل آليات صنع القرارات

البيئة وادلوارد الطبيعية، وتعترب مفاىيم الشمولية والتمثيل واحملاسبة والفعالية والكفاءة، باالضافة إذل اإلنصاؼ 
 2.أساس احلوكمة اجليدة والعدالة االجتماعية

    اعد واإلجراءات تشَت احلوكمة البيئية إذل رلموعة ادلنظمات، واآلليات السياسية،وآليات التمويل والقو كما
وادلعايَت اليت تضبط مساعي محاية البيئة العادلية، وضمن سياؽ تطور السياسة البيئية العادلية، يبقى اذلدؼ النهائي 

 3للحوكمة البيئية العادلية ىو ربسُت حالة البيئة والوصوؿ إذل ربقيق التنمية ادلستدامة.

                                                 
1

، اٌٍّزمً اٌىطٍٕ دىي دىوّخ اٌشروبد ٍ واإلدارٌانحىكًخ فٍ انحذ يٍ انفسبد انًبن دور آنُبددهٍُّ جبثر، ثروظ زَٓ اٌذَٓ،  

 .4ص ،2012ِبٌ 7-6وآٌُخ ٌٍذذ ِٓ اٌفطبد اٌّبٌٍ واإلدارٌ، جبِؼخ ِذّذ خُضر ثطىرح، َىٍِ 
2

 .25، ص2010 ،انجُئخ فٍ نجُبٌ انىاقع واإلردبهبدرقرَر حىل  
3

 ،8ػذد براد ٌٍذراضبد واٌجذىس االضزرارُجُخ،ِروساإلِ ِجٍخ رإي اضزرارُجُخ، ،َحى حىكًخ ثُئُخ عبنًُخ، اٌذطُٓ شىرأٍ 

 .35ص  ،2014أوزىثر 
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 ص ضلو مزيد من ادلساءلة وادلسؤولية من أجل البيئة، فهي كما تعرؼ بأهنا مبدأ شامل ينظم السلوؾ العاـ واخلا
تعمل يف كل ادلستويات بدءا من ادلستوى الفردي وصوال إذل ادلستوى العادلي، كما تدعو إذل قيادة تشاركية 
ومسؤولية مشًتكة من أجل احلفاظ على االستدامة البيئية، يف حُت يؤكد استخداـ البعد العادلي دبسؤولية عدد كبَت 
من ادلؤسسات والفواعل داخل وخارج احلكومة وعرب احلدود الوطنية وادلؤسسات عن جزء كبَت من إدارة وتسيَت 

  1الكوكب.
  هنا رلموع اآلليات ادلنظمة لنظاـ اقتصادي واجتماعي بغرض ضماف األىداؼ ادلشًتكةأعلى وىناؾ من عرفها 

 2التنمية ادلستدامة(.و  الًتابط، النظاـ، استمرارية النظاـ )األمن، اإلزدىار،
 أهنا رلموعة من التشريعات واالتفاقيات الدولية والعمليات التنظيمية  أما ادلشرعُت والقانونيُت فعرفوىا على

3واآلليات وادلنظمات اليت من خبلذلا يؤثر ادلمثلوف السياسيوف يف األفعاؿ والنتائج البيئية.
 

 يرتكز  العادلية، والذي لحوكمة البيئيةل ا جديدا مفهوم ،كل من فيليب باتبَتج وأوسكر ويديربَتج  كما صاغ
، حيث ؼلتلف Ecosystemعلى النظر إذل األنشطة اإلنسانية عندما يكوف ذلا آثار على النظاـ البيئي لؤلرض 

ذلك ادلفهـو عن مفاىيم البيئة والتنمية ادلستدامة، فتلك ادلفاىيم هتتم بإعادة العبلقة بُت اإلنساف واألنظمة 
4لطبيعية.ا

 

    وف البيئة ؤ ولُت عن شؤ الصادر عن رللس الوزراء العرب ادلس 2001يف إعبلف أبو ظيب حوؿ ادلستقبل العريب و
CAMRE ،  مفهـو  أشَت إذلقد  ، كاف2001البيئة يف  عاـ حوؿ ودبناسبة انعقاد ادلؤسبر و ادلعرض الدورل

للموارد و إتباع اسًتاتيجيات إنتاج أكثر نظافة و العمل على االستخداـ الرشيد  أعتربت واليتحوكمة إدارة البيئة 
ذلك مع تشجيع استخداـ ادلنتجات اليت تسهم يف محاية ادلوارد  ،تطوير تكنولوجيات متقدمة يف رلاؿ ربسن البيئة

5.الطبيعية و احلد من التلوث البيئي
 

 ة:ومن خبلؿ رلموعة التعريفات السابقة ؽلكن القوؿ أف احلوكمة البيئي
 بصفة عامة؛ تشَت إذل طريقة جديدة للتفكَت يف رلاؿ وحقل الكفاءات للدوؿ وعبلقاهتم بُت الدوؿ واجملتمع -

                                                 
1

انىاقع -اإلعالو واالرصبل كفبعم اسزرارُدٍ فٍ إرسبء يجبدئ انحىكًخ انجُئُخ فٍ ظم انًخبطر واألزيبد انراهُخ أضّبء ضالٍِ، 

 .6ص ،2016، دَطّجر25ػذد  ِجٍخ دراضبد وأثذبس، ، اٌّجٍخ اٌؼرثُخ فٍ اٌؼٍىَ اإلٔطبُٔخ واالجزّبػُخ :وانًأيىل
2
 Froger Géraldine, Significations et ambiguïtés de la gouvernance dans le champ du 

développement durable , Mondes en développement , n°136 , 2004 , p11. 
3

 اٌّجٍخ األردُٔخ ٌٍؼٍىَ ،انجُئُخ انعبنًُخانحىكًخ انجُئُخ وانزدبرح انعبنًُخ،َحى رفسُر إلشكبالد انحىكًخ ، ِراد ثٓ ضؼُذ 

 .208ص ،2014  ،2ػذد ،7ِجٍذ  اٌجبِؼخ األردُٔخ، ،االجزّبػُخ
4

ِٓ اٌّىلغ  ،11ص ،رقرَر حىل سُبسبد األزيخ انجُئُخ انعبنًُخ: َحى يحبونخ فهى يٍ يُظىراد يزجبَُخ يقبرَخ ِبهُزبة ِٕزصر، 

 17/02/2016ربرَخ اإلطالع  ،  www.hekmah.orgاإلٌىزرؤٍ
5

اٌٍّزمً اٌىطٍٕ األوي دىي :  ،حىكًخ ادارح انجُئخ كأحذ يجبدئء ثهىغ انزًُُخ انًسزذايخ فٍ اندسائر رِضبٍٔ ٌطفٍ، ثٍؼبدٌ ػّبر، 

 3ص ،2010 لبٌّخ، ،1945ِبٌ  08جبِؼخ  آفبق اٌزُّٕخ اٌّطزذاِخ فٍ اٌجسائر وِزطٍجبد اٌزؤهًُ اٌجُئٍ ٌٍّئضطخ االلزصبدَخ،

http://www.hekmah.org/
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تلبية  من ، ؽلكنناللبيئة كأحد ادلبادئ الرئيسية لبلوغ التنمية ادلستدامة احلكيمةكما أف إدماج قضايا اإلدارة  -
األنظمة اإليكولوجية ، وتوفر  ةيع، وربسُت محايتها وإدار االحتياجات األساسية وربسُت مستويات ادلعيشة للجم

 .مستقببل أكثر أمانا وازدىارا
 مقومات الحوكمة البيئية: -الفرع الثاني

تتجاوز األزمة البيئية احلواجز االجتماعية والسياسية حيث أف بعض ادلشاكل البيئية مثل التصحر وتغَت 
ويتطلب الطابع العادلي ذلذه األزمة تدخبل دوليا دلواجهة كافة ادلعضبلت  ،ادلناخ وانبعاثات الغازات الدفيئة...اخل

شاملة وفقا دلقاربة تشاركية وبالتشاور  وإسًتاتيجيةادلرتبطة بتدىور البيئة على ادلستوى الدورل، وتطوير رؤية مشًتكة 
 1مع مجيع الفاعلُت ادلعنيُت.

البداية احلقيقية للتعاوف البيئي  1972جواف  16-5ويعد مؤسبر ستوكهودل حوؿ البيئة البشرية يف الفًتة 
الدورل، وحلظة مهمة للداللة على مسار احلوكمة البيئية العادلية، وبالتارل فقد أسهم ادلؤسبر يف ربريك العمل البيئي 

 يف الدوؿ األوروبية ويف مناطق عديدة عرب العادل.
ة البيئية العادلية، كما ناقش ادلؤسبروف إنشاء برنامج وبالتارل فإف ما ميز ىذا ادلؤسبر ىو اإلعبلف عن احلوكم

والذي كانت مهمتو ىو تطبيق توصيات مؤسبر ستوكهودل، ومن مث تنفيذ توصيات PNUE األمم ادلتحدة للبيئة
  2.ةادلؤسبرات البيئية العادلي

حها لدوؿ منطقة من خبلؿ االسًتاتيجيات اليت اقًت  احلوكمة البيئية،كما أشار البنك الدورل إذل مفهـو 
ىي تقوية ادلؤسسات البيئية وادلشاركة الشعبية عرب بناء  ،الشرؽ الوسط ومشاؿ أفريقيا لتحقيق التنمية ادلستدامة

وكذلك عرب ربسُت القدرات اإلدارية والفنية  ،القدرات ادلؤسسية يف رلاؿ وضع السياسات البيئية كأولوية قصوى
كما يتطلب ذلك أيضًا ضرورة اإلعبلف عن ادلخاطر البيئية   ،لنوعية البيئيةوتقوية أجهزة مراقبة وتطبيق معايَت ا

 وإشراؾ اجلمهور يف ربديد األولويات وازباذ القرارات وربفيز العمل الشعيب وزيادة الوعي.
 3 أما مقومات احلوكمة البيئية فتتحدد وفق ثبلثة عناصر أساسية ىي:

 والعمليات اخلاصة ببلورة القرار وصنعو؛دمج القضايا البيئية كافة يف ادلسارات  -1
االنطبلؽ من اعتبار أف كل القطاعات سواء السياسية أو االقتصادية...إخل سبارس تأثَتات مباشرة أو غَت  -2

 مباشرة على البيئة؛

                                                 
1

 .11/07/2016، ربرَخ االطالع  http://ar.ronahi.netػّر، ِجٍخ رؤبهٍ، ِٓ اٌّىلغ االٌىزرؤٍ :چٍٕگ  
2

 .33،صِرجغ ضبثك ،َحى حىكًخ ثُئُخ عبنًُخاٌذطُٓ شىرأٍ،  
3

 35ص ٔفص اٌّرجغ، 

http://ar.ronahi.net/
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بُت شلارسات األفراد أو الدوؿ أو الشركات متعددة اجلنسيات  -وإف اختلفت مستوياهتا - وجود روابط قوية -3
 ن جهة، ومستويات تدىور النظاـ البيئي العادلي من جهة أخرى.م

احلوكمة تعترب دبثابة نشاط اذليئات االقتصادية، السياسية فPNUD  برنامج األمم ادلتحدة للتنمية وحسب
ات واإلدارية اذلادفة إذل تسيَت مهاـ دولة ما على مجيع ادلستويات، وىي بالتارل تشمل سلتلف ادليكانيزمات والعملي

 ،واذليئات اليت من خبلذلا يستطيع ادلواطنوف واجملموعات اإلعراب عن مصاحلهم، وؽلارسوف حقوقهم القانونية
  1ويضطلعوف بكل التزاماهتم.

 اتجاىات الحوكمة ومحدداتها: -المطلب الثاني
ذات رحت ادلشكبلت البيئية ربديات وضغوطا كثَتة على اجملتمع الدورل، فادلخاطر البيئية أصبحت ط

 عتماداالطبيعة عادلية، ما يستدعي االىتماـ باحلوكمة البيئية العادلية للحد من ىذه ادلخاطر، وال سيما مع ازدياد 
 ادلتبادؿ يف بُعديو االقتصادي والسياسي، من أجل ادلشاركة اإلغلابية بُت مجيع الفاعلُت.

  ، وكذا زلدداهتا.وفيمايلي عرض الذباىات احلوكمة
 اتجاىات الحوكمة: -الفرع األول

 2نقسم احلوكمة البيئية إذل ثبلث اذباىات ىي:ت
 اتجاه توالد الفاعلين الجدد وبأدوار جديدة:  -1

فالفاعلُت اجلدد ؽلثلوف منظمات اجملتمع ادلدين، شبكات اخلرباء الدوليُت، التجمعات الصناعية العادلية 
منظمات حكومية واجملالس القضائية ادلتخصصة يف  واإلندماجات متعدد القوميات، ولكن ال ؽلنع ىذا من وجود

نو يبلحظ زيادة لقدرات األطراؼ الفاعلة غَت احلكومية يف شلارسة السلطة على السياسات أالشؤوف البيئية، إال 
 البيئية عرب احلدود واليت تسعى لوضع معايَت خضراء دولية.

 اتجاه آليات وميكانيزمات الحوكمة الجديدة: -2
شوء مؤسسات بيئية عادلية ذلا طابع جديد عن النظم التقليدية القائمة على بنود ادلعاىدات تتمثل يف ن

 Forest       واالتفاقيات الدولية حلماية أو النظر إذل مشكبلت البيئة مثل رللس اإلشراؼ على الغابات

stewardship council  لو نفس سلطات الوحدات  وىو منظمة غَت رحبية للعناية بالغابات عرب العادل إال أنو
 الرمسية القائمة بداخل كل دولة للنظر إذل غاباهتا.

                                                 
1
Olivier Dubigeon , Mettre en pratique le Développement Durable : quels processus pour 

l’entreprise responsable ?édition village mondiale, paris , 2005, p46. 
2

 ، ِذًّ ِٓ اٌّىلغ االٌىزرو11ٍٔ، صرقرَر حىل سُبسبد األزيخ انجُئُخ انعبنًُخ:  َحى يحبونخ فهى يٍ يُظىراد يزجبَُخ يقبرَخ 

www.hekmah.org :22/07/2017،ربرَخ اإلطالع.  
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 اتجاه التقاطعات المستحدثة: -3
إف احلوكمة البيئية العادلية بتقاطعاهتا اجلديدة تسَت يف اذباه اإلعتماد ادلتبادؿ، ادلتداخل، ادلتقاطع دلستويات 

 امات ادلعيارية على ضلو كبَت.عديدة)زللي،جهوي،اقليمي وعادلي( قائمة على االلتز 
 1( مكونات مهمة )أو ما تعرؼ أيضا ربت اسم "اللغز"( أال وىي:6ويتم تقييم احلوكمة البيئية على أساس ستة )

ادلؤسسات البيئية، القوانُت واألنظمة البيئية، األحباث والتنمية البيئية، احلصوؿ على ادلعلومات والبيانات البيئية، 
 ادلساءلة وادلشاركة العامة. ،يل البيئياحلصوؿ على التمو 

 محددات الحوكمة البيئية:-الفرع الثاني
رلموعة من  تضافرتال ؽلكن بلوغو إال اذا  احلوكمة البيئيةإف بلوغ ىدؼ التنمية ادلستدامة من خبلؿ 

 2 ؽلكن توضيحها كالتارل: اليتو احملددات 
 األىداف المنشودة من وراء حماية البيئة :

 اإلنساف؛ ىدؼ محاية -
 ىدؼ رفع مستوى ادلعيشة؛ -

 ىدؼ مارل؛ -

 ىدؼ سياسي وىدؼ دعائي. -

 : روضع المعايي
 معايَت زلددة من اتفاقيات دولية؛ -
 ؛ةمعايَت ربددىا الكفاءة التكنولوجي -
 معايَت ربددىا القدرة االقتصادية و مدى حاجتها لرؤوس األمواؿ؛ -
 البيئي. معايَت ربددىا مجاعات الضغط و أنصار البيئة و الوعي -

 وضع األدوات :
 أدوات اقتصادية؛ -
 أدوات قانونية تنظيمية؛ -
 أدوات تعليمية و إعبلمية. -

                                                 
1

 .25ص ٔفص اٌّرجغ، 
2

 4ص ،ِرجغ ضبثك  ،رِضبٍٔ ٌطفٍ ثٍؼبدٌ ػّبر، 
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إف ادلسؤوليات البيئية الدولية بدال من أف تكوف ضمن برنامج األمم ادلتحدة للبيئة، فقد انتشرت عرب منظمات 
1ووكاالت متعددة مشلت:

 

مة األرصاد اجلوية العادلية، ادلنظمة البحرية الدولية، ومنظمة وكاالت متخصصة يف نظاـ األمم ادلتحدة، مثل منظ -
 اليونسكو؛

 الربامج يف نظاـ األمم ادلتحدة مثل برنامج األمم ادلتحدة االظلائي، وبرنامج الغذاء العادلي؛  -
 جلاف األمم ادلتحدة االقتصادية واالجتماعية اإلقليمية؛ -
 مؤسسات بروتن وودز؛ -
  ؛ OMC عادليةمنظمة التجارة ال -
 اتفاقية بيئية دولية. 500وقرابة  جلنة التنمية ادلستدامة، مرفق البيئة العادلية، اآلليات البيئية مثل: -

مت تكليف وحدة احلوكمة البيئية ادلكونة من االتفاقيات ادلتعددة األطراؼ بشأف البيئة، وبرنامج األمم ادلتحدة 
ؤسبرات قمة ريو وجوىانسبورغ بإعداد تقييم وسياسات وتنفيذ مشاريع للبيئة، وكذا منظمات التنمية، من طرؼ م

 على الصعيد الوطٍت.
 2وتتمثل مهاـ الوحدة يف ما يلي:

 تقييم الوضع البيئي؛ 

 إعداد السياسات على الصعيد الدورل؛ 

 صياغة االتفاقات ادلتعددة األطراؼ بشأف البيئة؛ 

 تطبيق السياسات؛ 

 تقييم السياسات؛ 

 صارمة؛ تطبيق تدابَت 

 .التنمية ادلستدامة 
األدوات، يسعى من خبلذلا القطاع ؽلكن القوؿ يف األخَت، أف احلوكمة البيئية ىي رلموعة من اآلليات و 

العاـ واخلاص، على ضلو تشاركي محاية النظاـ البيئي، واجملتمع معاً، وىذا ما يساىم يف الوصوؿ إذل ربقيق التنمية 
 ادلستدامة.

                                                 
1

ِجٍخ  ،يٍ انحىكًخ انذونُخ إنً انحىكًخ انعبنًُخ:انزحىالد األَطىنىخُخ فٍ رحهُم انحىكًخ انجُئُخ انعبنًُخِراد ثٓ ضؼُذ،  

 147ص ،2014ِبرش ،421اٌّطزمجً اٌؼرثٍ،ػذد
2

-اٌّئرّر اإلضالٍِ اٌطبدش ٌىزراء اٌجُئخ ثؼٕىاْ: اٌزغُراد إٌّبخُخ ،حىكًخ انجُئخ يٍ أخم إسزذايخ ثُئُخ فٍ انعبنى االساليٍ 

 .13ص ،2015أوزىثر  9-8اٌٍّّىخ اٌّغرثُخ، اٌرثبط، رذذَبد اٌّطزمجً ِٓ أجً رُّٕخ ِطزذاِخ،
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 ماج اإلستدامة في المؤسسة االقتصادية:اد -المبحث الثالث
مؤشراهتا وأبعادىا، سنتناوؿ يف ىذا ادلبحث  ذل مفهـو التنمية ادلستدامة،إبعدما تطرقنا يف الفصل األوؿ 

مع الوظائف  إدماجهاالتطرؽ إذل مرتكزاهتا ومبادئها، لنقـو يف األخَت بوذلك ب ،ىو اإلستدامة مفهوما آخر
 ادية.األساسية للمؤسسة االقتص

 :ومرتكزاتها مفهوم اإلستدامة -المطلب األول
 ، وأىم ادلرتكزات اليت تقـو عليها.مفهـو اإلستدامة ىذا ادلطلب سنتناوؿ يف

 مفهوم اإلستدامة: -الفرع األول
، ىذا األخَت ىو حلقة الوصل بُت التنمية باالستدامةيرتبط بالتنمية ادلستدامة مفهوما آخر يطلق عليو 

كما أف ىذا ادلفهـو اجلديد تعمل من خبللو ادلؤسسات على دمج اإلدارة اجلوانب اإلجتماعية  ،ستدامةوالتنمية ادل
 والبيئية جنبا إذل جنب مع اجلوانب االقتصادية.

ويراعي اجلوانب  االعتبارعلى أهنا: كيفية ربقيق النمو الذي يأخذ بعُت  االستدامةعرفت  وبالتارل فقد
األخبلقية، ولن يتم ذلك دوف القضاء على كل أشكاؿ  قتصادية واالجتماعية واإلنسانية بكل أبعادىا اال

اإلختبلالت والفوارؽ سواء كانت داخل نفس اجملتمع أي بُت سلتلف الفئات اليت تشكلو وكذلك بُت دوؿ 
  1الشماؿ واجلنوب أو بُت سلتلف األجياؿ.

 مرتكزات اإلستدامة: -الفرع الثاني
 كزات عديدة نذكر منها:تقـو االستدامة على مرت

تدعو إذل عدـ استمرارية األظلاط االستهبلكية احلالية سواء يف الشماؿ أو اجلنوب واالستعاضة عنها بأظلاط  -
استهبلكية وإنتاجية مستدامة، وبدوف ربقيق مثل ىذه التطورات فبل رلاؿ لتطبيق حقيقي دلفاىيم التنمية 

 ادلستدامة؛
ؿ الوثيق ما بُت التنمية البيئية واالقتصادية واالجتماعية وأنو ال ؽلكن إعداد أو تطبيق تؤكد على االرتباط ادلتباد -

 أية اسًتاتيجية أو سياسة مستدامة يدوف دمج ىذه ادلكونات معا؛
من ادلنظور االقتصادي تعٍت االستدامة استمرارية وتعظيم الرفاىية االقتصادية ألطوؿ فًتة شلكنة، أما قياس ىذه  -

ة فيكوف عادة دبعدالت الدخل واالستهبلؾ ويتضمن ذلك الكثَت من مقومات الرفاىية االنسانية مثل الرفاىي
 الدخل والطعاـ وادلسكن والنقل وادللبس والصحة والتعليم؛

                                                 
1

دراسخ حبنخ انًؤسسبد انعًىيُخ نصُبعخ  -انًؤسسبد االقزصبدَخ اندسائرَخفٍ  انًسزذايخوظُفخ انزًُُخ ػجذ اٌردّٓ اٌؼبَت،  

 .170، ص2011 ،11ػذد ، ِجٍخ اٌؼٍىَ االلزصبدَخ وػٍىَ اٌزطُُر،اإلسًُذ فٍ اندسائر
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، فاالستدامة تعٍت االىتماـ بتوفَت فرص احلصوؿ على العمل واخلدمات العامة وأعلها يومن ادلنظور االجتماع -
 يم والعدالة؛الصحة والتعل

فإف االستدامة ترتبط دبفهـو رعاية البيئة أو االعتناء هبا ويكوف ذلك بتحقيق ما يسمى  ،أما من ادلنظور البيئي -
 بالكفاءة البيئية.

وتسلك ادلؤسسة االقتصادية سلوؾ االستدامة إذا وجدت آلية لوجود التزاـ حقيقي، من خبلؿ فرض 
وؽلكن القوؿ ىنا مع بقاء ادلتغَتات األخرى ثابتة أف  س يف دخل ادلؤسسة،حقوؽ للملكية يتجلى يف اطلفاض ملمو 

ادلؤسسة أقل استدامة نتيجة الضرر الذي تسببو، وبادلقابل ؽلكن أف تصبح ادلؤسسة أكثر استدامة مع بقاء 
 ادلتغَتات األخرى ثابتة عند زبفيض حجم الضرر اخلارجي الذي تسببو.

دلؤسسات من خبلؿ ثبلثة أبعاد تتمثل يف: اجلدوى االقتصادية، ادلسؤولية وبالتارل تظهر أعلية استدامة ا
يف حُت غلب أف تكوف ىذه األبعاد مًتابطة بطرؽ سلتلفة، حبيث ال ؽلكن للمسؤولية  ،االجتماعية وادلسؤولية البيئية

دمي ادلنتجات البيئية واالجتماعية أف تقفا دبعزؿ عن اجلدوى االقتصادية، وغلب على ادلؤسسات مواصلة تق
واخلدمات اليت يرغب فيها اجملتمع وىذا من أجل ربقيق األرباح والنمو...اخل، ويف خضم ذلك غلب عليها أيضا 

 1أف تأخذ يف االعتبار أثرىا االجتماعي والبيئي كجزء لتوليد قيمة مستدامة.
سنوات الستينات إذل  لقد مرت ادلؤسسة االقتصادية دبراحل عديدة يف سبيل ربوذلا ضلو االستدامة، من

يومنا ىذا، بدءا من مرحلة ادلؤسسة ادلستجيبة للوضع احمليط هبا، وصوال إذل ادلؤسسة الساعية إذل ربقيق ميزة 
من  ،تنافسية من خبلؿ سلسلة القيمة ادلستدامة، وىو تطور مهم يف سبيل ربقيق ادلؤسسات للميزة التنافسية

 خبلؿ مراعاهتا لسلسلة قيمتها.
 وارل يوضح التطور الكرونولوجي للمؤسسات يف التوجو ضلو االستدامة.والشكل ادل

  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

ٌؼٍىَ ، ِجٍخ اإطبر يقزرذ نزقبرَر اسزذايخ انًؤسسبد اندسائرَخ فٍ ضىء يجبدرح انزقبرَر انعبنًُخ اٌطبهر ُِّىْ، فبرخ غالة، 

 .336ص ،2017 ،17ػذد االلزصبدَخ واٌزطُُر واٌؼٍىَ اٌزجبرَخ،
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 التطور الكرونولوجي للمؤسسات في التوجو نحو االستدامة.(II-4)الشكل

 
Source:Joseph Fikesel , Design For Environment :Guide to Sustainable Development , 

Mc Graw-Hill , United State , 2009 , p51. 

 على مستوى ادلؤسسات االقتصادية ىناؾ أربعة جوانب لبلستدامة تظهر من خبلؿ ادلصفوفة التالية:كما توجد 
 مصفوفة استدامة المؤسسات(II-5)شكلال

 
العلـو االقتصادية  ، رللةإطار مقترح لتقارير استدامة المؤسسات الجزائرية في ضوء مبادرة التقارير العالميةالطاىر ميموف، فاتح غبلب، المصدر:

 .336،ص2017 ،17عدد ،،ادلسيلةوالتسيَت والعلـو التجارية
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 :مايلي ؽلكن توضيحدلصفوفة  استدامة ادلؤسسات  السابق  البياين الشكل من
 ىو العائد ادلناسب دلستوى ادلخاطر؛: الجانب المالي -
دية على اجملتمع يف ضوء العقد على أنو تأثَت عمليات وأنشطة ادلؤسسات االقتصاالتأثير االجتماعي: -

 االجتماعي وتأثَت أصحاب ادلصاحل؛
على أهنا العبلقة بُت ادلؤسسة االقتصادية وأصحاب ادلصاحل الداخليُت وخاصة العماؿ  ثقافة المنظمة: -

 وادلوظفُت؛
 ة.على أنو تأثَت عمليات وأنشطة ادلؤسسات االقتصادية على البيئة اجليوفيزيائي التأثير البيئي: -

 يف صلاح ىذه ادلؤسسات، فمعظم ادلؤسسات اليـو ُترئيسي ُتعامل عتربافأف األداء االجتماعي والبيئي اجليد ي ودبا
تتكفل باتباع التنمية ادلستدامة يف عملياهتا، حيث تركز يف برارلها االقتصادية، البيئية، واالجتماعية على كيفية 

 ربقيق ىدؼ تعظيم قيمتها.
 ادئ اإلستدامة، وخطوات بناء نظام الستدامة المؤسسات:مب -المطلب الثاني

غلب عليها أف تتقيد ببنودىا،  اليت  ادلؤسسات االقتصادية على رلموعة من ادلبادئ، ويف ستدامة االتقـو 
 .االستدامةكما سنقـو بوضع نظاـ دلعرفة ادلؤسسات اليت ستستفيد من 

 :مبادئ استدامة المؤسسات االقتصادية -الفرع األول
 دلا كانت األنشطة ادلرتبطة باستدامة التنمية تتسم باتساع نطاقها، فإف ربقيق التنمية ادلستدامة تستند إذل

دبجاالت االستدامة الثبلثة وؽلكن االسًتشاد هبا، وىذه ادلبادئ وضعها اجمللس  طرلموعة من ادلبادئ اليت ترتب
بالتنمية ادلستدامة، واليت غلب على ادلؤسسات  من مبادئ خاصة (ICMM)الدورل للتنقيب واستخراج ادلعادف

   1االقتصادية اليت تعمل يف ىذا اجملاؿ االلتزاـ هبا، وتتمثل ىذه ادلبادئ فيما يلي:
 المبدأ األول: تنفيذ الممارسات األخالقية والمحافظة عليها وعلى نظم حوكمة الشركات، وىذا من خالل:

 خبلقية، وادلمارسات اليت تلتـز اإلدارة بتطبيقها داخل ادلؤسسات؛تطوير وتنفيذ قوائم خاصة بادلبادئ األ-
 اإلمتثاؿ دلتطلبات القوانُت واللوائح اليت تقرىا الدولة؛ -
العمل مع اجلهات احلكومية وأجهزة اجملتمع ادلدين وغَتىا من أصحاب ادلصاحل لتحقيق وتنفيذ سياسة عامة  -

 مناسبة وفعالة لتدعيم التنمية ادلستدامة؛
 

                                                 
1

 .337-336ص ص ،ِرجغ ضبثك فبرخ غالة،  اٌطبهر ُِّىْ، 
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 المبدأ الثاني:دمج مبادئ التنمية المستدامة في عمليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات،و ىذا من خالل:
زبطيط وتصميم وتشغيل النظم اليت  سياسات وشلارسات ادلؤسسات مع دمج مبادئ التنمية ادلستدامة يف -

 ؛ هاتدعم
 تنفيذ شلارسات فعالة وابتكار وربسُت األنشطة ادلرتبطة باألداء االجتماعي والبيئي وتعزيز األداء االقتصادي؛  -
 توفَت التدريب على التنمية ادلستدامة لضماف الكفاءة على مجيع ادلستويات بُت العاملُت؛ -
 دعم السياسات وادلمارسات العامة اليت تعزز ادلوقف التنافسي للمؤسسات؛ -

 دعم حقوق اإلنسان واحترام الثقافات والعادات والقيم ألصحاب المصلحة من خالل:المبدأ الثالث: 
 ضماف أجور عادلة وظروؼ عمل آمنة جلميع العاملُت، وادلشاركة البناءة ذلم يف ادلسائل ذات اإلىتماـ ادلشًتؾ؛ -
 ة غَت العادلة؛تنفيذ السياسات وادلمارسات اذلادفة للقضاء على التمييز وادلعامل-
 التعويض العادؿ لآلثار السلبية على اجملتمع، مع احًتاـ ثقافة وتراث مجيع فئات اجملتمع. -

 المبدأ الرابع:تنفيذ استراتيجيات إدارة الخطر على أساس معلومات علمية صحيحة، وذلك من خالل:
ثار االجتماعية والصحية والبيئية ادلرتبطة التشاور مع األطراؼ ادلهتمة وادلتأثرة لتحديد وتقييم وإدارة مجيع اآل -

 بادلؤسسة، مع ضماف الفحص ادلنتظم، وربديث نظم إدارة ادلخاطر؛
 .أف تتأثر تطوير واحلفاظ على اختبار فعالية إجراءات االستجابة حلاالت الطوارئ بالتعاوف مع األطراؼ احملتمل-

 ة األداء، وىذا من خالل:المبدأ الخامس: البحث عن التحسين المستمر للصحة وسالم
تنفيذ نظاـ لئلدارة اليت تركز على التحسُت ادلستمر جلميع جوانب العمليات اليت ؽلكن أف يكوف ذلا تأثَت على  -

 صحة وسبلمة العاملُت، مع ازباذ كل التدابَت للقضاء على الظلم واألمراض واإلصابات اليت سبس العاملُت.
 لألداء البيئي،وذلك من خالل: المستمر السادس: البحث عن التحسينالمبدأ 

 ادلباشرة وغَت ادلباشرة، وادلًتاكمة للمشاريع اجلديدة؛ تقييم اآلثار البيئية اإلغلابية والسلبية، -
 ودلنع أو التخفيف من اآلثار البيئية الضارة؛ تنفيذ نظاـ اإلدارة البيئية والذي يركز على التحسُت ادلستمر، -
 وتصميم وزبطيط اليت توفر موارد كافية لتلبية احلاجات. ين النفايات والتخلص منها،وضع طرؽ آمنة لتخز  -

 المساىمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات التي تعمل بها المؤسسات من خالل:المبدأ السابع:
 ؛عيةادلناقشة بشكل عملي مع األطراؼ ادلتضررة والرد على القضايا خبصوص اآلثار االجتما -
 ضماف تفعيل النظم ادلبلئمة إلجراء تفاعل مستمر مع األطراؼ ادلتضررة، وادلساعلة يف تنمية اجملتمع احمللي؛ -
 كالصحة والتعليم مصممة جيدا.  تشجيع الشراكة مع احلكومات وادلنظمات غَت احلكومية لضماف أف الربامج -
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 ية ألصحاب المصلحة من خالل:المبدأ الثامن: تقديم تقارير تتصف بالفعالية والشفاف -
  التقرير عن التنمية االقتصادية واالجتماعية واألداء البيئي، مع توفَت ادلعلومات الصحيحة يف الوقت ادلناسب؛ -
 مع أصحاب ادلصلحة من خبلؿ عمليات التشاور. فاعلاتاجراء م-

 :بناء نظام ألداء االستدامة  -الفرع الثاني
امة عن طريق ادلزج بُت الرؤية خللق القيمة لبلستدامة )ما غلب علينا القياـ بو( داء االستديتم بناء نظاـ أ

الرغبة يف استخداـ االستدامة  و ( فباالعتماد على الرؤية والتنفيذ ؟وتطوير قدرات التنفيذ )كيف غلب علينا القياـ بو
 وارل. يبنها الشكل ادلليت إحدى الفئات ا، ؽلكن للشركات أف تقع يفكسبلحُت تنافسيُت

 ؟كيف تصبح فائزا في مجال االستدامة  :(II-6)الشكل رقم

 
Source:  David A Lubin , Daniel C Esty , The Sustainability Imperative , Harvard Business Review, 

May 2010, p.8.  

I. الخاسرين:  

وضعت نظاـ متواضع للتكاليف وادلخاطر وللمبادرات يف ادلنظمات اليت ف، مع التطور السريع لبلستدامة 
على  سوؼ ذبد صعوبة متزايدة للحفاظ ،ككةرلاؿ زبفيض النفايات وتصور مبهم للرؤية واالسًتاتيجيات مف

وىناؾ أمثلة واضحة عن شركات فقدت مركزىا التنافسي نتيجة للفشل يف تطوير وتنفيذ اسًتاتيجيات  ا،مواقعه
عزى إذل فشلها يف يُ  زف االطلفاض أو الدنو اليت شهدتو شركة جينَتاؿ موتور صلد أ بيل ادلثاؿاالستدامة. فعلى س

وبادلثل شركة كوداؾ اليت كانت مهيمنة يف رلاؿ  ،فهم اعتبارات اجلودة ادلؤثرة اليت شهدىا قطاع صناعة السيارات
 لتقنيات الرقمية يف صناعتها.بدأت تتآكل مكانتها بسرعة بسبب ذباىلها إدخاؿ ا، التصوير الفوتوغرايف
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II. المدافعين:  

وذلك للعديد من األسباب   ،الذىاب ببطء ضلو االستدامة إسًتاتيجية ادلنظماتبعض قد زبتار 
ادلؤثرات البيئية أو العتبارات أخرى زبص ادلنافسة. البعض ، طبيعة العمليات اإلنتاجية، كخصائص قطاع الصناعة

ة بالقياـ باستثمارات يف مرحلة مبكرة يف رلاؿ التكلفة وادلخاطر وإدارة قد تكوف مقتنع ادلنظماتاآلخر من 
 إسًتاتيجيةالنفايات. ىذا ادلوقع الدفاعي ؽلكن اف يسهم يف بروز فجوة بُت ادلكانة السوقية للشركة اليت اتبعت 

 زت شركة مَتسكوقد ركاليت سبتلك قدرات تنفيذ دبا يتماشى وطبيعة تعقد أعماذلا.  ادلنظمة"الذىاب ببطء" و 
MAERSK  (جهودىا على الكفاءة االقتصادية من خبلؿ خفض تكاليف الوقود شركة الشحن الدظلاركية )

يف حُت  ،بعاث ثاين اكسيد الكربوف اعتمادا على النقل والشحن بطيء السرعة والعديد من ادلبادرات األخرىنوا
واعتمدت فقط على ، أمشل لبلستدامة إسًتاتيجيةخرى يف نفس قطاع الصناعة )الشحن( دل تتبع أف شركات أصلد 

 ادلنظماتصلد أف العديد من  وعليو ، وبالتارل على شركة مَتسك احلفاظ على موقعها، تصميم أكثر كفاءة لسفنها
ذبد أف أفضل خيار ذلا ىو اللعب الدفاعي يف رلاؿ االستدامة وليس زلاولة جعل ىذه ادلسألة )االستدامة(  

 السوؽ. كأساس للتميز يف 
III. الحالمين:  

تواجو ىذه األخَتة ادلنظمات، عندما تكوف الرؤية طموحة جدا وبعيدة بفارؽ كبَت عن قدرات تنفيذ 
يف رلاؿ امتبلؾ مزايا تنافسية يف ادلراحل األخَتة  ف تكوف األوذلأاليت تسعى  ادلنظماتفتلك  ،العديد من القضايا

اضحة وأسس فعالة للتنفيذ ستواجو مشاكل عديدة وتكوف بعيدة و  إسًتاتيجيةللتميز يف االستدامة دوف تصميم 
 عن االستدامة.

،  تواجو خطر عدـ القدرة على احلفاظ بوعود االستدامةقد  ،احلادلة بركوب موجة االستدامة ادلنظماتإف 
 ( منFordعانت شركة ) سنوات فمنذ، معة التجارية وادلالية للشركاتبالس واإلضراركتحمل مصاريف كبَتة 

حيث لن  ،يكوف فريق إدارتو جاىز ذلذه ادلهمة أفقبل  ادلنظمةزلاوالت )بيل فورد( يف رلاؿ استدامة أنشطة 
تتحقق التزاماتو لتحسُت االقتصاد يف استهبلؾ الوقود وجعل شركة فورد رائدة يف رلاؿ السيارات ذات الدفع 

دفع بشركة فورد فالسيد )مايكل آالف(  توخليف إذل أف جاء ،ادلكلفة حبماية البيئة الرباعي شلا أغضب ادلنظمات
من  ادلنظمةمكنت  ،ذكية وكفاءة عالية وأنظمةمن خبلؿ خلق ظلاذج جديدة باستخداـ مواد متقدمة  ،لؤلماـ

 وجعلت منها شركة ناجحة.  ، الصمود يف وجو الركود الذي شهده قطاع السيارات بشكل أحسن من ادلنافسُت
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IV. الفائزين: 

شركة جنراؿ ف ،الفائزة ادلنظماتظهرت بعض  إذ طورف مشهد االستدامة اليزاؿ يف تأغم من ر على ال
ف نتيجة دلبادرهتا يف رلاؿ اإلبداع البيئي ولد ذلا العشرات من مليارات الدوالرات أإال ، إلكًتيك قد زبلفت بشدة

احلملة التسويقية اليت قامت كقائدة يف سوؽ يتصف بدرجة عالية من النمو السريع. ف  ادلنظمةيف اإليرادات ووضع 
 1هبا يف رلاؿ اإلبداع البيئي حوؿ مسعتها من شركة مسيئة للبيئة إذل شركة صديقة للبيئة.

من ادلعوقات اليت صادفت   واجهتها العديدلكن رغم جهود ادلنظمات يف بناء نظاـ لبلستدامة إال أهنا 
 يف الشكل البياين ادلوارل. ىانوجز  ، واليتإدماج بعد اإلستدامة يف ادلؤسسة االقتصادية

 معوقات ادماج االستدامة في المؤسسات االقتصادية(II-7)الشكل رقم
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 Paris,  édition ellipses , Gestion du Développement Durable en entreprise,  Nathalie CostaSource: 

, 2008 , P11. 

أف أىم العوائق اليت صادفت تبٍت ادلؤسسات اإلقتصادية يف تبنيها لبلستدامة، من الشكل السابق صلد   
، عوائق أخرى، العنصر البشري، تتمثل يف عنصر الوقت، األدوات البلزمة والكفيلة بالتنفيذ  ادلورد ادلارل البلـز

ن االستدامة يعد أىم عائق وأخَتا ادلعلومة البلزمة. إذ صلد أف عامل الوقت الكايف و البلـز إلندماج ادلؤسسة ضم
، يليها نقص يف العنصر البشري الكفء والواعي بأعلية تطبيق االستدامة يف ادلؤسسة ما نسبتو % 60بنسبة تفوؽ 

وىي كلها عوامل أساسية لتنفيذ االستدامة من طرؼ  %30 ، لتليو نقص ادلوارد ادلالية الكايف للتنفيذ بنسبة48%
 ادلؤسسات.

                                                 
1

 ،2016 األردْ، ػّبْ، داراألَبَ، ،صحخ وساليخ يهُُخ ثُئخ، انزًُُخ انًسزذايخ نهًُظًبد: خىدح،ػّر ثٓ ٌخضر خٍفبوٌ،  

 .193ص
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  االقتصادية ؤسساتالمتطبيق التنمية المستدامة من طرف  اتأدو  :ثالثالمطلب ال

دبثابة  وىي األدوات من جبملة االستعانة إذل االقتصادية تؤسساادل تلجأ ،ادلستدامة التنمية إلدماج
 قامت ادلنظمات من منها للتقييس و الدولية اذليئات هبا قامت رلهودات نتيجة جاءت من ،منها مرجعيات يستدؿ

االستشارة وكذلك  و التدقيق مكاتب و احلكومية غَت اجلمعيات و التنقيط وكاالت و ادلهنية هبا اجلمعياتالدولية و 
 زللية تطبق على معايَت و دولية قياسية مواصفات و أصناؼ، معايَت ثبلثة إذل ادلبادرات ىذه تصنف  اجلامعيُت

 .دولية منظمات و مجعيات عن صادرة دولية مبادرات و الدولة مستوى

  1الدولية: المبادرات -الفرع األول

 THE GLOBALالتقارير  إلعداد العادلية ادلبادرة وىي ثبلثة يف ىذه ادلبادرات حصر ؽلكن

REPORTING INITIATIVE (GRI) ادلتحدة األمم دلنظمة التابع العادلي العقد و GLOBAL COMPACT 
  .OCDE  االقتصادية التنمية و التعاوف ادلنظمة مبادئ و

 من اوضعه مت ( THE GLOBAL REPORTING INITIATIVE) العادلية إلعداد التقارير فادلبادرة

من  والذي ادلستدامة التنمية عن موحدا تقريرا ادلنظمات تقدـ أف اضموهنمو  ،1997 سنة ادلتحدة األمم منظمة طرؼ
 .االقتصادية و واالجتماعية البيئية ادلسائل يتم معاجلة خبللو

، وىي ادلبادئ من مجلة بتحديد تقـو فهي OCDE  التنمية االقتصادية و التعاوف نظمةم مبادئ عن أما
 للتطبيق قابلة وىي ،اجلنسيات ادلتعددة الشركات إذل موجهة ادلبادئ ىذهو  ادلستدامة، التنمية زبص أساسية مبادئ

 .االقتصادية على مستوى ادلنظمات
 GLOBAL)  دليالعا تسمى بالعقد مبادرة نافع كويف ادلتحدة لؤلمم العاـ األمُت طرح كما  

COMPACT)   زلاولة دعم ىػي ادلبادرة ىذه منها تنطلق اليت الفكرة إف، ادلستدامة للتنمية الثبلثة القواعد ركيزهتاو 

 درةادلبا تقـو ،العودلة إطار يف األرضية الكرة سكاف مجيع على العادل لثروات العادؿ التوزيع وكذلك االقتصاد العادلي 

محاية ، العمل معايَت ،اإلنساف حلقوؽ العادلية ادلبادئ وتشمل حًتامهاوا لقبوذلا مدعوة وادلنظمات مبادئ 09على 
 الرشوة. زلاربة و البيئة

                                                 
1

انزًُُخ انًسزذايخ وانزحذَبد انًطروحخ أيبو انًؤسسبد االقزصبدَخ يع اإلشبرح نهىضع انراهٍ َف ثمخ، اٌشر ػجذ اٌردّٓ اٌؼبَت، 

وٍُخ اٌؼٍىَ االلزصبدَخ  ،" اٌزُّٕخ اٌّطزذاِخ واٌىفبءح االضزخذاُِخ ٌٍّىارد اٌّزبدخ "ِذاخٍخ ِمذِخ ضّٓ  اٌٍّزمً اٌذوٌٍ دىي، نهدسائر

 .13ص ،2008أفرًَ   07/08ُف، ضط جبِؼخ فردبد ػجبش وػٍىَ اٌزطُُر،
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قياسية  مواصفات توجد ال كما ،ادلستدامة التنمية إدارة كيفية شملت موحدة معايَت الساعة حلد توجد بلف
التنمية  رىانات من أجزاء إال يشمل ال فهو موجود ىو فما معينة، هاداتش على احلصوؿ خبلذلا ؽلكن من

 ادلستدامة. 
   القياسية: المواصفات و المعايير-الفرع الثاني

  1:فيمايلي ادلعايَت ىذه أىم وتتمثل

 شاطهاسبارس ن ادلنظمة أف ،إثبات و تأكيد ؽلكن خبللو من الذي و ،البيئة إدارة نظاـ تصف اليت :14001األيزو -

  .عليها ربافظ و البيئة ربًـت انهأ و ،قانونا عليو منصوص ىو ما وفق
 جودة ذات ربقيق سبيل يف اإلدارة أسلوب ربسُت إذل يهدؼ نظاـ ىو :ISO 2008 :9001الجودة  إدارة نظام -

 اقتصادي بشكل اجلودة وربسنها ربقق كي مواردىا وتدير عملياهتا تنظم أف ظمةادلن خبلذلا من تستطيع عاؿ مستوى

 هبا. تقـو اليت األنشطة كافة يف

 مكوف من نظاـ ىو : HACCP الهاسب ISO 22000: 2005 الغذاء سالمة أنظمة إدارة مواصفات سلسلة  -
 الغذائية امتداد السلسلة علىهبا  ؽلر اليت ادلراحل مجيع يف ،الغذاء سبلمة تأمُت على تعمل اليت العناصر من رلموعة

 .آيزو أخرى بأنظمة ومدعم  الغذاء سبلمة رلاؿ يف دولًيا بو ومعًتؼ، استهبلكو حىت

 ػلدد ادلهنية والسبلمة الصحة إدارة نظاـ وىو OHSAS 18001: 2007: المهنية والسالمة الصحة نظام -

 اجلهات لتمكُت OHSAS 18001: 2007ادلهنية والسبلمة الصحة إلدارة نظاـ أي يف توافرىا غلب اليت ادلتطلبات

 .وربسُت أدائها ادلهنية والسبلمة بالصحة ادلتصلة ادلخاطر يف التحكم من النظاـ لذلك طبقةادل
  .ادلسؤوؿ اإلدارة نظاـ يصف الذي و االجتماعي اجلانب زبص واليت :SA8000  القياسية اجتماعيا المواصفات-

 يزواأل منظمة تقـو مبادرة اليت وىي  :للشركات االجتماعية المسؤولية حول القياسية المواصفة  26000 يزواأل-
 ادلواصفة تقـو و " .االجتماعية حوؿ ادلسؤولية التوجيو و اإلرشاد توفَت" ىو ورائها من اذلدؼ و تطويرىا و بوضعها

 :يما يل على 26000 يزواأل

 ؛االجتماعية ليتهاؤو مس تناوؿ يف ظمةادلن مساعدة  -1

 : يلي دبا ادلتعلق العملي التوجيو تقدمي -2

 ؛االجتماعية ادلسؤولية فعيلت 

 ؛معها االشًتاؾ و ادلعنية األطراؼ على التعرؼ 

                                                 
1

 .14ٔفص اٌّرجغ، ص 
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 االجتماعية ادلسئولية بشاف االدعاءات و التقارير مصداقية تعزيز. 

 ؛تطويره و األداء نتائج على التأكيد -3

 ؛العمبلء وثقة رضا زيادة -4

 ؛االجتماعية ليةؤو ادلس رلاؿ يف ادلشًتكة للمصطلحات الًتويج -5

 عدـ و القائمة  بالفعل األخرى االيزو مواصفات جانب إذل االتفاقيات و ادلعاىدات و الوثائق مع التماشي -6

 معها. التعارض
 نماذج التميز اإلداري: -الفرع الثالث

ضمن ىذه الفئة كل من ظلوذج اجلائزة األوروبية إلدارة اجلودة، وظلوذج ماكودل بالدريج وظلوذج  وتدخل        
ن،، وكذلك بعض ادلبادرات احمللية مثل برنامج ديب لؤلداء احلكومي ادلتميز، وجائزة ادللك عبد ا هل الثاين لتميز دؽل

وبالرغم من تعدد النماذج إال أف ظلوذج اجلائزة األوروبية إلدارة اجلودة يبقى ، األداء احلكومي والشفافية يف األردف
ع لباقي النماذج األخرى ادلذكورة، وىذا نظرا الحتواء معايَته على البعد ىو الرائد يف ىذا اجملاؿ، بل يعترب ادلرج

 اجملتمعي.
وتتبلور فلسفة النموذج األورويب يف أف التميز يف األداء، خدمة العمبلء، ربقيق ادلنافع ألصحاب ادلصلحة        

بصياغة وتوجيو السياسات من العاملُت وغَتىم واجملتمع بأسره، إظلا يتحقق من خبلؿ القيادة اليت تقـو 
واإلسًتاتيجيات وادلوارد البشرية وتستثمر العبلقات وتدير العمليات ادلختلفة بادلنظمة، وتشتمل اجلائزة على 

 1رلموعة من العناصر أو ادلعايَت خصص كل منهما عدد من النقاط حسب مدى أعليتو.
 : المحلي المستوى علىالمواصفات  -الفرع الرابع

 AFNORادلقًتحة من طرؼ الوكالة الفرنسية للمواصفات القياسية  SD21000 ىي فرنسا يف أداة أفضل إف

 ذلك باللجوء و ،ادلنظمة إدارة و اسًتاتيجيات يف ادلستدامة التنمية اىتمامات مراعاة للمؤسسات ؽلكن وفقها اليتو  ،

 تفكر ذلا أف ؽلكن بواسطتها و ،ذلا ذايت تقييم بإجراء للمؤسسات تسمح (مبسطة) بسيطة أدوات استعماؿ إذل

 .ادلستدامة سياسات التنمية يف لبلندماج خارجية جبهات االستعانة إذل اللجوء دوف مستقل و جدي بشكل

 للمؤسسة واألخبلقي االجتماعي األداء بقياس يسمح والذي، AA 1000معيار  بريطانيا فيوجد يف أما

 (SIGMA) سيغما معيار كذلك و بلوغها غلب كأىداؼ موضوعة معايَت مع  ادلعهد طرحها مبادرة ىو و ،ومقارنتو
 من اذلدؼ القياسية إف للمواصفات ةالربيطاني غَت ادلنظمات و الربيطانية األعماؿ منظمات مع بالتعاوف 1999 سنة

                                                 
1

 دراسخ حبنخ انًؤسسبد انعًىيُخ نصُبعخ -فٍ انًؤسسبد االقزصبدَخ اندسائرَخ ًسزذايخوظُفخ انزًُُخ انػجذ اٌردّٓ اٌؼبَت،  

 .175، صِرجغ ضبثك، اإلسًُذ فٍ اندسائر
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 ارمعي وضعىو  (Forum for the future) ادلستقبل أجل من ادلنتدى  تسمية عليها أطلق اليت و احلكومية ادلبادرة

 كل يتناوؿ حيث AA 1000 معيار من أمشل و أوسع ىو ادلعيار ىذا إف، اإلدارة يف ادلستدامة التنمية بإدماج يسمح

  .ذلك تتيح  اليت األدوات على ػلتوي كما ادلستدامة التنمية بإدارة تسمح اليت ادلمكنة األوجو

 على شهادة احلصوؿ من بدال يثحب ،أيزو شهادة على للحصوؿ موحد نظاـ تطوير مت فقد يطالياإ يف و
خبللو  من ربصل و نظاـ موحد وضع ادلنظمات بإمكاف أصبح، أعبله ادلذكورة القياسية بادلواصفات واحدة خاصة

 BEST 4.1 )) تسمية النظاـ ىذا على يطلق معا األربعة ادلواصفات تشمل واحدة شهادة على
 :دامةواجلدوؿ التارل يلخص أىم أدوات تطبيق التنمية ادلست

 الوطنية، الجهوية والدولية المتوفرة حاليا. : أدوات تطبيق التنمية المستدامة (II-3) رقم  جدول

 الوطنية

 

 المستويات           الدولية الجهوية
 األبعاد

 القانوف البيئي
Code 

d'environnement 

نظاـ اإلدارة البيئية األورويب 
Norme EMAS 

  بروتوكوؿ كيوتو 14000األيزو 
  

 البيئية 

 احلصيلة اإلجتماعية
Bilan Social 

  إقرار ادلنظمة الدولية للعمل 
  ادلواصفةSA8000 
  ادلواصفةAA1000 

 االجتماعية

  

  اإلسًتاتيجيات الوطنية
 للتنمية ادلستدامة

  دليل تطبيق التنمية
 ادلستدامة 

 Guide SD 21000 

  

 اجملالس األوروبية 
 ادلنتديات األوروبية ادلشًتكة 
 األخضر  الكتاب

 للمسؤولية االجتماعية 
  ادليثاؽ األورويب حوؿ

 ادلسؤولية االجتماعية 

 (التأثَت اإلمجارلGlobal 

Impact) 

  مبادىءOCDE 
  21األجندة 
 مبادرة التقرير العادلية  GRI 

  26000األيزو 
 التنقيط االجتماعي للمؤسسات 

  اإلجمالية

)البيئية، االجتماعية  
 واالقتصادية(

Source: Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières,  la mesure de la  
performance des entreprises en matière de développement durable , Janvier 2007, p. 5. 

 
 
 

                                                 
1

َبد انًطروحخ أيبو انًؤسسبد االقزصبدَخ يع اإلشبرح نهىضع انراهٍ انزًُُخ انًسزذايخ وانزحذاٌشرَف ثمخ،  ػجذ اٌردّٓ اٌؼبَت، 

 .15ص ِرجغ ضبثك، ،نهدسائر
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 ادماج التنمية المستدامة في وظائف المؤسسة االقتصادية: -المطلب الرابع
اخلطوات اليت تقـو هبا ادلؤسسسات إلدماج التنمية ادلستدامة ضمن وظائفها، سنتناوؿ يف ىذا ادلطلب 

 .ادلوارد البشريةو اإلنتاج، التسويق  التموين، ادلالية، وظائفحيث سنتطرؽ إذل كيفية ادماجها ضمن 
 الوظيفة المالية في المؤسسة االقتصادية:-الفرع األول

I. :تعريف وظيفة المالية 
 )بالقدر ادلناسب(، بَت األمواؿ البلزمة للمشروع واحلصوؿ عليها بأنسب الشروطيقصد بالتمويل عملية تد

  1ادلناسبة. رويف الوقت ادلناسب، وبالتكلفة ادلناسبة، ومن ادلصاد
أما الوظيفة ادلالية فقد عرفت على أهنا رلموعة األنشطة اليت تقـو هبا الوحدة اإلدارية من أجل احلصوؿ على 

 2األمثل ذلذه األمواؿ من أجل ربقيق األىداؼ ادلنشودة. األمواؿ، واإلستخداـ
 ادلرتبطة باإلستثمار.القرارات  أما اإلدارة ادلالية فتعٍت ازباذ القرارات ادلالية ادلرتبطة بالتمويل و

 بل أصبحت تعترب جزءا متكامبل من اإلدارة العليا يف ادلشروع، كما دل يعد ينظر إليها على أهنا وظيفة استشارية،
أما من ناحية اذلدؼ فلم يعد ىدؼ اإلدارة ادلالية رلرد احلصوؿ على األمواؿ لئلدارات ادلختلفة، وإظلا ربديدىا 
باإلشًتاؾ مع ىذه اإلدارات، أي حجم األمواؿ واألغراض اليت ستوجو إليها وذلك على ضوء تكلفة ومدى توافر 

 ادلصادر البديلة لؤلمواؿ.
II.  المالية:ادماج االستدامة ضمن اإلدارة 

 التوجو نحو اإلستثمار المسؤول اجتماعيا:-1
بُت مراعاة  ،على أنو فلسفة استثمارية تسعى إذل ربقيق التوازف اإلستثمار ادلسؤوؿ اجتماعيا ؽلكن تعريف

وحجم العائد على اإلستثمار، لذا فادلستثمرين األخبلقيُت يسعوف إذل  ،األخبلقيات لدى شلارسة ادلنظمة لنشاطاهتا
 تثمار يف األعماؿ وادلنظمات اليت تسهم بشكل اغلايب يف نوعية البيئة واحلياة.اإلس

كما يعرؼ بأنو القرار ادلتخذ باإلستثمار يف ادلنظمات اليت تعمل بشكل أخبلقي، وتقدـ منافع اجتماعية         
 3و حساسة ذباه البيئة ويطلق عليو أيضا اإلستثمار الواعي اجتماعيا.

                                                 
1

 ،انجُئُخ األدواد اإلقزصبدَخ انًسزخذيخ فٍ اإلدارح انجُئُخ واَعكبسبرهب عهً رًىَم إدارح األزيبد وانكىارسجهبد ػٍٍ ِذّذ ػٍٍ،  

 ،2001أوزىثر 28 -27 اٌمبهرح، خ فٍ ِصر واٌؼبٌُ اٌؼرثٍ، جبِؼخ ػُٓ شّص،اٌّئرّر اٌطٕىٌ اٌطبدش إلدارح األزِبد االلزصبدَ

 .724ص
2

 .26ص ،2006 األردْ، دار اٌىراق، ػّبْ، ،أسبسُبد اإلدارح انًبنُخ دّسح ِذّىد اٌسثُذٌ، 
3

 األردْ، ، ػّبْ دار وٕىز اٌّؼرفخ، ،انًسؤونُخ انًدزًعُخ نهًؤسسبد)يٍ األنف إنً انُبء( روال اٌّؼبَطخ، صبٌخ اٌذّىرٌ، 

 .252ص ،2015
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ترتبط اجملموعة األوذل باألثر اإلغلايب  :اليت ربدد اإلستثمار ادلسؤوؿ اجتماعيا إذل رلموعتُت رئيسيتُتوتقسم ادلعايَت 
 أما اجملموعة الثانية فًتتبط باألثر السليب، وىو ما يوضحو الشكل البياين التارل.

 مسؤول اجتماعياالمعايير المحددة لإلستثمار ال(II-4):الجدول رقم
 لإلستثمار ةذات األثر السلبي والمتجنبالمعايير  اإليجابي والداعمة لإلستثمارذات األثر المعايير 

 التسلح واألسلحة النووية محاية البيئة
 استغبلؿ احليوانات بشكل جائر احلد من التلوث

 خرؽ حقوؽ اإلنساف إعادة التدوير
 ادلمارسات اليت زبرب البيئة السبلمة ادلهنية

 العمل األخبلقية تضعف شلارسا العمل األخبلقية تشلارسا
 ،2015 األردف، عماف، دار كنوز ادلعرفة، ،المسؤولية المجتمعية للمؤسسات)من األلف إلى الياء( روال ادلعايطة، صاحل احلموري، المصدر:

 .253ص
ودل  بارزة، يربز كظاىرة عادلية فبالرغم من الصعوبات اليت صادفها انتشار اإلستثمار ادلسؤوؿ إال أنو بدأ 

بأننا "  ألوؿ مرة يف أعمدهتا الرئيسية عندما اعًتفت جريدة الفاينانشيل تاؽلز، يكن ذلك ىو احلاؿ قبل عقدين
سواء شئنا أم أبينا، فإن األيام التي يمكن فيها اتخاذ القرارات المالية في فراغ أخالقي كامل قد باتت 

اإلستثمار ادلسؤوؿ اجتماعيا يف أىم الدوؿ  وىو مانبلحظو على الشكل ادلوارل من تطور دلعدؿ 1"معدودة
  الصناعية عرب العادل.

 اجتماعيا تطور معدل اإلستثمار المسؤول(II-8)الشكل رقم 

 
sustainability  :The)The paradigm for institutional investors( Sustainability Investing: Source

le 17/05/2016.  , consulté group.com-www.sam9,sur le site .P , 2010 , year book 

                                                 
1

 ِجّىػخ إًٌُ اٌؼرثُخ، ررجّخ ُػال أدّذ اصالح، -فٍ األداء طىَم األخم االسزثًبر انًسزذاو: ُٔه روثٕس، وبرٌ وروضُٕطىٍ، 

 343ص ، 2011اٌمبهرح،

http://www.sam-group.com/
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لدى  بدأ ينتشر باالستثمار ادلسؤوؿ اجتماعيامتناميا  نبلحظ من خبلؿ الشكل السابق أف ىناؾ وعيا
الشكل ظلوا إغلابيا يف الدوؿ ادلمثلة يف  2015 و 2007 شهدت الفًتة بُتخصوصا،  حيث الدوؿ ادلتقدمة 

كما ، %20إذل  %7اف يف أوروبا، حيث ارتفع ادلعدؿ من ىذا اإلستثمار ك ف أعلى معدؿ شهده أ إالالبياين، 
ظلوا من عرفت الصُت والياباف  ،والدوؿ اآلسياوية ككوريا اجلنوبية %15إذل  %10شهدت أمريكا أيضا ظلوا من 

 ، وىو ما يربر أعلية اإلستثمار يف ىذا اجملاؿ.%10إذل  2%
 تبني مفهوم المحاسبة الخضراء: -2

يف السبعينات من  (Comptabilité Environnementale)هـو احملاسبة البيئية فكاف أوؿ ظهور دل
إذل أف عرفت والدة جديدة خبلؿ التسعينات من القرف ، ىتماـ البحثي هبا بطيئاواستمر اإل، القرف ادلاضي

 اسبة االجتماعية واحملاسبة البيئية يف منتصف التسعينات.حيث عاد االىتماـ العلمي بكل من احمل، ادلاضي
لتناال اىتماـ علم  ،ومع الدخوؿ يف األلفية الثالثة بدأت كل من  احملاسبة البيئية واالجتماعية تتكامبلف معا

 اخلضراء. ظهر مفهـو احملاسبة  ذاوهب، تسمية زلاسبة ادلسؤولية االجتماعية البديل ذلما وأصبحت، واحملاسبة اإلدارة
باألنشطة البيئية للشركات ذات  قاليت تتعل ،فتعرؼ احملاسبة البيئية بأهنا منهج لقياس وتوصيل ادلعلومات

 1بشكل ؽلكن من الرقابة وتقومي أدائها البيئي. ،إذل األطراؼ ادلعنية واجملتمع ،التأثَت البيئي
ادلرتبطة  ،االجتماعية والبيئية اآلثار ؿإيصا نظاـ معلومات يهدؼ إذلتعرؼ احملاسبة اخلضراء بأهنا كما 

  2ادلنظمةإذل فئات معينة من اجملتمع مهتمة بأمور  ،بادلمارسات االقتصادية للمؤسسة
وادلتمثل يف رلرد توفَت  ،لتتعدى الدور التقليدي للمحاسبة ادلنظمةوهبذا فهي تتطلب توسيع نطاؽ مسؤولية 

عليها مسؤوليات أكثر من رلرد  ادلنظماتنطاؽ احملاسبة مبٍت على أف  وىذا التوسع يف، ادلعلومات ادلالية للمبلؾ
 توليد األمواؿ.
 يتم استخداـ احملاسبة اخلضراء يف رلاالت سلتلفة تشتمل على ما يلي:  وذلذا

 ؛التقييم واإلفصاح عن ادلعلومات ادلالية ادلرتبطة بالبيئة يف رلاؿ احملاسبة ادلالية والتقارير الصادرة عنها  -أ
 ؛(EMA)تقييم واستخداـ ادلعلومات ادلالية والفيزيائية ادلرتبطة بالبيئة يف رلاؿ احملاسبة اإلدارية للبيئة -ب
  ؛(FCA)تقدير ادلؤثرات البيئية اخلارجية وتكاليفها اليت يطلق عليها زلاسبة التكلفة الكلية  -ج

                                                 
1

غذاد ٌٍؼٍىَ االلزصبدَخ ِجٍخ ث ،اسزدبثخ انًحبسجخ نهًحبفظخ عهً انجُئخ ودعى انزًُُخ انًسزذايخػٍٍ خٍف ضٍّبْ اٌروبثٍ،  

 .437ص  ،2014 اٌجبِؼخ، ػذد خبص ثبٌّئرّر اٌؼٍٍّ اٌّشزرن،
2
 Caroline Gallez , Aurore Moroncini , Le manager et l'environnement: outils d'aide à la décision 

stratégique et opérationnelle ,  presses polytechniques , Lausanne , 2003 , p.154. 

http://www.google.com/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Caroline+Gallez%22
http://www.google.com/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Caroline+Gallez%22
http://www.google.com/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Aurore+Moroncini%22
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يف رلاؿ زلاسبة ادلوارد الطبيعية  ،ة بقيم مالية وفزيائيةاحملاسبة عن التخزين والتدفقات ادلرتبطة بادلصادر الطبيعي -د 
(NRA). 

 .دراسة ادلعلومات ادلالية والفزيائية ادلتعلقة بالبيئية يف رلاؿ احملاسبة عن الرفاىية ادلستدامة  -و
 وظيفة التموين في المؤسسة االقتصادية:-الفرع الثاني

I. :تعريف وظيفة التموين 
ادلشًتيات والتخزين( على أهنا النشاط ادلسؤوؿ عن توفَت االحتياجات أو ) ؽلكن تعريف وظيفة التموين

 التجهيزات وادلعدات، مثل: ادلواد األولية، البلزمة لسَت وانتظاـ عمليات ادلؤسسة من إنتاج وبيع ،ادلوارد ادلادية
واجلودة ادلناسبة  وسائل النقل، مستلزمات سلعية وخدمية، منتجات تامة وغَت ذلك، وذلك بالكمية االقتصادية

 1ادلبلئمة ومن ادلصادر األفضل. والسعر ادلناسب وشروط اإلمداد والتوريد
للتأكد من  ،وينطوي ىذا التعريف ضمًنا على كل العمليات الفرعية ادلتعلقة بشحن ونقل واستبلـ وفحص ادلواد

 من حيث األنواع واألصناؼ والكميات وادلواصفات. ،أهنا مطابقة دلا ىدؼ مسبقا
وضماف تدفقها للمخازف  ،كما تعرؼ بأهنا النشاط البلـز لتوفَت احتياجات ادلؤسسة من ادلواد واخلدمات

ومواقع اإلنتاج بالكمية اليت ربتاجها ادلؤسسة، وبأقل تكلفة تتناسب مع ادلواصفات ادلطلوبة، ويف الوقت ادلناسب 
 2ة يف زبفيض التكاليف الكلية للمؤسسة.ودبا يضمن استمرار اإلنتاج وادلساعل ومن ادلصادر ادلناسبة،

نستنتج من التعريفُت أف وظيفة التموين يف ادلؤسسة تنطوي على قسمُت أساسيُت علا الشراء والتخزين، 
وسائل  التجهيزات وادلعدات، ادلواد األولية، فالقسم األوؿ يتعلق باحلصوؿ على كل ما تستلزمو عملية اإلنتاج من

نعة...إخل. أما القسم الثاين فيتعلق بتخزين العناصر اليت تدخل يف عملية اإلنتاج من جهة، النقل وادلواد نصف ادلص
 دو أف ننسى زبزين ادلواد التامة الصنع سبهيدا لتصريفها" تسويقها" ضمن أفضل شروط احلفظ والتخزين.

ظرا ألف اإلنفاؽ على ادلوارد "إف دل نقل يتعدى عنصر الشراء" ن للتخزين أعلية بالغة يف وظيفة التموينو بالتارل 
ادلادية تشكل اجلزء األكرب من ادلصاريف التشغيلية للمؤسسة، خاصة ادلؤسسات اإلنتاجية إذ ؽلكن أف تصل إذل 

من التكلفة اإلمجالية، وىذا ما يشكل نسبة ال يستهاف هبا من حجم اإلستثمار اإلمجارل يف  %50 ما نسبتو
 3ادلؤسسة.

 
                                                 

1
 .12ص ،2012 اٌمبهرح، اٌّجّىػخ اٌؼرثُخ ٌٍزذرَت وإٌشر، ،زرَبداألسبنُت انحذَثخ إلدارح انًشِذّىد ػجذ اٌفزبح رضىاْ،  
2

 ،2010 أوبدَُّخ اٌشروق، اٌّؼهذ اٌؼبٌٍ ٌٍذبضجبد ورىٕىٌىجُب اٌّؼٍىِبد، اٌمبهرح، ،ادارح انًشزرَبد وانًخبزٌ ٔبجٍ اٌطُذ ػجذٖ، 

 .4ص
3

 .15ص ِذّىد ػجذ اٌفزبح رضىاْ، ِرجغ ضبثك، 



 : مرتكزات التنمية المستدامة كدعامة نحو استدامة المؤسساتالفصل الثاني
 

 

 

81 

II.دارة التموين:دماج االستدامة ضمن إإ 
1تبني المعايير البيئية: -1

 

 من أخطار تلوث البيئة؛ تقلصإنتاج الفضبلت، و  قللاختيار ادلواد اليت تقلص من استعماؿ ادلواد الطبيعية، وت 
 احلفاظ على معايَت اجلودة والتأكد من احًتاـ االلتزامات القانونية، وتقييم دقيق للتكاليف اإلمجالية؛ 
  ؛توفَت الظروؼ للحفاظ على جودة وسبلمة السلع ادلخزنة ، وادلضرة بالبيئة وادلسببة للتلوثذبنب شراء ادلواد 
 .زلاولة احلصوؿ على ادلواصفات العادلية ادلتعلقة باجلودة ومحاية البيئة 
 تبني المعايير االجتماعية واألخالقية: -2
  ادلسؤولية اإلجتماعية والتنمية ادلستدامة؛ ذين يراعوفلتقييم األداء االجتماعي للموردين والتعامل فقط مع ال 
 نشر ثقافة ادلسؤولية االجتماعية لدى العاملُت يف قسم ادلشًتيات وادلخازف؛ 
 اإلىتماـ بشراء مواد ذات جودة عالية، واحلرص على توفَت أفضل الظروؼ عند زبزينها محاية للمستهلك؛ 
 دلختلف قطاعات النشاطات االقتصادية؛ ربسيس وتثقيف ادلوردين حوؿ رىانات التنمية ادلستدامة 
 احلفاظ على حقوؽ العاملُت على مستوى إدارة ادلشًتيات وادلخازف ومنحهم حقوقهم كاملة؛ 
 مراعاة معايَت الصحة والسبلمة عند الشراء حىت ولو كانت أسعار ادلواد مرتفعة؛ 
 ة يف ضوء االلتزاـ األخبلقيادلشاركة يف ربقيق األىداؼ االجتماعية كحماية ادلستهلك ومحاية البيئ. 

 كما تربز الفوائد احملصلة من خبلؿ تبٍت ادلؤسسة لبعد اإلستدامة ضمن إدارة ادلشًتيات يف:
 ربسُت األداء البيئي واالجتماعي لنشاط أو منتجات أو خدمات ادلؤسسة؛ 
 ميم البيئي للمنتجات؛زبفيض تكلفة معاجلة ادلنتجات يف هناية دورة حياهتا، وىذا باإلعتماد على جانب التص 
 واليت تؤثر  ةزبفيض سلاطر السمعة السيئة على ادلؤسسة، وىي السمعة ادلتأتية من ادلنتجات واخلدمات ادلطروح

  2بصورة سلبية على صورة ادلؤسسة.
  تبٍت فلسفة الشراء ادلسؤوؿ واليت ال تعٍت فقط ادلفاضلة بُت السلع واخلدمات ادلشًتاة من ناحية السعر وسلتلف

اخلصائص الفنية، بل األخذ أيضا بعُت اإلعتبار اخلصائص البيئية واالجتماعية، مثبل يف حاؿ شراء ورؽ يفضل 
 3اقتناء ورؽ معاد تدويره.

                                                 
1

دراسخ رطجُقُخ عهً عُُخ يٍ يؤسسبد  -بثخ يُظًبد األعًبل فٍ اندسائرنهًسؤونُخ اإلخزًبعُخرقُُى يذي اسزدوهُجخ ِمذَ،  

 .150 ص ،2014-2013 ،وهراْجبِؼخ  ُُر،، رضبٌخ دوزىراٖ فٍ ػٍىَ اٌزطانغرة اندسائرٌ
2
 Organiser La contribution de L’entreprise au Développement Durable ,  Association Française 

pour L’environnement , Octobre 2005, P28.   
3
 Mouvement Des Entreprises de France  « MEDEF » ,  Guide Cap vers la RSE : Faire de la responsabilité 

sociétale de l’entreprise un levier de performance , juillet 2012 , p.75. 
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 وظيفة اإلنتاج في المؤسسة االقتصادية: -الفرع الثالث
I.:تعريف وظيفة اإلنتاج 

ية فيها، لذا وردت العديد من التعاريف يف وظيفة اإلنتاج أىم وظائف ادلؤسسة وىي جوىر العملية اإلنتاج تعد
 ىذا الشأف ومن بينها نذكر:

هبدؼ ربقيق أعلى انتاجية شلكنة بأقل تكلفة، أخًذا يف احلسباف  ىو االستخداـ األمثل لئلمكانيات ادلتاحة، -
  1مستوى اجلودة ادلعُت.

لبلزمة لتصميم وتشغيل والرقابة على العملية أما ادارة االنتاج فتم تعريفها على أهنا رلموعة األنشطة اإلدارية ا -
 التحويلية.

كما عرفت على أهنا اإلدارة ادلسؤولة عن إنتاج اذلدؼ احملدد عن طريق استعماؿ عناصر اإلنتاج )ادلدخبلت(  -
 2ومزجها بالطريقة اليت ذبعل تكلفة اإلنتاج أقل ما ؽلكن.

 3 وتربز وظيفة إدارة اإلنتاج يف مايلي:
 تاج:تخطيط اإلن-

ىذا التنبؤ الذي يفيد يف تقدير حجم الطلب ادلتوقع  إذ يأيت التخطيط كمرحلة تالية لعملية التنبؤ بالطلب،    
مث نقـو بوضع اخلطة اإلنتاجية الطويلة األجل مث اخلطة ادلتوسطة األجل وأخَتا توضع اخلطة  ووضع خطة ادلبيعات،

 القصَتة األجل أو ماتسمى باجلدولة.
 نتاج:تنظيم اإل-

ربديد الطاقة  أي تنظيم النشاط اإلنتاجي والعمليايت يف ادلنظمة، وىنا تتخذ قرارات ىامة مثل تصميم ادلنتج،
 وإدارة نظم ادلعلومات..إخل. اختيار الًتتيب الداخلي للموقع، تصميم العمليات،اختيار ادلوقع، اإلنتاجية،

 الرقابة على اإلنتاج:- 
وربديد  وذلك هبدؼ التأكد من أف النظاـ اإلنتاجي يسَت وفقا دلا ىو سلطط لو، ودةأي الرقابة على اإلنتاج واجل

 االضلرافات وتصحيحها.
 
 

                                                 
1

 .149ص ،2015 ػّبْ، دار اٌُبزورٌ، ،إسزرارُدُبد ويزطهجبد ورطجُقبد إدارح انجُئخ ػجذ هللا دىّذ إٌمبر، ٔجُ اٌؼساوٌ، 
2

 17ص ،2004 ػّبْ، دار إٌّبهج، ،يقذيخ فٍ إدارح اإلَزبج وانعًهُبدِذّذ اثذَىٌ اٌذطُٓ،  
3

 .21ص ٔفص اٌّرجغ، 
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II. دماج االستدامة ضمن إدارة اإلنتاج:إ 
 تبني اإلنتاج األنظف: -1

ت، كرة التكنولوجيا ادلنخفضة أو عدؽلة النفايافمع منتصف الثمانينات ظهرت فكرة اإلنتاج األنظف لتحل       
وتعترب فكرة اإلنتاج األنظف بأنو التطبيق ادلستمر إلسًتاتيجية بيئية وقائية متكاملة للعمليات اإلنتاجية وادلنتجات، 

 خلفض األخطار على اإلنساف والبيئة.
فكرة اإلنتاج األنظف دل تتحوؿ بعد إذل التطبيق الكامل ألهنا ربتاج أوال إذل ترسيخ أساليب اإلدارة  لكن      

ئية يف الصناعة، وثانيا إذل استثمارات كبَتة إلحداث تغيَتات يف العمليات الصناعية، أو إلدارة ادلخلفات سواء البي
  1داخل ادلصنع أو خارجو وبعد اهناء دورة حياة ادلنتج.

فقد صارت الوقاية من التلوث أولوية لعديد الدوؿ من منظمة التعاوف  ولتشجيع اسًتاتيجية اإلنتاج األنظف
، ويف ىذا اجلانب فقد تبنت الواليات ادلتحدة سنوات التسعينات قانوف الوقاية من OCDEتنمية االقتصادية وال

  POLLUTION PREVENTION ACT  2التلوث 
 3فإف تكنولوجيا اإلنتاج األنظف تتضمن اخليارات اآلتية: OCDEوحسب منظمة 

 التحسُت الكامل لعمليات اإلنتاج؛ -
 د األولية والطاقة دبا يؤدي إذل ربسُت الرحبية؛ادلوايف اإلقتصاد   -
 زبفيض تكاليف معاجلة التلوث؛ -
)سيتم التفصيل أكثر يف اإلنتاج األنظف يف الفصل نشر العمليات اليت تنشئ فرص السوؽ من خبلؿ اإلبتكار. -

  ادلوارل(.
 النفايات وتثمينها: تدوير -2

كيميائية، ميكانيكية أو عضوية، يتم من خبلذلا إعادة استعماؿ   طريقة ا"تدوير" النفايات على أهن يعٍت معاجلة
  3Rو منزلية وىذا من خبلؿ مبدأ أادلوجودة يف هناية دورة حياهتا سواء كانت صناعية  ادلنتجات

 (Réduire, Réutiliser, Recycler)  ،4إعادة اإلستعماؿ، التخفيض( على الًتتيب. أي )الرسكلة 
 

                                                 
1

 .375ص ِرجغ ضبثك، ،-ٍُُخدراضخ رذٍ –اٌطُت داودٌ، اٌزُّٕخ اٌّطزذاِخ واٌزطىر اٌصٕبػٍ  اَّبْ ثىشٕمُر، 
2
 OCDE , Entreprise et environnement incitations publique et répenses des entreprises , 2007, 

p.64.  
3

 .184ص ،2011ػّبْ ، اٌىراق ٌٍٕشر واٌزىزَغ، ،انًسؤونُخ انجُئُخ فٍ يُظًبد األعًبل انحذَثخٔجُ ػجىد ٔجُ،  
4
 Olivier Dubigeon , Piloter un Développement Résponsable : quels processus pour l’entreprise ? 

édition Pearson , paris, 2009, p.350. 
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 1يات نذكر:ومن آليات تدوير النفا
 إذل تقليل حجم النفايات احلميدة واخلطرة من خبلؿ تطوير التقنيات والتوصل لتقنيات أقل تلوثا؛ اإلذباه -
 فرض ضريبة على النفايات من خبلؿ زلاسبة ادلتسببُت، ومكافأة ادلؤسسات الضابطة لنفاياهتا؛ -
 ات التدوير؛التوعية البيئية خبطورة النفايات وأعلية تشجيع استخداـ منتج -
 االلتزاـ دبا جاء يف اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها. -

 وظيفة التسويق في المؤسسة االقتصادية: -الفرع الرابع 
I. :تعريف وظيفة التسويق 

دمها، إف أساس النجاح يف أي مؤسسة ىو مدى قدرهتا على بيع ادلنتجات اليت تصنعها أو اخلدمة اليت تق
دبا يف ذلك  وتقـو وظيفة التسويق دبهمة تشمل كل ما يتعلق بتقدمي السلعة أو اخلدمات للمستهلك بعد انتاجها،

شباع حاجات ادلستهلكُت إحبوث التسويق واإلعبلف والدعاية والًتويج والنقل والتخزين وسبويل التسويق والبيع، و 
 ورغباهتم احلالية وادلستقبلية.

يفة التسويق على أهنا اجملهودات اليت تبذؿ يف توجيو سَت السلع واخلدمات من ادلنتج إذل وبالتارل عرفت وظ
 2ادلستهلك.

 وللتسويق وظائف عديدة نوردىا يف مايلي:
 غلري اعداد اخلطط استنادا إذل السلع ادلتيسرة، ورلاالت التصريف احملتملة؛ التخطيط: -
 شروع ادلعتمدة؛ وتتم بصورة مستمرة وفقا لسياسة ادل البيع: -
تعد الربامج التفصيلية بعد تقسيم العمل بُت اجملموعات واألفراد وربدد واجبات وأعماؿ   تهيئة برامج العمل: -

 كل قسم وكل فرد؛
وىي وظيفة متممة، وتتفرع عن الوظائف ادلتقدمة، والغرض من شلارستها التعرؼ على  البحوث والتحريات: -

 م، وحصر ادلشاكل اليت ذبابو ادلشروع سبهيدا لدراستها ومن مث حلها.احتياجات ادلستهلكُت وتوقعاهت
II.  :تبني التسويق األخضر في المؤسسة االقتصادية 

التسويق األخضر على أنو رلموعة النشاطات اليت ؽلكن أف تسبب أو تسهل أي نوع من  ؽلكن تعريف
 ، وىذا بدوف أضرار على البيئة الطبيعية.ادلبادالت اليت هتدؼ إذل تلبية أو قضاء رغبات واحتياجات اإلنساف

                                                 
1

 .69ص ،2012 اإلضىٕذرَخ، اٌذار اٌجبِؼُخ، ،إدارح انجُئخ وانزًُُخ انًسزذايخ فٍ ظم انعىنًخ انًعبصرح خبٌذ ِصطفً لبضُ، 
2

 .151ص ِرجغ ضبثك،ػجذ هللا دىّذ إٌمبر،  ٔجُ اٌؼساوٌ، 
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 1كما عرؼ على أنو عملية تطوير وتسعَت وترويج منتجات ال تلحق أي ضرر بالبيئة الطبيعية.
 2أما كوتلر وآرمسًتون، فقد عرفاه على أنو احلركة اليت تتجو ضلو قياـ الشركات بتطوير منتوجات مسؤولة بيئيا.

III. :عناصر المزيج التسويقي األخضر 
 األخضر: المنتج -1

يعترب ادلنتج األخضر أحد العناصر األساسية اليت تعتمد عليها بقية عناصر ادلزيج التسويقي األخضر، دبعٌت 
 أف برامج التسعَت والتوزيع والًتويج تفقد معناىا إذا كاف ادلستهلك ليس حباجة إذل ىذا ادلنتج.

نظيفا إذا كاف مصنوعا بشكل نظيف،  ادلنتجؿ أف يكوف األخضر الذي تناولو الباحثوف سبحور حو  ادلنتجفمفهـو 
 قاببل لبلستعماؿ بشكل نظيف، وقاببل للتخلص بشكل نظيف.

، ويتم إنتاجو االجتماعينو ادلنتج الذي يليب حاجيات ادلستهلك ويلقى القبوؿ أفعرفو على  PEATTIEأما 
  3بطريقة مستدامة.

 التسعير األخضر: -2
سواء اليت  ،عملية ربديد السعر يف ضوء سياسة الشركة ادلتعلقة باإلعتبارات البيئية على أنوؽلكن النظر إليو 

تفرضها اللوائح والقوانُت البيئية أو مبادرات الشركة إذل ما ىو أبعد منها، وبالتارل فالتسعَت األخضر ىو عملية 
ادلطالب البيئية يف استخراج  ادلنتجات أو اخلدمات اخلضراء على الزبائن جراء مراعاة على فرض عبلوة سعرية

أو طرؽ تدويرىا والتخلص  عرضها، نقلها، موادىا، عملية تصنيعها واستهبلؾ الطاقة األنظف فيها، تغليفها،
 4منها...إخل.

 الترويج األخضر: -3
الًتويج األخضر بأنو عملية التفاعل االجتماعي اليت تستهدؼ القضاء على  MC DONAGHلقد عرؼ 

 ذي ؽلكن أف ػلدث بُت ادلنظمة ومجهورىا وأصحاب ادلصاحل.سلوؾ العزلة ال

                                                 
1

اٌٍّزمً اٌذوٌٍ  ،انزسىَق األخضر كبردبِ حذَش نًُظًبد األعًبل فٍ رحقُق انزًُُخ انًسزذايخدٍُّخ ضؼذَخ لرَشٍ، شهٍخ لذرٌ،  

 ّٔى اٌّئضطبد وااللزصبدَبد ثُٓ رذمُك األداء اٌّبٌٍ ورذذَبد األداء اٌجُئٍ، -اٌثبٍٔ دىي األداء اٌّزُّس ٌٍّٕظّبد واٌذىىِبد

 .376ص ،2011ٔىفّجر 23-22 ِؼخ ورلٍخ،جب
2

 .238ص ٔجُ ػجىد ٔجُ، ِرجغ ضبثك، 
3

 .381ص  ِرجغ ضبثك، دٍُّخ ضؼذَخ لرَشٍ، شهٍخ لذرٌ، 
4

 .253-252ص ص  ٔجُ ػجىد ٔجُ، ِصذر ضبثك، 
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نبلحظ من التعريف أف ادلؤسسة تستطيع أف ربل اخلبلفات بينها وبُت أصحاب ادلصاحل عن طريق اإلفصاح عن 
ادلعلومات ادلرتبطة بأنشطتها ادلختلفة ومشاركتهم يف سياستها، شلا يساعد على تقوية الثقة ادلتبادلة بُت ادلؤسسة 

 1عمبلئها.و 
 التوزيع األخضر: -4

ىو عملية مراعاة االعتبارات البيئية يف ربريك السلع من ادلصدر إذل الزبوف، أو ىو رؤية الشركة الودية بيئيا 
اليت سبتد على طوؿ سلسلة توريد القيمة، فهو يتعلق باحلصوؿ على ادلواد ومن مث اإلمدادات الداخلية داخل 

أقساـ الشركة، ومن مث اإلمدادات اخلارجية وادلوزعوف ىم ادلسؤولوف عن إيصاؿ السلع  الشركة حيث التوزيع يتم بُت
وؽلكن أف تكوف ىناؾ سلسلة مكملة مرتدة عند إعادة التدوير ليدخل مشاركوف آخروف كالقائمُت  إذل الزبائن.

 2يف مايلي: PANASONICوؽلكن ربديد اإلعتبارات البيئية يف التوزيع حسب شركة  ،بالتجميع بإعادة التدوير
 تعزيز خيارات النقل الواعية بيئيا؛ -
 (؛Eco-Truckاستخداـ الشاحنات البيئية) -
 (؛Bio-Dieselاستخداـ سيارات الديازؿ احليوي) -
(، اختيار احلجم ادلبلئم للشاحنة، ربسُت Eco-Driveالسياقة البيئية) مراعاة ربسُت عمليات النقل من خبلؿ -

 خداـ النقل ادلشًتؾ للمواد، حفظ ادلوارد عند التغليف.معامل احلمولة، است
 وظيفة الموارد البشرية في المؤسسة االقتصادية: -الفرع الخامس

I. :تعريف وظيفة الموارد البشرية 
تشمل إدارة ادلوارد البشرية كافة القواعد واإلجراءات ادلتعلقة باجتذاب واختيار األفراد الذين لديهم الرغبة 

وتنقبلهتم وتقارير الكفاية، وعبلقات العمل، وكل مايتصل دبعاملة  وتدريبهم، وتنميتهم، يينهم،يف العمل، وتع
  3ادلوظفُت منذ بدء تعيينهم إذل اهناء اخلدمة وإحالتهم إذل التقاعد.

فيعرفها بأهنا استخداـ القوى العاملة داخل ادلنشأة، ويشمل ذلك عمليات زبطيط القوى SIKALA أما
التدريب والتنمية، تعويض ادلرتبات والعبلقات الصناعية،  شأة، عملية االختيار والتعيُت، تقييم عادلة،العاملة بادلن

  4تقدمي اخلدمات االجتماعية، الصحية للعاملُت وأخَتا حبوث األفراد.

                                                 
1

 .387ص  ِرجغ ضبثك، دٍُّخ ضؼذَخ لرَشٍ، شهٍخ لذرٌ، 
2

 .272ص ٔجُ ػجىد ٔجُ، ِرجغ ضبثك، 
3

 .154ص ػجذ هللا دىّذ إٌمبر، ِرجغ ضبثك، ٔجُ اٌؼساوٌ، 
4

، ِجٍخ اٌؼٍىَ االجزّبػُخ، وٍُخ اِداة إدارح انًىارد انجشرَخ كبسزرارُدُخ نزحقُق انزًُُخ انًسزذايخ فٍ انًدزًع ػٍٍ ٌىُٔص، 

 ،د.ص.2011، 14، ػذد2واٌؼٍىَ االجزّبػُخ، جبِؼخ ِذّذ  ٌُّٓ دثبغُٓ، ضطُف
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 دارة ادلوارد البشرية:إوىذين التعريفُت ػلتوياف يف مضموهنما احلقائق اآلتية عن 
 ارد البشرية على عدد من ادلبادئ والقواعد واإلجراءات واألساليب اخلاصة بالتعامل مع العاملُت؛دارة ادلو إتعتمد  -
 اإلستغبلؿ األمثل للطاقات البشرية؛ -
 خلق ظروؼ وعبلقات عمل جيدة؛ -
 تطوير أفراد ادلنظمة بشكل مستمر؛ -
 تدعيم أساليب الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية للعامل. -

II. رة الموارد البشرية:أىداف إدا 
يتفق أغلب الباحثُت على أف أىداؼ إدارة ادلوارد البشرية ىي أىداؼ ادلنظمة أيضا، وبالتارل لكي ربقق 

 1ادلنظمة أىدافها اإلنتاجية واالقتصادية عليها أف ربقق األىداؼ التالية بشأف مواردىا البشرية:
 ف؛احلصوؿ على األفراد األكفاء للعمل يف سلتلف الوظائ -
 اإلستفادة القصوى من جهود العاملُت؛ -
 احملافظة على استمرارية رغبة األفراد يف العمل يف ادلنظمة؛ -

 أما أىداؼ العماؿ فيمكن تلخيصها يف:
 احلصوؿ على أفضل فرص عمل شلكنة مع إتاحة فرص التقدـ والرقي؛ -
 يتهم؛وجود ظروؼ عمل جيدة سبكنهم من العمل الفعاؿ الذي يزيد من انتاج -
 وجود برامج األمن والسبلمة يف احملافظة على العنصر البشري؛ -

 توفَت العبلقات اإلنسانية اجليدة اليت تزيد إحساس العماؿ باإلنتماء إذل ادلنظمة.
 ويتم تقييم اداء ادلوارد البشرية من خبلؿ رلموعة من ادلؤشرات تتمثل يف:

 ا ماسيتم تفصيلو يف اجلدوؿ ادلوارل.وىذ ،مردود العماؿ،كفاءة العماؿ ،مناخ العمل -
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .24ص ،2015اٌرَبض، دار اٌؼجُىبْ، ،ح انًىارد انجشرَخ: َحى يُهح اسزرارُدٍ يزكبيمإدار ِذّذ ثٓ دٌُُ اٌمذطبٍٔ،
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 معايير ومؤشرات تقييم الموارد البشرية (II-5)الجدول رقم
 معدل الغياب /معدل دوران العمل التزامات العاملين

معدؿ ادلشاركة يف األنشطة االجتماعية،معدؿ األمراض، معدؿ احلوادث،معدؿ األياـ الضائعة  مناخ العمل
 ل،نوعية عبلقات العمل.بسبب التوقف عن العم

العوائد لكل عامل،العوائد ادلالية قبل خضوعها للضريبة لكل عامل، العوائد ادلالية قبل  مردودية العمال
 خضوعها للضريبة بالنسبة لكتلة األجور. 

 نوعية التكوين، معدؿ الكتلة األجرية ادلوجهة للتكوين، نقل اخلربات وادلهارات، كفاءات العمال
 وظفُت.حركة ادل

Source : Michel Dion , Dominique Wolff , Le Développement Durable : Théories et Applications 

au Management , Dunod , paris , 2008 , p.164. 

 

III. :ادماج االستدامة ضمن إدارة الموارد البشرية 
 1تخطيط الموارد البشرية)االستقطاب واالختيار(: -1

 سس القانونية يف اإلعبلف عن الوظائف ويف إجرائها ويف تقييم نتائجها؛االعتماد على األ 
 ادلوثوقية يف االجراءات ادلعتمدة يف عمليات التعبئة واالستقطاب؛ 
 تأمُت حقوؽ ادلتقدمُت للوظائف من خبلؿ معايَت النزاىة والشفافية يف التوظيف؛ 
  د البشري؛غلب أف تكوف عملية االستقطاب نابعة من حاجة حقيقية للمور 
 تفادي أساليب التوظيف غَت األخبلقية وغَت القانونية كالوساطة واحملسوبية...اخل؛ 
 .ربقيق مبدأ تكافؤ الفرص للمتقدمُت للوظيفة واحلفاظ على سرية معلوماهتم والرد عليها 

 تقييم أداء العاملين: -2
 وثيق جوانب التميز والتدين يف أدائهم؛بتعاد عن التحيز، ومتابعة وتاستعماؿ أساليب التقييم ادلوضوعية واإل 
 تطوير أساليب وتقنيات العمل وتعميم استخداـ النظم اإللكًتونية، مع تطبيق معايَت اجلودة والتميز لؤلداء؛ 

 تحسين نوعية وظروف العمل: -3
  لبشرية بطريقة تراعي ا دهتيئة بيئة العمل وتشجيع األفراد على تنمية واستغبلؿ مهاراهتم، والبد من تنفيذ برامج ادلوار

 ربقيق التوازف بُت حاجات األفراد وأىداؼ ادلنظمة؛
 تكوين بيئة يتم فيها إطبلؽ العناف لئلبداع وطاقات العاملُت وتشجيع العمل اجلماعي؛ 
 ربقيق العدالة يف األجور ونظاـ ادلكافآت؛ 

                                                 
1

 . 154 -15ص ص ِمذَ وهُجخ، ِرجغ ضبثك، 
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  دوما لؤلماف يف وظائفهم؛حاجة العماؿ إذل ربسس حاجاهتم النفسية من طرؼ مديري ادلؤسسة، مع تطلعهم 
 عدـ التهديد بالفصل من الوظيفة، فاألسلوب يسبب اإلحباط ذلم، مع تشجيع ثقافة التحفيز ادلادي وادلعنوي؛ 
 توفَت متطلبات الصحة والسبلمة ادلهنية من خبلؿ االلتزاـ دبختلف القوانُت والتشريعات؛ 
 أدائهم.   أقامة دورات التدريب والتكوين ادلستمر للعاملُت لتحسُت 
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 خالصة الفصل:
لنا أف االقتصاد األخضر قد ساىم من جهة يف القضاء على الفقر، ويف  ضحمن خبلؿ ىذا الفصل يت

ربقيق التنمية االقتصادية من خبلؿ معايَت واسًتاتيجيات حديثة من جهة أخرى، وبالتارل فإف مسارعة احلكومات 
ق ذلذا ادلفهـو نابع من وعيها بأعلية محاية النظاـ البيئي من جهة، والوصوؿ إذل معدؿ وادلنظمات الدولية للتسوي

ظلو اقتصادي مقبوؿ من جانب آخر، وىذا ال يتأتى إال من خبلؿ توضيح الرؤى وصياغة مفاىيم التنمية 
ماف الدوؿ وادلنظمات يف وبالتارل يدع ادلستدامة بناء على معطيات الشفافية واإلفصاح وفق مقاربة احلوكمة البيئية،

 اإلطلراط ضلو التوجو ىذا البيئي.
كما أف ىذا من شأنو أف يدعم الشركات وادلؤسسات يف توجهها ضلو ربقيق متطلبات االستدامة ضمن 
وظائفها، وبالتارل يساىم بصورة اغلابية يف ربقيق أفضل ادلمارسات والتوجهات ضلو اإلطلراط يف الركب الداعم 

 لويث، وىذا ما سنفصل فيو يف الفصل ادلوارل.للتنمية دوف ت



 

 :لثثاالفصل ال

الممارسات البيئية المطبقة في 

 المؤسسة االقتصادية
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 : الفصل مقدمة
عن النشاط الصناعي اإلنساين، ومن خالل التطور احلاصل يف  الصادرةالسلبية على البيئة  نتيجة للتأثريات 
يف الفكر  تقدمخاصة بعد سلسلة من املؤمترات الدولية، فقد حصل  التشريعي والقانوين الرامي إىل محاية البيئة إلطارا

ضمن أهدافها وأولوياهتا، واهلذا فقد يؤخذ بعني االعتبار اهلا اإلطار البيئي أصبح من خال ، والذيالتسيريي للمؤسسات
   مع حمافظتهيتميز مبواصفات تنافسية على إدراجه ضمن إسرتاتيجيتها الصناعية الرامية خللق منتج  املؤسسات عملت

 ملنظومة اإلدارة البيئية  هاتبنيو  ة،تقييمها لآلثار احملتملة للمشروعات على البيئ وال يتم هذا إال من خالل ،على البيئة
والذي من شأنه أن يساعد  ،أو إحدى النظم اإلدارية احمللية ISO 10441 الدولية القياسيةاملواصفة  سواء من خالل

ويعمل على االستفادة القصوى من مجيع املخلفات الصناعية املؤسسة على طرح منتج أنظف يراعي الشروط البيئية 
 .وإعادة تدويرهامن خالل تثمينها 

اإلطار العام لنظم اإلدارة البيئية مع التطرق بالتفصيل لعناصر  يف هذا الفصل من خالل هذا الطرح سنعاجل 
خمتلف اخلطوات يف التقييم البيئي لآلثار البيئية، مع دراسة  ، كما سنتطرق إىلISO14001املواصفة القياسية الدولية 

  . إدارة النفايات الصناعيةأثر ذلك يف طرح منتج أنظف ويساعد يف
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 : الدولية القياسية مقدمة حول نظم اإلدارة البيئية والمواصفات –المبحث األول 
املسؤولية البيئية للمنظمات جتاه جمتمعاهتا مكانة خاصة و مهمة يف تفكري معظم اإلدارات العليا  حتتل 

 ،تقدمة، بفعل ييادة حجم املخاطر والتأثريات البيئية ال ي تفريها الصناعةللمنظمات يف العديد من الدول الصناعية امل
دفع بأصحاب القرارات إىل اعتماد  ،تطور التشريعات البيئية املواكبة لتلك املخاطر وييادة الوعي البيئي عمومالكن 

 .ها بنظم اإلدارة البيئيةمواصفات تراعى من خالاهلا اجلوانب البيئية وحتسن من أدائها البيئي وهو ما يطلق علي
 : نشأة نظم اإلدارة البيئية وأنواعها  –المطلب األول 

االهتمامات البيئية يف كافة جوانب العملية اإلدارية باملنظمة، وجعل كل دماج إإىل اإلدارة البيئية  نظمتسعى  
من خالله جعل األهداف البيئية  عامل يتحمل مسؤولياته جتاه البيئة واجملتمع، من خالل توفريها إلطار عمل تستطيع

 . إحدى املدخالت الرئيسية يف عملية اختاذ القرار
 : نظم اإلدارة البيئية  نشأة –الفرع األول 

دارة إإن التغريات السريعة واملتعاقبة ال ي يشهدها العامل دفعت بظهور مفاهيم إدارية ونظريات متخصصة جتاه 
ظهور اإلدارة البيئية املعاصرة يف املؤسسات احلديثة كأسلوب اقتصادي وإداري وهذا ما دعى إىل  ،املوارد االقتصادية

يعمل حتت مفهوم نظرية التنمية املستدامة من أجل احلفاظ على املوارد البيئية من خالل اإلستعمال األمثل و الرشيد 
البيئية، عالوة على اآلليات  اهلا بغية احلفاظ على البيئة، لذا يتطلب األمر تكوين منظومة معرفية تساند اإلدارة

حتسن من  ،واألنظمة اإلتصالية حىت ميكن إجياد التالحم بني األجهزة احلاسوبية واملعلومات بصورة متكاملة ومتواينة
 1.أداء مناهج وأساليب العملية اإلدارية عند إدارة املوارد اإلقتصادية بطريقة رشيدة ومتواينة بيئيا واقتصاديا واجتماعيا

غم من الطبيعة الطوعية ملواصفات أنظمة اإلدارة البيئية، إال أن القوانني البيئية  والضغوط التنافسية تؤدي بالر ف 
 امةدورا هاما يف دفع املنظمات لتبين تلك األنظمة، فرتجع بدايات االهتمام باجلانب البيئي إىل انعقاد اجلمعية الع

ضرورة عقد مؤمتر دويل ملناقشة القضايا البيئية والذي مت  ، وال ي خرجت ببيان مفاده1291لألمم املتحدة عام 
 3:موضوعات هي 40وخرج املؤمتر بتوصية ميكن تصنيفها بشكل عام حتت  ،2 1299بستوكهومل سنة 

 اجلوانب البيئية إلدارة املوارد الطبيعية؛ -
 لتحسني البيئة؛ " املستعمرات"ختطيط وإدارة املستقرات البشرية  -
 امللوثات والسيطرة عليها؛حتديد أهم  -

                                                 
 اعتماد نظام اإلدارة البيئية في تقويم معامل اإلسمنت العراقيةسعاد ناصر عكاب، ابراهيم فاضل محسن،  ابراهيم عبد محمد، 1

 .94ص ،9،9419عدد ،9المجلد مجلة ديالى، ،حالة دراسية_(الشركة العامة لإلسمنت العراقية)وتأهيلها
 . 119نجم العزاوي، عبد هللا حكمت النقار، مرجع سابق، ص 2
 جامعة،مجلة كلية التراث ال ،العراق انموذجا -توظيف اإلدارة البيئية في الوصول إلى التنمية المستدامة  ،سحر قدوري عباس 3

 .19ص ،0عدد
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 اجلوانب االجتماعية والثقافية واالعالمية للقضايا البيئية؛ -
 .البيئة والتنمية -

أن اإلدارة البيئية  1299أصبح من املعرتف به منذ املؤمتر العاملي عن السياسات البيئية لعام  وبالتايل فقد
 االهتمامعطاء إو درجة مرونة الطبيعة، ما يستوجب من انعكاسات األنشطة البشرية على البيئة  توجب التعرف على

الكايف للعناصر البيئية بدءًا من مرحلة التخطيط ويتواصل اإلهتمام إىل التنفيذ الذي يتيح استخدام أفضل اخليارات 
1.الحتياجات التنمية وأهدافها من ناحية والعناصر البيئية ومكوناهتا من ناحية أخرى

 

الدولية، بدأت تفرض قيودا على  البيئية التزاماهتا خاصة معمات بالتلوث البيئي وعي احلكو  تناميومع  
بني سنوات ( END OF PIPE)املؤسسات الصناعية من أجل احلد من تلوث املاء وااهلواء وفق مقاربة هناية األنبوب 

وبعد صدور تقرير 2. تاجيةما دفع باملؤسسات إىل استعمال تقنيات جديدة يف عمليتها اإلن ،السبعينات والثمانينات
وما طرحه من أفكار حول التنمية املستدامة قررت األمم املتحدة تشكيل هيئة دولية تعرف  1219برونتالند سنة 

، ضمت األمني العام وبعض رجال األعمال السويسريني ليكونوا مستشاريه الرئيسيني يف عملية UNICEDباسم 
 BUSINESS COUNCIL ON التنمية املستدامة هم شكلوا جملس أعمالاملناقشة واختاذ القرارات، والذين بدور 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT  (BSCD)   كما اتصل األمني العام ،الذي نشر تقريرا عن منهج التغيري
لدراسة إصدار مواصفات لإلدارة البيئية، بالتوايي مع ذلك قامت غرفة التجارة  ISOالدولية للمواصفات  باملنظمة

والذي نظم املؤمتر العاملي الصناعي الثاين حول اإلدارة  ،1224بإجياد جمموعة ماحني دعم القرار عام ( ICC)ة العاملي
 . 3البيئية

اجملموعة االستشارية  تشكيلب IEC واللجنة الدولية لإللكرتوتقنية ISOالعاملية للتقييس نظمةامل قامتكما 
اجة إىل مواصفات دولية خاصة بإدارة البيئة حتقق األهداف لتقييم احل 1221عام ( SAGE)االسرتاتيجية للبيئة 

 4:اآلتية
 تنشئ مداخل عامة لإلدارة البيئية مشاهبة لتلك اخلاصة بإدارة اجلودة؛ -
 تعزي قدرات املنظمات إلجناي حتسينات يف األداء البيئي والقدرة على قياسها؛-
 .جلمركيةتسهل التجارة الدولية وتزيل العوائق التجارية غري ا -

                                                 
1

مركز المستنصرية للدراسات العربية  ،اشكالية إدارة شؤون البيئة في التوجهات التنموية المستدامة سحر قدوري الرفاعي، 

 .191ص ،9441 الجامعة المستنصرية، والدولية،
2
 D. Morrow, D. Rondine , '' Adopting Corporate Environmental Management  Systems '', European 

Management journal , Vol 20 , N° 02 , 2002 , P. 161 . 
3

 .94محمد صالح الدين عباس حامد، مرجع سابق، ص  
4

دراسة في معمل اسمنت  - ISO14001أنموذج لتقويم نظام إدارة بيئية وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية عبد الكريم خليل الصفار، 

 .9ص ،9411 ،41عدد ،12مجلدال مجلة جامعة بابل، ،الكوفة
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 ISO)من مواصفة اجلودة ( BS7750)اشتقت مؤسسة املعايري الربيطانية املواصفة  1220ومع حلول عام  

9000 / BS 7750 ) ، فكان من الوسائل األساسية  1220حيث وبعد االستشارات التجارية لتحسينه وضع عام
وال ي متت  1220عام ( EMAS)األوروبية ، لتليه ظهور املواصفة ( SME)لبناء و تكوين نظام اإلدارة البيئية 

أدى إىل ظهور سلسلة  ،املصادقة عليها من طرف القانون األورويب، لكن القيود الكبرية املفروضة على هذه املواصفة
كجهد يسعى للوصول باملنظمة املطبقة إىل مستوى املنافسة متجاوية القيود التجارية ( ISO 14000)املواصفات 

 . 1قوانني هناية األنبوب األمر والنهي أو وكبديل عن قوانني
 : تعريف نظم اإلدارة البيئية وخصائصها –الفرع الثاني 

 : تعريف نظم اإلدارة البيئية –أوال 
إن نظم اإلدارة البيئية ليست بتلك األدوات اإلدارية الصارمة، فهي تتمتع مبرونة متكن املنظمة من التعامل مع  

 . أداء بيئيا أفضلخمتلف احلاالت ومبا حيقق 
  فيعرفهاYARNELLET PATRICK  على أهنا دورة مستمرة من التخطيط والتنفيذ واملراجعة  والتحسني

2لألعمال ال ي تقوم هبا املنظمات لإليفاء بالتزاماهتا البيئية
. 

  كما عرفهاDE ARAUJO ذ والقابلة للتحقق منها  تأخ ،بأهنا جمموعة من اإلجراءات املوثقة واملهيكلة
 ،صيغة املراحل املتعددة واملتكاملة وتعاجل كل األمور بدءا من اإلدارة و ممارسات العمل إىل التقنيات والرعاية القانونية

 .وأهداف املنظمة  وال ي مت وضعها لتلبية وإدامة وحتسني مستوى السياسات البيئية

  أما املنظمة الدولية للتقييسISO  ذلك اجلزء من نظام إدارة بأهنا  10441فتعرفها حسب مواصفة اإليزو
  .3مع البيئة ( تفاعالهتا)يستخدم لتطوير وتنفيذ سياستها البيئية وإدارة تفاعلها  ،املنشأة
  عبد الرياق على أهنا جمموعة من النظم ال ي ظهرت هبدف حتقيق مزيد من التطوير والتحسني يف نظام  ىير و

 4.ئةمحاية البيئة مع عمل متواين مع احتياجات البي
 اإلدارة البيئية على أهنا سلسلة من األساليب الفعالة يف املعاجلة املنهجية لرعاية النظام البيئي   مكما ينظر إىل نظا

جلميع جوانب النشاط اإلقتصادي، وال يتم ذلك إال من خالل التزام املنشأة مبسؤوليتها جتاه البيئة باعتبار املنشأة جزء 
  .1د عالقة مرتابطة ومتشابكة بني التنمية واإلستدامة وبني اإلستدامة واإلدرة البيئيةال يتجزأ منها، وباعتبار وجو 

                                                 
1

 .111ص مرجع سابق،  نجم العزاوي، عبد هللا حكمت النقار،  
2
 Yarnell Patrick  ,  '' Implementing an ISO 14001'', Environmental management system, School of resource 

& Environmental management , Canada, 1999, P. 14. 
3
Thomas Zobel , '' The Influence of organizational characteristics on the Environment Management 

Systems '' , Doctoral thesis , Lulea university of technology , Sweden , 2005 , P 10 .  
4

لمهنية وفق المواصفتان دراسة موقفية إلمكانية إقامة النظام المتكامل للبيئة والسالمة والصحة ا رغيد ابراهيم اسماعيل، 
OHSAS18001& ISO14001، ،122ص ،9414 ،29عدد ،99المجلد جامعة الموصل، مجلة تنمية الرافدين. 
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تساعد املنظمات على فهم  ،أن نظم اإلدارة البيئية عبارة عن أداة إدارية مرنة من التعاريف السابقةنستنتج  
ر تكاملي حتقيقا لإلدارة الكفأة من خالل إطا، وتقييم وحتسني اجلوانب البيئية ألنشطتها أو منتجاهتا وعملياهتا

 . للمخاطر والتأثريات البيئية احلالية واحملتملة 
هم هيكل نظام اإلدارة البيئية على اتعديل الطرائق، كما يس يفيساعد املنظمات ل جاءنظام اإلدارة البيئية  إن

ارة البيئية يف التحسني ويستخدم نظام اإلد تكييف دعم احلاجات واألولويات يف األداء النموذجي للمنظمات،
 2.يساعد املنظمات يف تفعيل فرص التحسينات يف األداء البيئيكما  املستمر للنشاطات املتعلقة باألداء البيئي،

بالنسبة لكثري من املنظمات اإلجيابية توجها اسرتاتيجيا وليس توجها لإلمتثال  ميثل نظام اإلدارة البيئيةصار  وبالتايل
 .يات املنظمةأصبحت جزءا مكمال لعمل وبعد أن كانت وظيفة هامشية ،للقوانني والضغوط

 : خصائص نظم اإلدارة البيئية  –ثانيا 
 كما أن قيامتنفيذ إحدى أنظمة البيئة للمنظمة إطار عمل لتحقيق مستوى عال من األداء البيئي،   يؤمن 

 : 3خصائص التالية إىل وظيفتها بشكل جيد يعود باملنظمة 
 ى مستوى من التزام املنظمة مبنع التلوث؛ تنشئ أعل – 1
 حتدد املستلزمات القانونية والتنظيمية؛  – 9
 حتدد اجلوانب البيئية املرتبطة بنشاطات املنظمة ومنتجاهتا وخدماهتا؛  – 9
 تشجع على التخطيط البيئي عرب دورة احلياة الكاملة للمنتج أو اخلدمة أو العملية التصنيعية؛ – 0
 راءات حتقق مستويات أداء بيئية مستهدفة؛ تؤسس إج – 0
 ختصص املوارد و تصنع برامج تدريبية اليمة لتحقيق املستوى املطلوب؛   – 9
 تقيس األداء البيئي للمنظمة مقابل سياستها البيئية وأهدافها ا لتحديد مدى املالئمة  واحلاجة إىل التحسني؛ – 9
 تؤسس خطوط إتصاالت واضحة؛  – 1
جملهزين واملتعاقدين لتأسيس أنظمة إدارة بيئية، إذ أن عدم وجود أنظمة لإلدارة البيئية لديهم يؤثر على تشجع ا – 2

 . نشاط املنظمة وخمرجاهتا 
 

                                                                                                                                                         
1
 Amera khalaf Lftah , Environmental Management as an Entry Point to Achieve Sustainable Development 

With Reference to Reality Sustainable Development in Iraq , 2
nd 

Conference on Environmental and 

Sustainable Development , 28-29 October 2015, p.119. 
2

دراسة تطبيقية في الشركة العامة لكبريت  -التصنيع الرشيق وانعكاساته على نظام اإلدارة البيئية، ثائر أحمد سعدون السمان 

 .29ص ،9419 ،149عدد ،90المجلد موصل،جامعة ال مجلة تنمية الرافدين، ،المشراق
3

دراسااة مقارنااة بااي  شااركتي  -داء البيئااي للمؤسساااتفااي تحسااي  اأ ISO 14001مساااهمة المواصاافة القياسااية  دهيمييي جييابر، 

 .190ص ،011،941عدد بسكرة، جامعة محمد خيضر، ، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية،ACC&SCAEK اإلسمنت
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 أهم مواصفات نظم اإلدارة البيئية( III-1: )جدول رقم
 تاريخ اإلصدار الحالة المنظمة الدولة أو المواصفة

EMAS 9441 – 1229 تنظيم االحتاد األورويب 
09904 B 1220 مواصفة حملية بريطانيا 

944X 1220 مواصفة حملية فرنسا 

ISO14001  منظمةISO 9440 – 1229 مواصفة دولية 
Source : Paolo. Bracchini , ''Guide à la mise en place du management environnemental en 

entreprise selon ISO 14001 '', presse polytechnique et universitaires romandes, Lausanne, 2007, P 20.  
 : أهم نظم اإلدارة البيئية المحلية  –الفرع الثالث 

أدركت املنظمات أن معاجلة القضايا البيئية ال يكون إال من خالل نظرة جزئية حتقق رضا األطراف البيئية،  
أنظمة اإلدارة البيئية، فقد اجتهت املنظمات احمللية والدولية  وبغض النظر عن الفوائد والتكاليف وامليزات ال ي تقدمها

بربيطانيا واملواصفة ( BS7750)املواصفة :خصوصا الشركات متعددة اجلنسيات، لتبين هذه املواصفات احمللية مثل
(NSF110 ) بالواليات املتحدة األمريكية والتشريع األورويب(EMAS )ذا الذي خيص دول اإلحتاد األورويب، وه

 نيمن أجل حتقيق عوائد وفوائد على تلك املنظمات، ومبا حيقق رضا األطراف ذات املصلحة خصوصا املستهلك
ما حيتم على هذه  وحصة سوقية أخذت يف التنامي يوما بعد آخر، اتفاوضي ااخلضر الذين أصبح لديهم اليوم وين

 :    ، وهذه النظم كالتايل1املنظمات إعطائها االعتبار الاليم

 (: BS7750)المواصفة البريطانية  –أوال 
كأول مواصفة وطنية ألنظمة اإلدارة ( BS7750)املواصفة ( BSI)أصدر املعهد الربيطاين للمواصفات  

ن جناح هذه املواصفة وشعبيتها أ، كما 1220، وقد مت تنقيحها وصدرت كصيغة ثانية عام 1229البيئية بداية عام 
 . اخل، ألن تصدر مواصفات وطنية مماثلة...رنسا، ايرلندا وبريطانياف: دفع بالعديد من الدول مثل

فتعد هذه املواصفة أداة إدارية فاعلة تساعد املنظمات للنهوض بأدائها البيئي من خالل توفري مدخل نظمي  
  2.شامل ميكن املنظمات من بناء وتطوير أنظمتها اإلدارية البيئية واحملافظة عليها

 
 

                                                 
1

 .949، ص 9449 القاهرة، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ،المبادئ والممارسات : ة البيئيةاإلدار نادية حمدي صالح، 
2

 دراسة حالة شركة اإلسمنت -دور نظام اإلدارة البيئية في تحسي  اأداء البيئي للمؤسسات دهيمي جابر، بروش زين الدين، 

SCAEK، نمو المؤسسات واالقتصاديات بين تحقيق األداء المالي  " والحكومات الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز للمنظمات

 .901ص ،9411نوفمبر 99-99يومي  جامعة ورقلة، ،"وتحديات األداء البيئي
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  :1خصائصها كالتايل DE ARAUJOكما حيدد  
 ؛  BS7750ومن مث ISO 9000املواءمة مع املواصفة اإلجنليزية لنظام إدارة اجلودة  – 1
 إمكانية تنفيذها يف كل أنواع وأحجام املنظمات الصناعية واخلدمية؛  – 9
 ؛ (  PROCESS MODEL)املواصفة مصممة على أساس منوذج العملية  – 9
 جراء التدقيق الدوري عليها من طرف ثالث؛ إمكانية تسجيلها وإ – 0
 التوافق مع التعليمات واألنظمة األوروبية؛  – 0
 . تلزم املنظمة بإجراء حتسينات مستمرة – 9

 : EMASاألوروبي  شريعالت –ثانيا 
هذا  أظهر االحتاد األورويب بسرعة سياسته الطوعية من خالل اقرتاح تشريع غري إلزامي يف جمال محاية البيئة، 

أصدر جملس االحتاد األورويب  1229جوان  92التشريع الذي يطبق بصورة أكثر على املنتوجات املستوردة، ففي 
خيص كيفية مسامهة املؤسسات الصناعية يف نظام مشرتك لإلدارة والتدقيق البيئي يسمى  1199/29تشريعا حتت رقم 

 . EMASإدارة البيئة ونظام التدقيق 
أصدر النسخة اجلديدة  9441الحتاد األورويب مبراجعة هذا التشريع، ويف أفريلقام ا 9441يف سنةو  

، فساعدت هذه النسخة على االهتمام باإلدارة البيئية يف تسيري املؤسسات وتدعيم EMAS271/2001واملسماة
تتابع من طرف مجيع أصناف املؤسسات،  EMAS271/2001التحسني املستمر لألداء البيئي، وهبذا أصبحت 

غري أن متطلباهتا الصارمة والشكوك حواهلا بسبب حدودها اإلقليمية جعل املؤسسات تتجه حنو املواصفة الدولية 
ISO14001

يشرتط أن يكون الشكل       EMASكما أنه ال توجد قاعدة موحدة لتحرير هذه الوثيقة فتنظيم  .2 
 : 3مون أن حيدد العناصر التاليةوعلى املض( EMASمن  IIIامللحق حسب )واملضمون مفهوم لدى العموم 

 توصيف املؤسسة وأنشطتها املنفذة؛ – 1
 نتائج التقييم البيئي؛  – 9
 السياسة البيئية؛  – 9
 إعطاء ملخص مستوعب لألداء البيئي احملقق؛  – 0
 الربنامج البيئي ونتائجه احملققة؛  – 0

                                                 
1

 ISO 9001واصافتي  الادولتي منموذج لتقويم نظامي إدارة الجودة والبيئة وفقا لمتطلباات ال'' عبد الكريم خليل، إبراهيم الصقار،  

4001& ISO 1''   أطروحة دكتوراه ، الجامعة العالميةST Clements ، 944152، ص . 
2
 Le management environnemental , Rapport de la commission de l'aménagement régional de 

l'environnement , du tourisme et des transports , chambre de commerce , Paris , 1997,  P. 07.   
3

   Paolo Bracchini , Guide de la mise en place du management environnemental en entreprise selon ISO 

14001 , Presses polytechniques et universitaires romandes , Lausanne , 2007, P. 23. 
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 التعديل املستوعب مقارنة بالنسخة السابقة؛  – 9
 . EMAS والشكل التايل يوضح هيكل تنظيم ؛دقق البيئي وتاريخ صالحية الوثائقإسم امل – 9

  EMASهيكل تنظيم ( III-1) :الشكل رقم                                    

 
Guide de la mise en place du management environnemental en ,  Paolo Bracchini

,  , Lausanne es polytechniques et universitaires romandes, Press entreprise selon ISO 14001

2007, P. 22. 

 

 بدءا مرحلية خبطوات املرور يتم ،EMASواصفة احمللية حلصول على املاأن  خالل الشكل السابق نالحظ من

 املراقبني موافقة تتم أن بعد التسجيل مرحلة تأيت مث الصناعي، للموقع الداخلي التدقيق إىل ووصوال البيئي، األثر بتقييم

  .عليها املتحصلة للمؤسسة بالنسبة هنائية املواصفة تصبح وهبذا املراقب، العمومي البيئي والتصريح اخلارجيني،
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 :1نذكر EMASنظام التدقيق إلدارة البيئة ونظام التدقيق لومن اخلصائص األساسية 
 قة فقط؛ تنفذ وتسجل يف األنشطة التصنيعية وإنتاج الطا – 1 

 تركز على التحسينات املستمرة يف األداء البيئي وتشرتط وضع أهداف وبرامج لذلك؛ – 9
 تعد إجراء مراجعة أولية واسعة قبل التسجيل جزء أساس من متطلبات النظام؛ -9
 تشرتط إعداد سجل بالتأثريات البيئية املهمة والتشريعات ذات الصلة؛ -0
 شاملة ومتكررة من قبل طرف ثالث؛  تشرتط إجراء أنشطة تدقيقية – 0
تشرتط إعداد كشف بيئي شامل ونشره، وجعل السياسات والربامج البيئية معلنة ومتاحة للجمهور وهذا الذي  – 9

 صعب من انتشارها؛ 
 . تشري إىل ضرورة استخدام أفضل أنواع التكنولوجيا املتوفرة وال ي ميكن تطبيقها من الناحية االقتصادية – 9

 :  ISO 14001الدولية القياسية  المواصفة  –ع الرابع الفر 
أهم نظم اإلدارة البيئية نظرا ملا تتميز به من خصائص وميزات سهلت ISO 14001 تعد املواصفة الدولية        

 .تطورهاانتشارها الدويل اهلذا سنقف عند نشأهتا وأهم ميزاهتا، وكذا 
 :  ISOالدولية للتقييس نظمةنشأة الم -أوال  

( Equal)وال ي تعين يساوي أو يعادل  ISOSيف الواقع أن كلمة إيزو مشتقة من الكلمة اإلغريقية إيزوس  
أي اخلط الذي يتساوى فيه  Isobarإذ تظهر يف كلمات مثل ( …ISO)وحتدد يف أحيان كثرية كبداية يف الكالم 

إن التفكري من التساوي إىل القياس قاد إىل ال ي تعين متقايس،  Isométrieالضغط البارومرتي يف فرتة معينة، و
وبذلك أصبحت كلمة إيزو اختصارا للمنظمة الدولية للمواصفات واملقاييس  ،كاسم ملنظمة دولية  ISOاختيار اإليزو

(ISO) International Organisation for Standardisation   ،ختتص بإصدار املواصفات الدولية
 2.را لتسهيل التعاون وتوحيد املواصفات الصناعية على املستوى الدويليف جنيف بسويس 1209 تأسست عام

دولة، وهناك دول منخرطة  109وتأخذ شكل منظمة غري حكومية وفدرالية للمنظمات الوطنية للتقييس لـ  
(. ةالواليات املتحد)أو خاصة متاما ( أملانيا)أو بشكل خمتلط ( اليابان)يف شكل وكاالت حكومية أو شبه عمومية 

 . 3هذه املنظمات ميكن أن تأخذ شكل جلان أعضاء أو أعضاء مستقلني  أو أعضاء منخرطني
 

                                                 
1

 .01عبد الكريم خليل إبراهيم الصفار، مرجع سابق، ص  
2

 .199ص ،9441سوريا، دمشق، دار الرضا للنشر، ،10111دارة البيئية وايآيوو نظم اإل ،رعد حسن الصرن 
3
 M. Naoufel. G , Grille, '' La norme ISO 14001 : un moyen de protection de l'environnement ou une arme 

concurrentielle ? '', Centre d'économie et sociologie appliquées a l'agriculture et aux espaces ruraux , 

bourgognes , 2005, P. 02.  
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 :  10111نشأة مواصفة اإليزو  –ثانيا 
مث  1229ونشرت سنة  قبول جمموع أعضاء منظمة اإليزو 10441لقيت النسخة األوىل من مواصفة اإليزو   

يزو بعد إجتماع فريق خرباء ولتصبح املواصفة أكثر تبسيطا عرضت للمراجعة بعد مخس سنوات، لتوافق قواعد اإل
 Projet Final deوهبذا أهنوا حترير املشروع النهائي للمواصفة الدولية. وتطبيقا من مجيع الفاعلني حول العامل

Norme International (PFNI ) 9410.1، وعدلت يف 9440والذي عرض للموافقة النهائية ونشر سنة 
I – 4110و 1991نسختي  10111بين مواصفة اإليزو  أهم الفروق  : 

فيما خيص الشروط العامة املتعلقة بالتعاريف، وضع املواصفة، التنفيذ، التحسني املستمر، فهي متوفرة يف  
 . نفس النسختني، أما الشيء املستحدث فيخص جمال تطبيق نظام اإلدارة البيئية 

االختيار للمؤسسة يف وضع النظام على مجيع األنشطة،  ترتك املواصفة حرية 9440ففي نسخة ديسمرب  
املنتج أو اخلدمات، أو على جزء منها فقط، غري أنه إذا قررت املؤسسة عدم وضع أنشطتها امللوثة يف نظامها لإلدارة 

 . 2...(املقرضني مستهلكني، سكان املنطقة،)البيئية فيمكن أن تفقد مسعتها لدى األطراف ذات املصلحة 
تطبق على املظاهر البيئية ال ي » : الذي يقول و 1229التعديل األهم فيخص الفصل الرابع من النسخة أما  

 . «ميكن للمنشأة التحكم فيها وال ي يكون لديها تأثري بيئي 
تطبق على املظاهر البيئية ال ي يكون للمنشأة إمكانيات » : فتقول 9440وفيما خيص النسخة املعدلة لسنة  

.« ا والذي لديه إمكانيات قيام تأثريللتحكم فيه
3 

 4: فيما يلي 10441وتتلخص مظاهر إنشاء نظام إدارة بيئية وفق مواصفة اإليزو   
 حتديد وحتليل اآلثار واملظاهر البيئية؛ -
 حتديد سياسة بيئية للمؤسسة؛  -
 االلتزام جتاه إحرتام وتسيري التشريعات البيئية؛  -
 ربامج البيئية؛ حتديد أهداف التحسني وال -
 التحسني املستمر لألداء البيئي للمؤسسة؛  -
 اإلتصال البيئي؛  -
  . التحكم يف حاالت األخطار البيئية -
 

                                                 
 .0ص مرجع سابق، دهيمي جابر، 1

2
 Valérie Baron , '' Pratiquer le management de l'environnement '', AFNOR , France, 2007, P. 28.   

3
 Jaques Salamitou , Op.cit , P.51.  

4
 .909ص مرجع سابق، دهيمي جابر، بروش زين الدين، 
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II -  القياسية المعدلةالمواصفة ISO14001:2015: 
 سنوات للتأكد من أهنا ال تزال ذات صلة 14إىل 0مراجعة معايري اإليزو وتنقيحها بصورة دورية عادة كل  يتم

مبا يف ذلك االعرتاف املتزايد من قبل املؤسسات أن هناك عوامل خارجية  ،بالسوق واالستجابة ألحدث االجتاهات
وداخلية ال ي تؤثر على البيئة مثل تقلبات املناخ والسياق التنافسي الذي يعملون فيه والتأكد من أن املعيار متوافق مع 

 .معايري أخرى لنظام اإلدارة
يف هيكل  9410ويتمثل اإلبتكار الرئيسي إلصدار  9440ة باملبادئ الرئيسية إلصدار حتتفظ هذه النسخ

ISO14001  وااهلدف منه يتمثل يف حتقيق ما يسمى باملعيار العاملي، حيث يدعو املؤسسات لتنفيذ نظام اإلدارة
لوث ومحاية البيئة وحتسني أدائها وهذا ما يتطلب جمموعة من اإلجراءات ملنع الت ،البيئية للمسامهة يف التنمية املستدامة

طرقا جديدة  كشف ISO14001:2015ومع ذلك فإن مشروع  .التزامها لتلبية متطلبات اللوائح وإظهارالبيئي 
حيث يدعو على سبيل املثال أن تكون املؤسسات أكثر اخنراطا للسماح اهلا بتحديد أولويات املخاطر والفرص املرتبطة 

املرونة ال ي تلعب دورا هاما يف رصد األداء البيئي على امتداد سلسلة القيمة وهذا بالرتكيز أي يضمن  ،باآلثار البيئية
ويتم ذلك من خالل  ،على اجلوانب البيئية ألنشطة املؤسسة وعملياهتا بتقييم وحتديد اجلوانب البيئية لدورة حياة املنتج

 :يف اآليتة املتمثل 5102العمل بالبنود العشرة ال ي يوفرها اإلصدار لعام 
 الدعم               -إطار املؤسسة          -املصطلحات والتعاريف        -املراجعة املعيارية       -جمال التطبيق         -
        1.التحسني -تقييم األداء             -العمل التنفيذي              –التخطيط             -القيادة              -

 :   يف اجلدول التايل EMASو 10441أهم االختالفات املوجودة بني اإليزو ونلخص 
 EMASو 10441الفرق بين مواصفة اإليزو  –(III-4): جدول رقم
EMAS ISO 14001 

 مواصفة قياسية دولية تنظيم أورويب
خط  جزء من: تطبق على كل أو جزء من املوقع املستهدف مثل تطبق على كل أجزاء املوقع املستهدف

 إنتاج، مصلحة جتارية
 االلتزام وفقا للتشريع وجوب املطابقة مع التشريعات

ختفيض اإلنبعاثات ، )التحسني املستمر لألداء البيئي 
 واألهداف  حمددة بالنتائج( االستهالك

 حتسني نظام اإلدارة البيئية واألهداف  حمددة وفقا لإلجراءات

 املعلومات والتكوين تعطى للعمال لعمالاملعلومات والتكوين إلزامية بالنسبة ل
 Source : V. Barriat , '' Les systèmes de management environnemental: Guide pratique pour les 

représentants des travailleurs ", étude exploratoire , 2003 , P. 09.  

                                                 
1

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  ،واقع وآفاق - تطبيق نظم اإلدارة البيئية في مؤسسات اإلسمنت الجوائرية دغفل فاطمة، 

 .199ص ،9419المسيلة، جامعة محمد بوضياف، الطور الثالث في علوم التسيير،
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  األورويبوالتشريع  ISO 14001 دوليةمن خالل أهم الفروقات املالحظة بني املواصفة القياسية ال
EMAS  ،يتضح لنا حمدودية انتشار التشريع األورويب، نظرا القتصاره على دول اإلحتاد األورويب فقط من جهة

والتعقيدات واإلشرتاطات ال ي يفرضها على الشركات الراغبة يف تبين هذه املواصفة، وهذا ما ساهم يف انتشار مواصفة 
ISO 14001 ريع يف خمتلف دول العاملبشكل س . 

عملت  وال يالصادرة،  مواصفات اإليزوأن أهم الشركات املتعددة اجلنسيات قد استحوذت على معظم  كما جند
جند يف بريطانيا العديد من  ، وبالتايلعلى تطوير معايريها مبا يتماشى ومنو املبادالت التجارية العاملية ISOمنظمة 

10441متحصلة على شهادة اإليزو TOYOTA , HONDA, ROVER: شركات السيارات مثل
1. 

على األقل  10441على مورديها أن تكون لديهم أنظمة اإلدارة البيئية إيزو FORDكما اشرتطت شركة  
ال ي تعتمد على منتجني متفرقني يف العديد من دول العامل  العاملية NIKEوكذلك جند شركة  ،يف موقع صناعي واحد

من مدخالت إنتاجها، وحىت تضمن هذه الشركات أن مجيع املوردين الذين تتعامل معهم ملتزمون  يف توفري العديد
عملت على  ،مبجموعة من اإلشرتاطات ال ي جيب توافرها يف املنتجات النهائية ال ي سيتم طرحها يف أسواق أوروبا

رتاطات ذات اإلرتباط بالعمال صياغة جمموعة من اإلشرتاطات البيئية والصحية هذا فضال عن جمموعة من اإلش
    2.والظروف العامة لبيئة العمل باملؤسسة ال ي ترغب يف التعاقد معها كأحد األعضاء يف سلسلة املوردين

سة موضوعات اسرتاتيجية تؤثر يف مستوى جناح تطبيق مواصفة مخ Chian and Chiu وقد حدد
ISO14001 3:وهي 

 التغيري التنظيمي؛ -ب                       وجهة نظر اإلدارة؛                 -أ
 .   الفوائد والكلف-اجلوانب الفنية؛                ه -اجلوانب اخلارجية واإلجتماعية؛                          د -ج

 :  10111الحصول على شهادة اإليزو مزايا – ثالثا
 :  د من امليزات اإلجيابية منها حيقق اهلا العدي 10441إن حصول املؤسسة على شهادة اإليزو 

 ييادة قدرة الشركة على حتقيق متطلبات التصدير إىل اخلارج؛  -
 ترشيد إستهالك الطاقة واملوارد الطبيعية؛  -

 تقليل الفاقد واحلد من التلوث؛  -

                                                 
1
 Olivier Boiral , '' ISO 14001 : d'une exigence commerciale aux Paradoxes de l'intégration  '', 10 

éme
 

conférence de l'association internationale de management stratégique , juin , 2001, P. 07. 
  
 

2
جامعة  رية،ادإ، مجلة أبحاث اقتصادية واإلدارة البيئية وآليات تفعيلها في المؤسسة الصناعيةموسي عبد الناصر، رحمان آمال،  

 .90ص ،9441 ،0عدد خيضر، بسكرة، محمد
3

مجلة جامعة القدس  ،دراسة تجريبية_ ISO14001تقويم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالمي أحمد علي صالح، 

 .101ص ،9411 ،90عدد المفنوحة لألبحاث والدراسات،
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 الفوائد امللحقة مبنتجات الشركة وخدماهتا؛  -

 التحسني املستمر لألداء البيئي؛  -

 ئي لدى كل العاملني بالشركة؛ رفع وييادة الوعي البي -

 ؛1حتسني صورة الشركة والرفع من ميزاهتا التنافسية -

 حتسني األوضاع البيئية للموظفني للعمل يف بيئة نظيفة وآمنة وخالية من امللوثات؛  -

 ييادة األرباح الناجتة عن الفوائد السابقة؛  -

 ؛2الدولة والعامل ككل يف حتسني الوضع البيئي -

 توظيف رأس املال؛حتسني استخدام و  -

 احلصول على التأمني بتكلفة معقولة؛ -

 3.تشجيع التطوير واملشاركة يف احللول البيئية -

 سعوبالتايل حيتل نظام اإلدارة البيئية أمهية بالغة وإسرتاتيجية على خمتلف املستويات الوطنية والدولية، ويت
حتتل قضايا البيئة عموما واإلدارة خصوصا يف البلدان أصبحت طابعها الدويل ويزداد اإلهتمام هبا يوما بعد يوم، كما 

أمهية بالغة بل ينبغي إعطائها اإلهتمام الكايف، أين تظهر املشكالت واآلثار البيئية املتنوعة وسوء استغالل النامية 
    4.وإدارة املوارد الطبيعية والبيئية بصورة مأساوية

ماذا ... »:ة البيئية االسرتاتيجية تركز على قيمة منع التلوث ويقولنظم اإلدار  أن إىل  Haklikويف هذا اجملال ينظر
نها بذلك تقدم عمل رائع وتطوعي دون إجبارها على ذلك إف ،لو قامت الشركات والمنظمات بتقليل التلوث

التقليل من التلوث يأتي من اإلجراءات الطوعية التي يدعمها نظام اإلدارة  إن ولهذا ،بالقوانين واألنظمة
 5.«...لبيئيةا
 
 
 

                                                 
1

، على الموقع اإللكتروني '' اإلدارة سليمة بيئي 10111المواصفة القياسية إيوو'' أوهيبة،  جمال بشير 

www.hii.edu.ly/research/jawal/q5.pdf 90/42/9410، تاريخ اإلطالع  
2
 Youssef Meslmani , ''Implementation of ISO 14000" , requirements for Syrian pharmaceutical 

companies: Monitoring of Wastewater pollutants factories discharges , Tunis 29 – 31 April, 2004, P.9.  
3

 مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، ،دراسة واقع نظام اإلدارة البيئية في الشركة العامة لمصفاة بايناس بسام زاهر، 

 .19ص ،9،9411عدد ،99المجلد
4

 ، مجلة بحوث اقتصادية عربية ،نموذج اليم -أهميتها في الحفاظ على الموارد وأثرها على التنمية: البيئيةاإلدارة  فؤاد راشد عبده، 

 .99ص ،1221،  19عدد 
5

دراسة تطبيقية في الشركة العامة لصناعة  ISO14001تأثير الثقافة التنظيمية في تبني نظام اإلدارة البيئية  خميس ناصر محمد، 

 .991ص ،9419 ،1عدد ،0المجلد جامعة األنبار، مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، ،يراميكالوجاج والس

http://www.hii.edu.ly/research/jawal/q5.pdf
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 :وانتشارها ISO14001المواصفة القياسية تطور  -رابعا
فحسب التقرير السنوي  ،تطورا ملحوظا على املستوى العاملي ISO14001شهدت املواصفة القياسية 
فقد وصلت عدد الشهادات املمنوحة "  ISO SURVEY 2016"9419الصادر عن منظمة اإليزو لسنة 

 .كما هي مبينة فيمايلي شهادة 099111إىل  129لعامل ال للشركات  يف مجيع دول ا
I – 10111ترتيب أهم الدول المتحصلة على شهادة اإليزو: 

نظرا لتفاوت النمو اإلقتصادي فقد استحوذت الدول العشرة األوىل على غالبية الشهادات املمنوحة مثلما هو 
 .مبني يف اجلدول املوايل

 4111لسنة  10111المتحصلة على شهادة اإليزوترتيب أهم الدول  (III-3): الجدول

 عدد الشهادات الــــــــــــدولة الترتيب عدد الشهادات الــــــــــــدولة الترتيب
ينــــــــالص 1 اـــــالماني 6 137230   9444 
انــــــــــالياب 2 دـــــــالهن 7 27372   7725 
اـــــــــايطالي 3 رنساــــف 8 26655   6695 
 6075 رومانيا 9 16761 بريطانيا 4
بانياـــاس 5  5582 الواليات المتحدة 11 13717 

Source :Rapport Annuel 2016 , sur le site : https://www.iso.org/the-iso-survey.html , consulté   le 

15/07/2017.                                                                                           
        

دول على غالبية  14دولة عرب العامل، تستحوذ  129نالحظ من خالل اجلدول السابق أن من جمموع 
 اصفة قياسية من بنيمو  501010، حيث استفادت هذه الدول من ISO14001للمواصفة القياسية  الشهادات
دول أوروبية أما الباقي فمويع بني  0من جمموع الشهادات، وتوجد من بينها  %21مواصفة أي حبوايل  188700

شهادة، وهو ماميثل حوايل  008501آسيا وأمريكا الشمالية، كما جند أن الصني احتلت الصدارة بني دول العامل ب
السبب يف ذلك إىل النمو اإلقتصادي املتسارع والعدد الكبري  من جمموع الشهادات عرب العامل، ويرجع 01%

ددة اجلنسيات، وال ي تصدر غالبية إنتاجها خارج الصني، خاصة إىل أوروبا وأمريكا واللتان تشرتطان للشركات متع
 .معايري بيئية حمددة يف املنتوجات األمر الذي ساهم يف تناميها

 
 
 

https://www.iso.org/the-iso-survey.html%20,%20consulté
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II – العالم تجها عبر 14111يزوشهادة اإل توزيع: 
توييع سنحاول حتديد  ،01110اإليزويف مقدمة الدول احلاصلة على  واآلسياوية نظرا لرتتيب الدول األوروبية

 .املواصفة القياسية عرب العامل
 2116لسنة  عبر جهات العالم 14111توزيع المواصفة القياسية إيزو (III-2)الشكل 

 
le  , consultésurvey.html -iso-https://www.iso.org/the:  site le sur ,  :Rapport Annuel 2016 Source

       .15/07/2017 
    

السابق أن املواصفة القياسية البيئية إيزو تتويع بشكل كبري عرب غرب آسيا  يننالحظ من خالل الشكل البيا
، تليها شهادة 075212مبجموع   دوال صناعية كربى على غرار الصني واليابان وأسرتاليا ضموالذي ي ،اديواحمليط ااهل

أمريكا  منطقة أما، 051252 بــ شهادة إيطاليا، رومانيا، فرنسا، اسبانيا وبريطانيا أوروبا وال ي متثلها أملانيا،منطقة 
شهادة، والذي يفسر بالنمو اإلقتصادي  01170ايت على اجلنوبية والوسطى كالرباييل واملكسيك واألرجنتني فح

 .املتنامي على غرار الرباييل، أما البقية فمويع على أمريكا الشمالية وغرب آسيا ووسطها وكذا افريقيا والشرق األوسط
 
 
 
 
 
 

https://www.iso.org/the-iso-survey.html%20,%20consulté
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III - عبر القطاعات الصناعية الكبرى 14111توزيع شهادة اإليزو: 
االت الصناعية، إال أن هناك قطاعات استحوذت على اغلبية رغم أن مواصفة اإليزو تشمل كافة اجمل
 . املواصفات، وسنوضح ذلك يف الشكل البياين التايل

 عبر القطاعات الصناعية الكبرى 14111توزيع شهادة اإليزو (III-3): الشكل

35%

19%

19%

16%

11%         

                          

                           

                                     
                                      

                 
          

 
le  consultésurvey.html, -iso-https://www.iso.org/the:  sitele sur  , Rapport Annuel 2016: Source

15/07/2017. 

      
قطاعات أساسية تستحوذ على غالبية مواصفات  2من خالل الشكل السابق نالحظ أن هناك 

شهادة، يليه قطاع املعادن  15708ما جمموعه  والذي ميثل %02 فيمثل قطاع اإلنشاءات ما نسبة ،01110اإليزو
شهادة، يليه قطاع صناعة املعدات الكهربائية والبصرية حبوايل  58081ما ميثل  %05واملنتجات املعدنية بنسبة 

شهادة، مث قطاع جتارة اجلملة والتجزئة واملتعلق باصالح املركبات ذات احملركات  50857والذي ميثل  05%
شهادة، واخريا صناعة اآلالت واملعدات  55221ما ميثل  %00والسلع الشخصية واملنزلية بنسبة  والدراجات النارية

شهادة، ومتثل هذه القطاعات عصب احلياة الصناعية وال ي تستقطب  00200وال ي متثل ما جمموع  %00 بنسبة
 .رؤوس أموال كبرية وشركات ضخمة عرب العامل

 
 
 
 

https://www.iso.org/the-iso-survey.html,%20consulté
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IV –  بالجزائر 10111إيزوتطور عدد المواصفات القياسية: 
خبصوص اإلخنراط يف نادي الدول الصناعية الكربى،  مايالت اجلزائر كغريها من الدول النامية يف بداية الطريق

 .، إال أهنا يف منو متزايد بالرغم من بطئه وهذا ما يوضحه الشكل البياين املوايل10441املتحصلة على مواصفة إيزو 
 بالجزائر 10111صفات القياسية إيزوتطور عدد الموا (III-0):الشكل

 
survey.html, -iso-https://www.iso.org/the:  site le rsu ,Rapport Annuel 2016: Source              

                                                                                                    .le 15/07/2017 consulté 

مواصفة  011مل يتعد عدد املواصفات القياسية باجلزائر سقف ال 5100 -5101 نوات سبنياملالحظ أنه 
ال ي  ربقليل، ورغم النمو البطيء إال أن الوضع مايال ضعيفا اذا قورن مع الدول النامية األخرى وحىت العربية كمص

، وهذا مايدعو إىل 5100مواصفة خالل سنة  071بـــ واملغربمواصفة  051وتونس بـــــــــ  مواصفة 0111قاربت ال
 .تكثيف اجلهود ومعاجلة كل العوائق املطروحة يف وجه املؤسسات

 : تقييم وقياس تكلفة وعائد إنشاء نظام إدارة بيئية  –الفرع الخامس 
ية عائدا مباشرا وغري مباشر للشركات ال ي تقوم بتطبيقه، كما يتحقق أيضا هذا العائد حيقق نظام اإلدارة البيئ 

 . ألفراد اجملتمع مبحيط الشركة
 : العائد المباشر –أوال 

يقصد به ذلك العائد الذي  حيصل عليه طرف معني بالذات، فالتحسن الذي يطرأ على صحة  األفراد  
ئدا مباشرا، وحصول الشركة على إيرادات من بيع منتجات يتم تصنيعها من نتيجة احلد من تلوث ااهلواء يعترب عا

 . املخلفات الصلبة يعترب أيضا عائدا مباشرا
 

https://www.iso.org/the-iso-survey.html,%20consulté
https://www.iso.org/the-iso-survey.html,%20consulté
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 : العائد غير المباشر –ثانيا 
وهو العائد الذي يتحقق للمجتمع ككل نتيجة حتسن األداء البيئي للشركات، فاخنفاض درجة احلرارة يف  

احات خضراء يعترب عائدا غري مباشر، كذلك معاجلة املياه الصناعية قبل صرفها يف منطقة املصنع نتيجة غرس مس
  ..1قنوات الصرف الصحي العمومية خيفض تكلفة معاجلة تلك املياه، كذلك الشأن بالنسبة لتلوث ااهلواء 

غيري يف تصميم املنتج كما ميكن لنظام اإلدارة البيئية أن حيقق ختفيضات يف التكاليف البيئية للمنظمات من خالل الت
أو العملية اإلنتاجية كما يساعد يف تغطية الطلبات املتنوعة للجهات املرتبطة باملنظمة، ويعمل على ييادة اإليرادات 

 :وسنعرض مثاال على ذلك 2،نتيجة ييادة حساسية العمالء لألمور املتعلقة بالبيئة
ناصر اإلنبعاثات ال ي تنتج عن أنشطة املصانع اإلنتاجية قام أحد املصانع بتصميم نظام اإلدارة البيئية لكافة ع

 : مليون وحدة نقدية، وقد حققت الشركة نتيجة ذلك العوائد التالية  9.0واخلدمية، فبلغت تكلفة ذلك النظام 
ألف وحدة نقدية،  204اخنفضت معدالت تلوث ااهلواء مما أدى إىل إخنفاض تكلفة عالج العمال مببلغ  – 1

ألف وحدة نقدية،  994مما أدى إىل حتقيق أرباح إضافية مببلغ  %04طاقة غري املستغلة باملصنع بنسبة واخنفاض ال
 . ألف وحدة نقدية 110وبلغت تكلفة التحكم يف تلوث ااهلواء 

ألف وحدة  104متكنت الشركة من إعادة تدوير املخلفات الصلبة وحتقيق إيرادات مبيعات إضافية قيمتها  – 9
 . ألف وحدة نقدية  204ت تكاليف التشغيل نقدية، وبلغ

أنشأت الشركة حاجزا من األشجار مما أدى إىل منع انتشار اجلزئيات الضارة، واحلد من ارتفاع درجة احلرارة  – 9
 ألف وحدة نقدية  100ألف وحدة نقدية، كما حتقق عائد نتيجة عدم انتشار احلرارة بلغ  910باملنطقة وكلف ذلك 

 .اجلدول التايل ونوضح ذلك يف 
 تحليل لتكلفة وعائد نظام اإلدارة البيئية( III-0: )الجدول رقم

 (ألف وحدة نقدية)المبلغ المحقق  عائد نظام اإلدارة البيئية
 عائد اخنفاض تلوث ااهلواء  -
 عائد إعادة تدوير املخلفات الصلبة  -

 األرباح اإلضافية  -

 عائد املساحات اخلضراء  -

- 204  
- 104 

- 994 

- 910 

 4491          إجمالي العائد           

                                                 
1

، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث في ''اإلطار المعرفي والتقييم المحاسبي: البيئة والتنمية المستدامة'' أحمد فرغلي حسن، 

 .90، ص 9449العلوم الهندسية، القاهرة، 
2

دور المحاسبة في إعداد وتطبيق نظم اإلدارة البيئية لتطوير استراتيجيات منظمات اأعمال في ضوء  نادية راضي عبد الحليم، 

 .941جامعة تعز، ص الملتقى الثالث حول البيئة والمصادر الطبيعية، ،أهداف التنمية المستدامة
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 (ألف وحدة نقدية)المبلغ المنفق  تكاليف نظام اإلدارة البيئية 
 تكاليف نظام اإلدارة البيئية  -
 تكلفة إعادة تدوير املخلفات -

 تكلفة التشجري  -

- 110  
- 204  

- 910  

 1011          إجمالي التكاليف           
حتسب خبصم )بيئية العائد الصايف لنظام اإلدارة ال

 (من العائد احملققإمجايل  التكاليف 
881 (114  =1014- 9924) 

، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث يف العلوم ''اإلطار المعرفي والتقييم المحاسبي: البيئة والتنمية المستدامة'' أمحد فرغلي حسن، : المصدر
 .90، ص9449ااهلندسية، القاهرة، 

 
بق نرى أن التسيري احملافظ على البيئة ميكن أن حيقق عوائد وفرصا للمؤسسة، الفعالية البيئية من املثال السا

حيقق طموحات السوق اخلضراء واجملتمع وجينب املؤسسة  ،واالستخدام الكفء للموارد وكذا إعادة تدوير النفايات
 .1كما ويقلل أخطار احلوادث الصناعية مصاريف الدعاوى القضائية،

 :حبسب حجم املؤسسة وفق اجلدول التايل  10441لف تكاليف إنشاء نظام إدارة بيئية وفق اإليزوكما ختت
 تكاليف إنشاء نظام إدارة بيئية حسب حجم المؤسسة –(III-5: )جدول رقم

 حجم المؤسسة                 
 )*(المصاريف 

 عامل 409 – 51 عامل 09 – 1

 تكاليف داخلية  -
 مصاريف اجملالس  -

 ف املواصفة مصاري -

 السنة/ مصاريف املقابالت -

 مصاريف إمجالية  -

 عامل / مصاريف إمجالية -

99444 
91444 
14444 
19444 
29444 
0044 

 

99444 
99444 
19444 
04444 
100444 
1044 

 /11/41يف يوم   ,DZD 115.272800 CHF=1)الوحدة النقدية فرنك سويسري: )*( مالحظة
   www.currencyc.comhttps//:   ب     ق          ي 9941

 . فرنك كل سنة 199444احلوافز املالية السنوية ترتفع بـ  -

 .سنة للمتوسط 9.9مدة اإلهالك  -
Source : Commission européenne,sur site www.europa.eu.int , visité le 04/07/2019.  
 

                                                 
1
Le management de l'environnement selon la série de norme ISO 14000 et la certification SQS, Association 

Suisse pour système de qualité et de management, 2008, sur le site www.SQS.ch , visité le 04/00/2019.    

http://www.europa.eu.int/
http://www.europa.eu.int/
http://www.sqs.ch/
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أن مصاريف  9449الصادر يف  NDEMSعن  North of Carolina كما جاء يف تقرير جبامعة 
 ( . عمومية، خاصة، حكومية)ختتلف أيضا حبسب طبيعة املؤسسة  ISO14001وفق  EMSإنشاء 

 (الوحدة دوالر)    تكاليف إنشاء نظام إدارة بيئية حسب طبيعة المؤسسة     –( III-1: )الجدول رقم
 المؤسسة         
 حكومية خاصة عمومية المبالغ 

 العمال
 اخلرباء

 التدريب
 وسائل التجهيز
 لوايم ومعدات

 مدققني خارجيني

949 
19 
10 
4 
9 

91 

919 
99 
90 
99 
99 
11 

199 
022 
04 
4 
1 
4 

 1001 531 412 المجموع
Source: Environmental management systems: Do they improve performance?,           

Project final report: Executive summary , University of North Carolina, 9449. 
 

 :  ISO 14000سلسلة المواصفات الدولية  –المطلب الثاني 
إضافة إىل تصاعد  ISO 9000يف جمال نظام إدارة اجلودة  ISOعلى إثر النجاح الذي حققته منظمة  

ة إلصدار مواصفة متخصصة يف إدارة البيئة عملت وغري حكومي ،الدعوات املوجهة للمنظمة من قبل منظمات دولية
 . املنظمة على حتقيقه وهوما مت فعال

 :  ISO 14000نشأة وتطور مواصفة  –الفرع األول 
 : جمموعة استشارية دولية متخصصة لتطوير مواصفة دولية قادرة على 1221 عام ISOشكلت منظمة   

 ودة وضع مدخل عام إلدارة البيئة  مشاهبة إلدارة اجلISO 9000 ؛ 
  تعزيز قدرة املنظمة على حتسني األداء البيئي؛ 

 تسهيل املبادالت التجارية الدولية . 

 : 1جلان فرعية هي 9وال ي تضمنت( ISOTC, 207)فأمثرت جهود اجملموعة إىل تشكيل جلنة فنية عرفت بلجنة 
 جلنة أنظمة إدارة البيئة؛  -
 ئي؛ وعالقات التحقيق البي جلنة التدقيق البيئي -

                                                 
1

 .190نجم العزاوي، عبد هللا حكمت النقار، مرجع سابق، ص  
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 جلنة امللصقات البيئية؛  -

 جلنة تقييم األداء البيئي؛  -

 جلنة تقييم دورة احلياة؛  -

 . فيجلنة املصطلحات والتعار  -

 . إضافة إىل جمموعة عمل أخرى متخصصة يف اجلوانب البيئية ومواصفات املنتوج
أسرتاليا يف مث  1229سنة  Torontoيف ( ISOTC, 207)وبعد عدة مقابالت قامت هبا اللجنة الفنية  

مسودات عمل كمواصفة دولية فصودق عليها مث عرضت على  40، والذي عرضت فيه 1220وأوسلو يف  1220
 ISO 14000، وهبذا صدرت سلسلة مواصفة 1229مجيع أعضاء املنظمة للتصويت فتمت املوافقة النهائية يف 

 .1بشكلها النهائي متضمنة عدة إصدارات طوعية دولية 
 : وأهدافها  ISO 14000مفهوم سلسلة  –الفرع الثاني 

 : ISO 14000مفهوم سلسلة  –أوال 
جمموعة املواصفات اخلاصة بكيفية عمل املنظمات يف القضاء  بأهنا  ISO14000تعرف املواصفة القياسية

تزويد  عن طريق وضع نظام رمسي وقاعدة بيانات من أجل متابعة األداء البيئي، وغاية هذه املواصفة هو ،على التلوث
ميكن أن تتعامل مع املتطلبات اإلدارية األخرى للمنظمة كما تسعى إىل  ،املنظمات بعناصر نظام إدارة بيئية فاعلة

   2.مساعدة املنظمات يف حتقيق التواين بني أهدافها البيئية و اإلقتصادية
ظمة، مع الرتكيز على كما عرفت بأهنا جمموعة من املقاييس متثل مدخل حيدد أنظمة إدارة عمليات أي من 

  3.النواحي البيئية ألنشطتها ومنتجاهتا وخدماهتا
كما تقدم جمموعة من األدوات واملوجهات الشاملة هبدف تطوير وتنفيذ وصيانة وتقومي السياسات  

 . واألهداف البيئية وتسعى باستمرار ملعاجلة املشاكل البيئية احملتملة
 : ISO 14000أهداف سلسلة  –ثانيا 

 :إىل الوصول إىل مجلة من األهداف نوجزها يف مايلي  ISO14000ول سلسلة املواصفة القياسيةحتا
 تقليص عوائق التجارة بسبب املواصفات الوطنية املختلفة؛  -
 ترويج مفهوم مشرتك لإلدارة البيئية مشاهبا ملفهوم إدارة اجلودة؛  -

                                                 
1

 .190رجع سابق، ص نفس الم 
2

جامعة  ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات،في تسيير المؤسسات الجوائرية 10111مكانة نظام اإلدارة البيئية اإليوو شتوح وليد،  

 .9ص ،9410 ، 9،عدد9مجلد غرداية،
3

 .49عبد الرحيم عالم، مرجع سابق، ص 
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 بيئي؛ تعزيز قدرة املنظمات إلجراء وقياس التحسينات يف األداء ال -

 وضع املتطلبات املوحدة للتسجيل للمنظمات الراغبة يف احلصول على املواصفة؛  -

 .1تقليل التدقيق املزدوج الذي يقوم به الزبائن وااهليئات واملنظمات -

 : 10111تقسيمات سلسلة اإليزو  – الفرع الثالث
مي املؤسسات، أما القسم الثاين ، يشمل القسم األول تقو إىل قسمني 10444ميكن تقسيم سلسلة االيزو         

  .فيغطي تقومي املنتجات

  :تقويم المؤسسات_أوال
 .يعتمد تقومي املؤسسات على جمموعة من مواصفات االيزو، وكل مواصفة اهلا جمموعة من اخلصائص

 :10111نظام اإلدارة البيئية اإليزو - 1
يف ست  9449يف فرنسا يف شهر مارس ، ففي دراسة أجريت 10444يعترب األكثر شيوعا يف جمموعة االيزو

دول أوروبية، فإن العينة ال ي أجريت معها الدراسة ترى أن للمواصفة مجلة من االنعكاسات اإلجيابية على املؤسسة 
 : 2ولعل أمهها 

 10 %  من العينة ترى أن املؤسسة ال ي حتصلت على املواصفة تكون لديها القدرة على استقطاب يد عاملة
 وظيفها؛ مؤهلة قصد ت

 99 %  ؛ ( املستثمرين املاليني)يرون أهنا تساعدهم على حتسني عالقاهتم بأصحاب رؤوس األموال 
 99 %  يرون أهنا أداة من أدوات حتفيز العمال؛ 
 09 %  يرون أهنا تساعد على حتسني العالقة مع احلركات اجلمعوية واملنظمات غري احلكومية؛ 
 09 % لعالقة مع السلطات العمومية واجلماعات احمللية؛ يرون أهنا تساعد على حتسني ا 
 29 % يرون أهنا تساعد على حتسني صورة املؤسسة أمام املستهلكني . 

 (:10114-10111-10111)التدقيق البيئي  - 4
هي آلية إدارية منظمة "...  1212يعرف أحيانا باملراجعة البيئية وحسب تعريف الغرفة التجارية الدولية سنة

تتم بصفة دورية، هبدف التقومي املوضوعي لكيفية أداء النظم واملعدات البيئية من أجل محاية البيئة والتوافق مع وموثقة و 
 .وهتدف أساسا إىل ضمان اجلودة البيئية" السياسات البيئية للشركة 

                                                 
1

 .99عبد الكريم خليل إبراهيم الصفار، مرجع سابق، ص  
2

التنمية المساتدامة والتحاديات الجديادة المطروحاة أماام المؤسساات ايقتصاادية، ماع اإلشاارة '' قة الشريف، العايب عبد الرحمان، ب 

 .  42، مرجع سابق، ص''للوضع الراه  للجوائر
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 :10131تقييم األداء البيئي - 3
مشاكل التلوث، املخلفات ) النواحي البيئي من مجيع انبكز على مدى فعالية أداء املؤسسات من اجلر ي

كما تقوم بعض ااهليئات واملنظمات غري احلكومية ...( اخلطرة، االنبعاث الضارة يف ااهلواء، االلتزام بالتشريعات البيئية
 .مما أعترب أداة فعالة للرقابة من جانب مؤسسات اجملتمع املدين ،جبمع معلومات ونشرها عن األداء البيئي للمؤسسات

 :تقويم المنتجات -ثانيا
 :يعتمد تقومي املنتجات على جمموعة من املواصفات القياسية نذكرها

 (: 10101)تحليل دورة حياة المنتج  - 1
مادة خام، عمليات اإلنتاج، االستخدام النهائي، حىت )تعرف بأهنا دراسة جلميع املراحل ال ي مير هبا املنتج 

وكل مرحلة من هذه املراحل جيب أن تدرس وحتلل كل التأثريات السلبية ( ينتهي عمره مث مرحلة التخلص النهائي منه
وذلك لتحسني كفاءة  1299 وقد ظهرت هذه الطريقة يف الواليات املتحدة بعد أيمة الطاقة سنة. على البيئة

 .استخدام الطاقة يف كل األنشطة اإلنتاجية واخلدمية 
 :10114التأثيرات البيئية على المنتجات  - 4

املعروف أن مجيع املنتجات سواء كانت سلعا أو خدمات اهلا تأثريات بيئية حتدث خالل مراحل حياهتا،  من
ولذا جيب األخذ بعني االعتبار التصاميم املتنامية صديقة البيئة، فتم وضع جمموعة من اإلرشادات لكيفية إدخال 

ذت بعني االعتبار هذه اإلرشادات حاجيات االعتبارات البيئية عند تصميم املنتجات اجلديدة أو تعديلها، وأخ
وااهلدف األساسي  ،العمالء يف األسواق وموقف املنتجات املنافسة وأساليب االتصال املستخدمة للتعريف باملنتجات

من هذه املواصفة هو احلفاظ على املوارد الطبيعية واحلد من استنزافها وكذا احلد من امللوثات الناجتة عند عمليات 
 . املختلفةاإلنتاج 

  : 10141 الملصقات البيئية - 9

يطلق عليها اسم امللصقات أوالعنونة تعترب آلية مهمة ملراقبة مدى تطابق املنتجات مع املواصفات البيئية، وهي 
عبارة عن شعار يوضع على السلع واملنشآت اخلدمية تدل على مدى كفاءهتا البيئية، كما أهنا خمتلفة عن البطاقات 

  .1للسلع اإلعالنية

                                                 
1

سلسلة عالم  ،لناميةدراسات حول الواقع البيئي في الوط  العربي والدول ا: البيئة وقضايا التنمية والتصنيعأسامة الخولي،  

 .991-994، ص ص 9411 الكويت، المعرفة،
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فتزود املستهلك مبعلومات مفيدة وموثقة ذات مصداقية عالية وتساعد على اختاذ قرارات الشراء، وبالتايل 
نوع من هذه البطاقات  90حياول املنتجني احلصول على هذه البطاقات من أجل تسويق منتجاهتم ويوجد حوايل 

 .البيئية يف العديد من دول العامل
 : ملخطط التايلونلخص كل ما سبق يف ا 

 ( ISO 10111)تقسيمات سلسلة المواصفة  -( III– 5) :الشكل رقم

 
 ، على املوقع اإللكرتوين''اإلستراتيجية المستقبلية للبيئة وعالقتها بقطاع األعمال الصناعي'' أمحد بن مشهور احلايمي، -0: المصدر

aculty.ksu.ed.sa/elkhatibwww.F 1510/  15/  11 :، تاريخ اإلطالع. 
 جامعة غرداية، ، جملة الواحات للبحوث والدراسات،في تسيير المؤسسات الجزائرية 14111مكانة نظام اإلدارة البيئية اإليزو شتوح وليد، -5

  .0ص ،5101 ، 5 عدد ،8جملد
 

، ISO14000 اإلدارة البيئية وفق سلسلة املواصفة القياسية الشكل البياين يوضح لنا مدى الرتابط بني نظم

تقومي املنتج ومواصفات تقومي املنظمة يف حتديد خمتلف املعايري وال ي من شأهنا أن تساهم يف حيث تشرتك مواصفات 
  (.صحح افحص، اعمل، خطط،)للتحسني املستمر  Deming عجلة دمينغحتقيق فعالية 

 :يف اجلدول التايل 10444يزو وفيما يلي ملخص لسلسلة اال
 

http://www.faculty.ksu.ed.sa/elkhatib
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 (ISO 14000)هيكل سلسلة المواصفة  –(III- 2: )الجدول رقم
 وانـــــــــــــــــــــــــــــــالعـــن وتاريخ المواصفة رقم الحالة

ISO 10441  :1229 مواصفات مع مرشد االستخدام : نظم اإلدارة البيئية 
ISO 10440  :1229 إرشادات عامة للمبادئ واألنظمة والتقنيات املساعدة : نظم اإلدارة البيئية 
ISO 10414  :1229 مبادئ عامة : إرشادات للتدقيق البيئي: تدقيق نظم اإلدارة البيئية 
ISO 10411  :1229 إجراءات للتدقيق: إرشادات للتدقيق البيئي : تدقيق نظم اإلدارة البيئية 
ISO 10419  :1229 معايري مؤهالت املدققني البيئيني : إرشادات للتدقيق البيئي : لبيئيةتدقيق نظم اإلدارة ا 

W/D 10410  :التقييم البيئي للموقع : تدقيق نظم اإلدارة البيئية مل حيدد 
ISO 10494  :1221 مبادئ عامة : امللصقات البيئية 
ISO 10491  :1222 اإلعالن البيئي الذايت : امللصقات البيئية 
ISO 10490 : 1221 املبادئ واإلجراءات :  1النوع : امللصقات البيئية 

W/D T.R 10499  :مرشد للمبادئ واإلجراءات :  9النوع : امللصقات البيئية مل حيدد 

ISO 10491  :1222 اإلرشادات : تقومي األداء البيئية: اإلدارة البيئية 
T.R 10499  :1222 10491دراسة حالة لتوضيح استخدام : تقومي األداء البيئي: اإلدارة البيئية ISO 
ISO 10404  :1229 املبادئ وإطار العمل : تقدير دورة احلياة: اإلدارة البيئية 

ISO 10401  :1221 تعريف ااهلدف واجملال وحتليل املخزون: تقدير دورة احلياة: اإلدارة البيئية 

ISO 10409  :9444 تقدير تأثري دورة احلياة : تقدير دورة احلياة:   اإلدارة البيئية 

ISO 10409  :9444 تفسري دورة احلياة : تقدير دورة احلياة: اإلدارة البيئية 

T.R 10401  :1222 توثيق بيانات دورة احلياة  :تقدير دورة احلياة: اإلدارة البيئية 

T.R 10402  :1222 10404 أمثلة تطبيق :تقدير دورة احلياة: اإلدارة البيئيةISO   
ISO 10404  :1221 املفردات : اإلدارة البيئية 

T.R 10491  :1221 معلومات ملساعدة املنظمات لرعاية الغابات باستخدامISO 14001 -10440ISO  
ISO 10490  :1229 دليل اجلوانب البيئية يف مقياس املنتوج 
ISO  :           مواصفة دوليةW/D  :       مسودة عملT.R  : تقرير جلنة 

 . 199، ص 9449 ،دار املسرية، عمان ،ISO 10111إدارة البيئة نظم ومتطلبات وتطبيقاتعبد اهلل حكمت النقار،  جنم العزاوي،:  المصدر
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 : متطلبات إقامة نظام اإلدارة البيئية –المطلب الثالث 
  شهادة املطابقة مع مواصفةتقوم املتطلبات الرئيسية الواجب تنفيذها يف املؤسسات الراغبة يف احلصول على  

ISO14001  احملافظة عليه بشكل مستمر ودائم حتقيقا  و يتم حتديثه  ،يف وجوب إقامة وصيانة نظام لإلدارة البيئية
خطط، اعمل، افحص، )القائمة على خطوات  Demingللتحسني املستمر املطلوب للنظام، وفق عجلة دمينغ 

 : 1والذي يتيح معلومات عن ( صحح
 اء البيئي؛ األد -
 التوافق مع التشريعات واللوائح؛  -

 منع التلوث؛  -

 تقرير حالة البيئة؛  -

 . العائد/إجراء حتليالت التكلفة -

 : السياسة البيئية –الفرع األول 
والصادرة عن منظمة التقييس  9440املعدلة يف  ISO14001جاء يف تعريف املواصفة القياسية الدولية  

 : على أهنا( 11-9)حتت رقم  ISOالدولية 
  النوايا الكلية واجتاه املنشأة بأدائها البيئية ذات العالقة، والذي يعرب عنه رمسيا من اإلدارة العليا  كما أهنا توفر

 . 2إطار العمل وحتديد األهداف البيئية واملستهدفات البيئية

ملنتجات أو اخلدمات، كما تبلور إحساسا على السياسة أن تتكيف مع احمليط البيئي واألبعاد واآلثار البيئية لألنشطة، ا
 .3عاما بالتوجه وتقييم أسس حترك املؤسسة، وال ي سوف حيكم مبوجب معايريها على األداء الالحق

كما جيب على املؤسسة أن تعَّرف سياسة بيئية اهلا وأن تضمن من خالل اجملال املعرف لنظام اإلدارة البيئي  
 : 4اهلا أن هذه السياسة

 لطبيعة وحجم واألثر البيئي ألنشطتها ومنتجاهتا وخدماهتا؛  مناسبة –أ 
 تتضمن اإللتزام بالتحسني املستمر ومنع التلوث؛  –ب 
تتضمن اإللتزام باملطابقة مع املتطلبات القانونية البيئية املطبقة واملتطلبات البيئية األخرى  وال ي تشارك هبا  –ج 

 املؤسسة؛ 
                                                 

1
 .14عبد الرحيم عالم، مرجع سابق، ص  
2

، محملة من الموقع 10111المواصفة القياسية الدولية إيوو المتطلبات وإرشادات ايستخدام،: نظم اإلدارة البيئية  

 www.qchse.com  ، 49/40/9410تاريخ االطالع 
3
 Jacques Salamitou , Op.cit , P. 62. 

4
 . ، موقع الكتروني، مرجع سابق10111المتطلبات وإرشادات ايستخدام، المواصفة القياسية الدولية إيوو: نظم اإلدارة البيئية  
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 ة األهداف واملستهدفات البيئية؛ توفر إطارعمل لوضع ومراجع –د 
 موثقة ومنفذة وحمافظ عليها؛  -هـ
 منقولة جلميع األشخاص العاملني باملؤسسة أو الذين يعملون نيابة عنها؛  –و 
 . متوفرة للعامة –ي 

هذه الشروط تبني بصورة واضحة بأن السياسة البيئية ال حترر بشكل عام، ومن أجل كل طرف على حدا،  
وأفضل طريقة لتحرير . تكون عبارة عن نتائج انعكاس لدور اإلدارة البيئية حنو تنفيذها لنظام اإلدارة البيئية بل جيب أن

 : مع مسؤويل اإلدارة باملؤسسة وفق املنهجية التالية  )*( Brainstormingهذه السياسة هي طريقة 
 إجراء حتليل بيئي مبدئي ونوعي؛ – 1
 ة وإسرتاتيجياهتا البيئية؛ التفكري يف حتفيزات للمؤسس – 9
 حترير الوثيقة النهائية ومراقبة مدى ترابطها مع إسرتاتيجية املؤسسة وبقية السياسات؛  – 9
 . 1حتديد إسرتاجتية لالتصال – 0

 : وكأمثلة عن حمتويات السياسة البيئية نذكر
 تعهدت حبماية البيئة والصحة واألمان لكل العاملني واملستهلكني؛  Aشركة  -
أوجدت منتوجات تتطابق مع مقاييس احلكومة املطبقة كما يف السياسة الداخلية واملقاييس املطبقة يف  Bشركة  -

 ؛  Cالشركة
صممت على تنفيذ الطرق واإلسرتاتيجيات ملنع التلوث، وختفيض الفاقد واحملافظة على مصادر  Eالشركة  -

  : 3أخذ بعني االعتبار النقاط التاليةوعند وضعنا لسياسة بيئية يتوجب علينا أن ن. 2الطاقة
  رسالة املؤسسة، رؤيتها، قيمها وعقائدها؛ 

 ؛ رمبدأ التحسني املستم 

  االلتزام باحرتام التشريعات البيئية؛ 

  األهداف البيئية؛ 

  مواقف األطراف ذات املصلحة الداخليني واخلارجيني؛ 

  تصميم املنتجات املتوافقة بيئياEco-compatible ؛ 

                                                 
)*(

 Brainstorming  ت ممكين طريقة العصف الذهني أو انقضاض األدمغة، وهي طريقة عمل جماعية تقوم على خلق أفكار جديدة بأقصير وقيتعني

 . عن طريق االقتراحات الفردية
1
 Paolo Bracchini , Op.cit , P. 62.   

2
 .109محمد صالح الدين عباس حامد، مرجع سابق، ص  

3
 Paolo Bracchini , Op.cit , P. 63.   
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 م دورة حياة املنتوج؛ تقيي 

  التكوين والتدريب؛ 

  تشجيع املوردين على تطبيق نظام اإلدارة البيئية؛ 

  االتصال الداخلي واخلارجي؛ 

 الشروط احمللية أو اخلاصة . 

 :  نذكر ومن بني القضايا ال ي تؤخذ بعني اإلعتبار يف السياسة البيئية
 نتجاهتا وخدماهتا ؟ هل لدى املؤسسة سياسة بيئية تتعلق بأنشطتها وم -
 هل تعكس السياسة قيم املؤسسة ومبادئها اإلرشادية؟  -
 هل أقرت اإلدارة العليا السياسة البيئية، وهل مت تسمية مسؤول لينفذ السياسة ؟  -
 هل ترشد السياسة إىل وضع األهداف البيئية ؟  -
 واخلربات اإلدارية ؟  هل تقود السياسة البيئية املؤسسة حنو رصد التكنولوجيا املالئمة -

 : التخطيط –الفرع الثاني 
حىت ميكننا هيكلة نظام اإلدارة البيئية جيدا يتوجب علينا معرفة األبعاد البيئية املرتبطة باألنشطة املنجزة، وأي  

ثريات حدة التأ تقليلفهذه املعرفة تزودنا بالوسائل األساسية لتخطيط أنشطة التحسني من أجل  ،مؤسسة تقوم بتنفيذه
 :ويشمل جانب التخطيط العناصر التالية 1البيئية باملؤسسة وضمان جناح نظام اإلدارة البيئية

 : تحديد المظاهر البيئية وتقييم التأثيرات المصاحبة  –أوال 
على أنه عنصر من نشاطات املؤسسة أو  10441حسب مواصفة اإليزو ASPECT يعرف املظهر البيئي  

 . ميكنه التفاعل مع البيئة، وميكن أن ميتلك املظهر البيئي أو أن يكون له أثر بيئي هاممنتجاهتا أو خدماهتا  
ناجتا عن املظاهر  أما األثر البيئي فهو عبارة عن أي تغيري للبيئة سواء كان نافعا أو ضارا، كامال أو جزئيا،

 . ةوهناك نوعان من املظاهر البيئية املباشرة وغري املباشر . 2البيئية للمؤسسة

 : المظاهر المباشرة –أ 
 . استخدام املواد األولية يف صناعة السيارات أي احلديد والصلب: وهي نتيجة مباشرة لعمليات اإلنتاج مثل 
 
 

                                                 
1
 Jacques Salamitou , Op.cit , P. 65. 

2
 .100 –100محمد صالح الدين عباس حامد، مرجع سابق، ص ص  
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 : المظاهر غير المباشرة –ب 
ارة وتشمل الكفاءة والطلبات على املوردين والشكاوي البيئية و تلعب املظاهر البيئية أمهية كبرية يف نظام اإلد 

 .البيئية، ألهنا تسيطر على الشكل والرتكيز على أجزاء واسعة من نظام اإلدارة البيئية
 . فريى أهنا أهم جزء وهي تشكل األساس لتحقيق األهداف البيئية وأهداف برامج التحسني ETLAUأما  
 . والعالقة بني املظاهر البيئية والتأثريات هي ذاهتا العالقة بني السبب واألثر 

جع املظهر البيئي إىل أحد عناصر أنشطة أو منتجات أو خدمات املؤسسة، أما األثر فهو التغري الذي  يطرأ على وير 
 : وتتم عملية تعريف املظاهر البيئية وتقييم التأثريات البيئية يف أربعة خطوات . 1البيئة نتيجة للجانب البيئي

الذي  ن حجم النشاط أو العملية املختارة كبرية بالقدرينبغي أن يكو :  اختيار نشاط أو عملية –الخطوة األولى
 .يستحق الفحص وصغرية بالقدر الذي يستحق الفهم

فيتم تعريف أكرب قدر ممكن من املظاهر  :تعريف المظاهر البيئية للنشاط أو المنتج أو الخدمة –الخطوة الثانية 
 .البيئية املصاحبة للنشاط أو العملية املختارة

فيتم تعريف أكرب قدر ممكن من التأثريات البيئية الفعلية والكامنة  : تعريف التأثيرات البيئية –ة الخطوة الثالث
  :واجلدول التايل يلخص اخلطوات الثالثة السابقة. 2اإلجيابية والسلبية املصاحبة لكل جانب جيري تعريفه

 العالقة بين المظهر واألثر البيئيين –(III-8: )الجدول رقم
 البيئي( األثر/ظهرالم)اقتران

 األثر المحتمل المظهر البيئي
 تلوث مباشر للمجرى املائي  تعرض جمرى مائي لتسرب ييوت سامة 

 تلوث ااهلواء وتضرر السكان  تعرض الفضاء للدخان 
 يف حال معاجلتها يتلوث الرتاب والوسط احليواين والنبايت  طرح نفايات صلبة  

 ضرار اإلفراد ا ضجيج اآلالت 
 استنزاف للمصادر الطبيعية  استهالك مفرط للماء والطاقة 

Source : Gilles Friedrich , '' Analyse environnemental : Outils de cotation et de hiérarchisation 

des risques environnement  ", www. Science de l'ingénieur. Com.  ,  visité le 15/05/2010. 

 

                                                 
1
George Pataki , '' Understanding and implementing an environmental management system: department of 

environmental conservation pollution prevention unit ", New York state , P. 54.   
2

 www.arifonet.org على الموقع اإللكتروني،  إرشادات عامة ع  المبادئ والمنظومات والتقنيات المساندة: مبادئ اإلدارة البيئية 

 . 91/49/9410تاريخ اإلطالع، 

 

http://www.arifonet.org/
http://www.arifonet.org/
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قد ختتلف دالالت كل من التأثريات البيئية املعرفة لكل مؤسسة، وميكن : تقييم دالالت التأثير –ة الخطوة الرابع
 :القياس الكمي أن يساعد يف احلكم وباإلمكان تسهيل التقييم عند أخذ ما يلي يف االعتبار

 : اإلعتبارات البيئية –أ 
 حجم املؤثر وخطورته؛  -
 خطورة املؤثر؛  -
 ؛ إحتماالت احلدوث -
 . مدة املؤثر -

 : إعتبارات النشاط –ب 
 الصعوبة يف التغيري املؤثر؛  -
 تكلفة تغيري املؤثر؛  -
 التغيري على بفية األنشطة؛  تأثر -
 . التأثريات على صورة املؤسسة اخلارجية -
 : المتطلبات القانونية البيئية والمتطلبات البيئية األخرى –ثانيا 

وال ي  فظ على إجراءات حتدد املتطلبات القانونية وغريها، وال ي ختضع املؤسسة اهلاعلى املؤسسة أن تنشأ وحتا 
كما يتوجب عليها معرفة مجيع النصوص   ،1تتناسب مع األبعاد البيئية املرتبطة بأنشطة ومنتجات وخدمات املؤسسة

شروط القانونية ال يعين فقط تلك فااللتزام واملطابقة مع ال ،القانونية املطبقة من خالل ما يسمى باليقظة القانونية
 2 .الصورة الشكلية من خالل السياسة املعلنة، لكن بتنظيم تقييم حقيقي اهلذا االلتزام

 :  3وأن حتافظ عليه وذلك لتعرف وتصل إىل( أوإجراءات)لذا جيب على املؤسسة أن تنشئ إجراء 
 يئية للمؤسسة؛ املتطلبات القانونية القابلة للتطبيق ذات العالقة باملظاهر الب -
 املتطلبات البيئية األخرى وال ي تشرتك هبا املنشأة؛  -

 . حتديد كيفية تطبيق تلك املتطلبات على مظاهرها البيئية -

 
 
 

                                                 
 .109محمد صالح الدين عباس حامد، مرجع سابق، ص  1

2
 L. Vaute , M. Greveche , '' Certification ISO 14001 : Les 10 pièges à éviter '', Afnor, Paris , 2009, P.10.  

3
 .49المتطلبات وإرشادات االستخدام، موقع إلكتروني، مرجع سابق، ص:  نظم اإلدارة البيئية 
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 : األهداف والمستهدفات والبرامج –ثالثا 
، بأنه ااهلدف الكلي املتوافق مع  OBJECTIF ااهلدف البيئي 10441من مواصفة اإليزو( 2-9)يعرف البند  
 . لسياسة البيئية تضعه املؤسسة بنفسها لتحقيقها
بأنه عبارة عن متطلبات األداء بالتفصيل املطبقة  )*( Cibleفيعرف املستهدف البيئي ( 19-9)أما البند  

للمنشأة أو أجزاء منها، وال ي ظهرت من األهداف البيئية وال ي حتتاج إىل وضعها وحتقيقها من أجل إحراي تلك 
 . 1األهداف

 : ن هذين التعريفني ميكننا حتديد الفرق بني ااهلدف واملستهدف من خالل ما يليوم 
 الفرق بين الهدف والمستهدف -( III- 9: )الجدول رقم
 األهداف المستهدف

 قصرية األمد وحمددة بوقت طويلة األمد
 حمددة ومستمدة من املستهدف البيئي واسعة اجملال ومستمدة من السياسات البيئية

 مبنية على األوجه البيئية املهمة ة على األوجه البيئية املهمةمبني
 قابلة للقياس وميكن حتقيقها قابلة للقياس على األمد البعيد

 حمددة ملسؤولية حتقيقها بدقة نطاق املسؤولية واضح
  & ISO 9001واصفتين الدولتينملمتطلبات النموذج لتقويم نظامي إدارة الجودة والبيئة وفقا '' عبد الكرمي خليل إبراهيم الصقار، : المصدر

ISO 14001 ''أطروحة دكتوراه، اجلامعة العاملية ،ST. Clements، 944199، ص. 
 

كما ينبغي وضع املستهدفات لتحقيق السياسة البيئية للمؤسسة، وهذه املستهدفات هي الغايات الكلية 
مستهدفاهتا جيب أن تأخذ يف احلسبان نتائج الفحص البيئي فعندما تضع املؤسسة  ،لألداء البيئي احملددة يف السياسة

 . واجلوانب البيئية املعرفة والتأثريات البيئية املصاحبة 
 : 2كما ميكن أن تتضمن املستهدفات تعهدات مبا يلي 

 احلد من املخلفات وإهدار الطاقة؛  .1

 التقليل أو احلد من التلوث؛  .9

 بيئية أثناء اإلنتاج واالستخدام؛ تصميم املنتجات للتقليل من تأثرياهتا ال .9

 احلد من أي تأثري بيئي معاكس باري للتحسينات اجلديدة؛  .0

                                                 
 . والشائع عندنا هو مصطلح الغرض 10441ورد مصطلح المستهدف في النسخة العربية من المواصفة القياسية إيزو )*(

1
 .0-9موقع إلكتروني، مرجع سابق، ص صالمتطلبات وإرشادات االستخدام، :  نظم اإلدارة البيئية 
2

 .إرشادات عامة على المبادئ والمنظومات والتقنيات المساعدة، موقع إلكتروني، مرجع سابق:  مبادئ اإلدارة البيئية 
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 . تنمية الوعي البيئي بني العاملني واجملتمع .0
وهبذا ميكن أن يرتجم ااهلدف الواحد بالعديد من املستهدفات، واختيار املستهدفات واألهداف على مسار التحسني 

 . ين العمال، مراقبة الوثائق أو مراحل التدقيقلنظام اإلدارة البيئية كتكو 
أما برامج اإلدارة البيئية فهي عبارة عن وثيقة، تستطيع املؤسسة بواسطتها ضبط الوسائل املساعدة لتحقيق األهداف 
 واملستهدفات احملددة، فهو يظهر اإلمكانيات وتواريخ استحقاق األهداف  واملستهدفات، وهبذا نستطيع تقدير املوارد

 .1املالية والبشرية الضرورية لتحقيق أمثل لألهداف
إلحراي أهدافها ومستهدفاهتا، مع احملافظة عليه والذي يشتمل  –أو برامج –فيجب على املؤسسة أن تنشئ برناجما

 : على ما يلي 
 ؛ تعيني املسؤولية إلحراي األهداف واملستهدفات عند الوظائف واملستويات ذات العالقة يف املؤسسة –أ 

 . الوسائل واإلطار الزمين إلحراي هذه األهداف واملستهدفات –ب 
كما ميكن أن يتضمن الربنامج حيثما كان ذلك عمليا ومناسبا اعتبارات مراحل، التخطيط  والتصميم  

 . واملنتجات والتسويق والتخلص من النفايات
 : التنفيذ والتشغيل –الفرع الثالث 

اإلدارة البيئية االلتزام من مجيع األشخاص العاملني يف املؤسسة، واهلذا فإنه ال  يتطلب التنفيذ الناجح لنظام  
جيب أن ترى الوظائف واملسؤوليات البيئية وكأهنا حمصورة بوظيفة اإلدارة البيئية فقط، ولكنها ميكن أن تتضمن أيضا 

 . اخل...مناطق أخرى للمؤسسة مثل إدارة التشغيل، وظائف األشخاص غري البيئية 
 : الموارد والوظائف والمسؤولية والسلطة –أوال 

جيب على املؤسسة أن تضمن توفر املوارد األساسية لتنفيذ وضبط نظام اإلدارة البيئية، فتشمل املوارد    
العنصر البشري واملهارات املتخصصة والبينية التحتية الداخلية واملوارد التقنية  واملالية، كما جيب عليها أن تعرف 

ائف واملسؤوليات والسلطات، وأن توثق وتنقل من أجل تسهيل إدارة بيئية فاعلة، وعلى اإلدارة العليا للمؤسسة الوظ
إدارة   بغض النظر عن املسؤوليات األخرى له، وأن تعرف له الوظائف واملسؤوليات  –أو ممثلي –أن تعني ممثل 

 : والسلطات من أجل
 لبيئية وفقا ملتطلبات هذه املواصفة القياسية؛ ضمان إنشاء وتنفيذ وحفظ نظام اإلدارة ا -

.عمل تقارير عن أداء نظام اإلدارة البيئية، ورفعها لإلدارة العليا للمراجعة كأساس للتطوير -
2  

                                                 
1
 Valérie Baron , '' Pratiquer  le management de l'environnement '', Op.cit, P. 69. 

2
 .11-9بات وإرشادات االستخدام، موقع إلكتروني، مرجع سابق، ص صالمتطل:  نظم اإلدارة البيئية 
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كما أنه من املهم التذكري بأن األداء البيئي للمؤسسة ليست مسؤولية ممثل اإلدارة فقط بل مسؤولية اجلميع 
جيب على املدراء املتابعة والتأكد من تطابق إداراهتم مع نظم اإلدارة البيئية، وأهنا مسؤولية مجيع  باملؤسسة، واهلذا

 . 1العاملني وأحد األهداف الرئيسية ألبعاد عملهم 
 نموذج عن المسؤوليات البيئية –(III- 11: )الجدول رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ة أشخاصأو عد)لشخص  عينة عن المسؤوليات البيئية
 رئيس جملس اإلدارة، العضو املنتدب، جملس اإلدارة وضع السياسة العامة
 الرئيس ، املسؤول التنفيذي، رئيس جهاي البيئة وضع السياسة البيئية

 املديرون املعنيون وضع األهداف واملستهدفات والربامج
 www.arifonet.orgعلى املوقع اإللكرتوين،  مات والتقنيات المساندةإرشادات عامة عن المبادئ والمنظو : مبادئ اإلدارة البيئية :المصدر

 . 50/10/5101تاريخ اإلطالع، 
 

 : التدريب والتوعية، الكفاءة - ثانيا 
سواء  على الشروط املتعلقة بالعنصر البشري 9440لسنة  ISO14001تؤكد املواصفة القياسية املعدلة  

 : العامل لدى املؤسسة أو حلسابه وهذه الشروط تتمثل يف
  :الكفاءة –أ 
فاألشخاص الذين ميكن لعملهم أن يسبب تأثريا بيئيا هاما معروف من قبل املؤسسة، جيب أن يكونوا أكفاء  

 : وهذه الكفاءة تكون من خالل
 التدريب األساسي املتوج بشهادة؛  -
 استعمال آالت يف مصانع كيميائية؛  التكوين املتخصص كالتكوين على -

 . اخلربة من خالل تراكم املعارف عرب السنني -

 : التكوين –ب 
فاملؤسسة بصورة عامة حتتاج لتكوين متخصص ومكيف مع التأثريات البيئية لألنشطة، وكذا تطبيق نظام  

صة يف اجلانب التكويين، كما أن اإلدارة البيئية سواء كان داخليا أو باالعتماد على مراكز خارجية للتكوين متخص
 . 2التكوينات املكملة ضرورية لألشخاص حىت ولو كانوا أكفاء يف عملهم

 
 

                                                 
1

 .199محمد صالح الدين عباس حامد، مرجع سابق، ص 
2
 Jacques Salamitou , Op.cit , P. 82.  

http://www.arifonet.org/
http://www.arifonet.org/
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 أنواع التكوين البيئي المقدم من طرف المؤسسة –(III-11: )الجدول رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الـهــدف المكونون نـوع التكويـن
تنمية الوعي باألمهية 

 إكتساب إلتزام وتوحيد للسياسة البيئية للمؤسسة اإلدارة العليا البيئيةاإلسرتاجتية لإلدارة 

واملستهدفات، والتحسيس  اكتساب االلتزام بالسياسة واألهداف مجيع العمال رفع الوعي البيئي العام
 باملسؤوليات البيئية

 ليات والبحوث والتطويرحتسني األداء يف جماالت معينة كالعم العمال ذوو مسؤوليات بيئية تنمية املهارات
 ضمان االنتظام وتلبية احلاجات الداخلية للتكوين املوظفون الذين يؤثرون عليها املطابقة

علــــــــى املوقــــــــع اإللكـــــــــرتوين،  إرشـــــــــادات عامــــــــة عــــــــن المبــــــــادئ والمنظومــــــــات والتقنيـــــــــات المســــــــاندة: مبــــــــادئ اإلدارة البيئيــــــــة :المصــــــــدر
www.arifonet.org  ،50/10/5101 تاريخ اإلطالع . 

 : التوعية –ج 
 : على مجيع األشخاص العاملني باملؤسسة أن يأخذوا بعني االعتبار

  التحديات املرتبطة بالتطابق مع شروط نظام اإلدارة البيئية؛ 
  املظاهر واآلثار احلقيقية أو احملتملة الناجتة عن نشاط عملهم؛ 

 السياسات البيئية للمؤسسة وطرق العمل ونظام اإلدارة البيئية؛  أمهية توافقهم مع 

  الفوائد البيئية الناجتة عن حتسني أداء األفراد؛ 

 1تبعات اإلخالل بطرق التصنيع السليمة بيئيا . 

 : اإلتصال  –ثالثا 
 : بيئية هبدفعلى املؤسسة إنشاء واحملافظة على إجراءات تتعلق بكل من األبعاد البيئية ونظم اإلدارة ال

 حتديد قنوات االتصال الداخلية بني خمتلف األعمال واملستويات باملؤسسة؛  -
 . االستقبال والتوثيق واالستجابة لالتصاالت باجلهات اخلارجية املعنية -

 : وطرق اإلتصال على نوعني هي
 : االتصال الداخلي –أ 

لذي ميكن أن يتضمن الطرق املستخدمة لإلتصال فهذا النمط مهم لضمان فاعلية تنفيذ نظم اإلدارة البيئية، وا
             .  2الداخلي، اجتماعات منظمة كمجموعة العمل والنشرات ولوائح اإلعالنات ومواقع شبكات االتصال الداخلية

                                                 
1

 .190محمد صالح الدين عباس حامد، مرجع سابق، ص 
2

 12ي، مرجع سابق، صالمتطلبات وإرشادات االستخدام، موقع إلكترون:  نظم اإلدارة البيئية 

http://www.arifonet.org/
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واألكثر حساسية هي من األعلى حنو األسفل خصوصا ما ( أفقية، عمودية، صاعدة، نايلة)وتتنوع قنوات االتصال 
 . 1بالعمليات التشغيلية تعلق 

 : 2كما تتمثل أهم اجلوانب الداخلية املعاجلة فيما يلي
  تطور املؤشرات؛ 

 وضعية التقدم يف خمطط العمل؛ 

 أو الوقائية؛ /متابعة النشاطات التصحيحية و 

  تقارير ونشرات اإلدارة؛ 

  الدليل البيئي؛ 

  السياسة البيئية والتحليل البيئي؛ 

 تقارير التدقيق . 

 : اإلتصال الخارجي –ب 
وتوجد هذه االتصاالت حىت تؤكد مدى التزام املؤسسة واهتماماهتا بالتحسني البيئي، وتكون هذه  

االتصاالت إما هبدف اإلعالن عن السياسة املنتهجة أو االتصال بالسلطات العامة املختصة يف عدد من الشؤون 
 . الصحف واملواقع اإللكرتونية التقارير السنوية و وتتضمن طرائق االتصال اخلارجي ،البيئية وخطط الطوارئ

 : التوثيق  –رابعا 
جيب أن يكون مستوى تفصيل التوثيق كافيا لوصف نظام اإلدارة البيئية، ولكيفية عمل أجزائه  وأن توفر  

ا التوثيق أن إرشادا عن مكان احلصول على معلومات مفصلة عن تشغيل أجزاء حمددة لنظام اإلدارة البيئية، وميكن اهلذ
كما جيب على املؤسسة أن تضع نظاما للمعلومات . 3يندمج مع توثيق األنظمة األخرى املنفذة بواسطة املؤسسة

سواء احملررة ورقيا أو على أقراص مرنة   أو مغناطيسية لتحديد التداخالت بني عناصر النظام، وحتضري أرشيف للوثائق 
شخيصها ومراجعتها وفريها من خالل إنشاء ما يسمى بالتوثيق ذات العالقة حىت يسهل عليها إجيادها وت

4ااهلرمي
Documentation Hierarchy  وهو كما يلي : 

 

                                                 
1
 Valérie Baron , '' Pratiquer  le management de l'environnement '', Op.cit , P. 87. 

2
 L. Vaute , M . Greveche , Op.cit. , P .267 . 

3
 . 94المتطلبات وإرشادات اإلستخدام، موقع إلكتروني، مرجع سابق، ص : نظم اإلدارة البيئية  
4

 www.iraqimaritimetransport.comالموقع ،  محملة من، اأنظمة اإلدارية قفوة في تطوير اإلدارات البحرية، كامل هاشم العتابي 

 .99/49/9410تاريخ اإلطالع،  ،

http://www.iraqimaritimetransport.com/
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وحيتوي على السياسة البيئية والغايات واألهداف واملسؤوليات البيئية وأية معلومات عامة : الدليل البيئي – 1
 أخرى؛ 

 لقائمة يف املنطقة؛ ويوضح تدفق األنشطة والعمليات ا: اإلجراءات – 9
 . 1وتوضح بالتفصيل توجيهات العمل للنشاطات املختلفة يف املنظمة: تعليمة العمل – 9

 : ضبط الوثائق  –خامسا 
 : 2تعد وثائق املؤسسة ذات أمهية كبرية لذا جيب عليها أن تنشئ إجراءات وأن حتافظ عليها  وذلك من أجل 

  إعتماد الوثائق ملالءمتها قبل اإلصدار؛ -
 مراجعة وحتديث وإعادة اعتماد الوثائق عند الضرورة؛  -

 ضمان أن التغريات وحالة النسخة املتداولة للوثائق معرفة؛  -

 ضمان أن النسخ ذات العالقة بالوثائق املطبقة متاحة عند نقاط االستخدام؛  -

 ضمان أن الوثائق مايالت مقروءة ومعرفة؛  -

ال ي حددت من قبل املؤسسة، بأهنا ضرورية للتخطيط ضمان أن الوثائق الواردة من مصدر خارجي و  -
 ولتشغيل نظام اإلدارة البيئية معرفة ومت ضبط توييعها؛ 

منع اإلستخدام غري املقصود للوثائق ال ي بطل استخدامها واستعمال تعريف مناسب اهلا إذا أحتفظ هبا ألي  -
 . غاية

 : مراقبة العمليات –سادسا 
ملتطلبات األساسية لنظام اإلدارة البيئية، إذ تلزم املواصفة املنظمة بضرورة تعد مهمة ضبط العمليات من ا 

حتديد تلك العمليات واألنشطة املرتبطة باملظاهر البيئية املتوافقة مع السياسات  والغايات واألهداف البيئية للمؤسسة، 
مل يتم ضبطها فسوف ينحرف األداء  أي أن املطلوب مراقبته ليس كل عمليات املؤسسة وأنشطتها، وإمنا تلك ال ي إن

 . البيئي للمؤسسة عن السياسة واألهداف املوضوعة
كما يتوجب على املنظمة أن ختطط لتلك األنشطة مبا فيها عمليات الصيانة بغرض التأكد من أهنا تنفذ  

 : حتت شروط حمددة بواسطة
 االحنراف عن السياسة  واملستهدفات  إنشاء وصيانة إجراءات موثقة تغطي احلاالت ال ي  يؤدي غياهبا إىل

 واألهداف البيئية؛ 

                                                 
1

 .19عبد الكريم خليل إبراهيم الصفار، مرجع سابق، ص 
2

 .41المتطلبات وإرشادات االستخدام، موقع إلكتروني، مرجع سابق، ص:  نظم اإلدارة البيئية 
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  توصيف العملية من خالل حتديد خصائصها يف اإلجراءات؛ 

 1إنشاء وصيانة إجراءات تتعلق باجلوانب البيئية املهمة للبضائع واخلدمات وإيصااهلا إىل املوردين واملتعاقدين . 

 : االستعداد و االستجابة للطوارئ –سابعا 
يتوجب على املؤسسة أن تكون على أهبة االستعداد لالستجابة للظروف  10441واصفة اإليزو وفقا مل 

الطارئة، الناجتة عن احلرائق أو احلوادث املفاجئة أو غريها، ويتم االستعداد لذلك بثالثة طرق كما حددته املواصفة 
 : وهي

 ابة اهلا؛ أن تضع وتصون إجراءات حتدد احلوادث احملتملة وكيفية االستج – 1
 أن تراجع وحتدث إجراءات االستجابة للطوارئ كلما كان ذلك ممكنا خاصة بعد حدوث حاالت طارئة؛  – 9
 . أن يتم إجراء املنظمة الختبارات دورية تطبيقية لتلك اإلجراءات -9

 : إجراءات الفحص والتصحيح –الفرع الرابع 
يق وتشغيل النظام من خالل فحصه،  واكتشاف يتم يف هذه الفقرة الرئيسية القيام بالتأكد من تطب 

 : املشكالت احملتملة وتصحيحها ويتم ذلك وفق اخلطوات اآلتية
 : المراقبة والقياس –أوال 

يلعب هذا العنصر دورا أساسيا من خالل قياس املتغريات البيئية للمؤسسة بربطها مع املظاهر البيئية املعربة،  
وال ي من النادر جدا أن تغطي مجيع اآلثار البيئية  ،سلسلة للقياس ذات طابع بيئيلذا من األفضل للمؤسسة أن تنجز 

وجيب أن تضمن خمرجات اخلطوة السابقة عند تسجيل املعلومات اخلاصة تتبع األداء، ضبط العمليات ذات  ،2املعربة
ص وصيانة أجهزة الرصد العالقة واملطابقة مع األهداف واملستهدفات البيئية للمؤسسة، كما يتوجب القيام بفح

 . واالحتفاظ بالسجالت املوثقة لتلك العملية
 : اإلجراءات التصحيحية والوقائية في حالة عدم التطابق –ثانيا 

عدم املطابقة يعين عدم التحقق املطلوب مع ما هو خمطط له فبعد إجراء عملية املراقبة  والقياس، يتوصل   
خطط واملنفذ، ويف هذه احلالة تبقى الوضعية كما هي، وإما إىل حالة عدم املسؤولون إما إىل حالة تطابق بني امل

 . 3التطابق فتلجأ إىل اإلجراءات التصحيحية للحد أو جتنب ظهور مثل هذه احلاالت مستقبال
 : وتتضمن اإلجراءات التصحيحية ما يلي

 البيئي؛ عدم املطابقة الفعلية وتصحيح وتقليل أثرها  -أو حاالت  –تعريف حالة  – 1
                                                 

1
 .10عبد الكريم خليل إبراهيم الصفار، مرجع سابق، ص 

2
 Paolo Bracchini , Op.cit , P. 113.   

3
Valérie Baron , Op.cit , P. 116.  
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 التحقق وإيالة املسببات حلالة عدم املطابقة احملتملة ومنع حدوثها ثانية؛  – 9
  ؛1حتديد الفعل إليالة املسببات حلالة عدم املطابقة احملتملة ومنع حدوثها ثانية – 9
 ؛2تكييف األنشطة التصحيحية والوقائية وفق األمهية النسبية لآلثار البيئية احملتملة – 0

 .ذه املتغريات ميكن أن تأخذ اإلجراءات التصحيحية جماال أطول أو أقل من التخطيط الرمسيووفقا اهل
 : تنظيم وحفظ السجالت –ثالثا

على املؤسسة أن تكون ملزمة بإنشاء سجالت واحملافظة عليها كضرورة، لتأكيد مطابقتها لكل من متطلبات  
صفة القياسية الدولية، متضمنة تقييم املطابقة مع املتطلبات القانونية نظام اإلدارة البيئية اخلاص هبا ومتطلبات هذه املوا

البيئية واملتطلبات البيئية األخرى ال ي حددهتا املؤسسة، وتنفيذ اإلجراءات والنتائج ال ي مت حتقيقها لتبقى السجالت 
 . 3مقروءة ومعرفة وقابلة للمتابعة

 : المراجعة الداخلية –رابعا 
داخلية الوسائل الضرورية املعرفة يف السريورة الكلية للمواصفة البيئية   وهي عبارة عن شرط توضح املراجعة ال 

، فتبدأ املؤسسة بالتطبيق املرحلي للمراجعة الداخلية بعد مراقبة فعالية نظام 10441أساسي يف املواصفة القياسية إيزو 
 .جراءات حتسني األداء البيئياإلدارة البيئية، وكذا منح املعلومات لإلدارة من أجل تنفيذ إ

 : 4ولكي تبقى املراجعة الداخلية فعالة يتوجب على املؤسسة القيام مبا يلي 
 ؛ ...( مراجع، أهداف)حتديد طريقة التنفيذ للمراجعات  .1

 إختيار التكرارات واجملال؛  .9

 حتديد املسؤوليات بدقة؛  .9

 تكوين املراجعني؛  .0

 تنفيذ املراجعات؛  .0

 ة؛ تسجيل نتائج املراجع .9

 . الرتكيز على حتسني األداء البيئي .9
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 : المراجعة اإلدارية –الفرع الخامس 
تعد مراجعة اإلدارة املرحلة النهائية يف نظام اإلدارة البيئية ومتطلبها األخري، إذ تلزم املواصفة املنظمة بضرورة   

مته وكفاءته و فعاليته، كما أن عليها التأكد مراجعة اإلدارة العليا للنظام على فرتات حتددها، للتأكد من استمرار مالء
حبيث تربي تلك املراجعة الدورية مدى  ،من أن املعلومات الاليمة لتقومي النظام قد مت جتميعها وتوثيقها بصورة مناسبة

احلاجة إلجراء تغيريات يف السياسة واملستهدفات واملتطلبات األخرى للنظام على أن يتم ذلك يف ضوء نتائج 
  .1جعةاملرا

 : كما جيب أن يتضمن املدخل ملراجعة اإلدارة أيضا ما يلي
  نتائج مراجعات نظام اإلدارة البيئية؛ 

  اإلتصال باألطراف املعنية اخلارجية؛ 

  أداء نظام االدارة البيئية؛ 

  مدى حتقق األهداف واملستهدفات؛ 

  حالة األفعال التصحيحية والوقائية؛ 

 عات اإلدارة السابقة؛ أفعال املتابعة الالحقة ملراج 

  مرونة النظام مبا يتناسب والظروف املتغرية؛ 

 2توصيات للتحسني املستمر . 

وهبذا فقد أضحت وظيفة املراجعة اإلدارية من الوظائف املساندة املهمة لإلدارة يف املؤسسات حىت ميكنها 
 : االطمئنان على

 واإلدارية احملددة من قبل اإلدارة العليا؛  إلتزام العاملني بتطبيق السياسات واللوائح املالية –أ 
 مدى جناح اإلدارة يف االستخدام االقتصادي الكفء والفعال للموارد االقتصادية املتاحة؛  –ب 
مدى جناح اإلدارة يف حتقيق متطلبات احملافظة على البيئة مبا يضمن للمؤسسة االستمرار يف ممارسة النشاط  –ج 

  .3واالستقرار باإلضافة إىل حتقيق النمو
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 .19عبد الكريم خليل إبراهيم الصقار، مرجع سابق، ص 
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 .11، موقع إلكتروني، مرجع سابق، صوإرشادات ايستخدامالمتطلبات : نظم اإلدارة البيئية 
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دراسة ميدانية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في   ، ''دور المراجعة الداخلية في تقييم اأداء البيئي'' رادة فاروق دريباتي،  

 .91، ص9442 جامعة تشرين، سوريا، المحاسبة، 
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 عجلة ديمـنغ للتحسين المستمر –(III- 1: )الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Source : www.iso.ch , visité le 21/05/2010. 

اإلدارة البيئية، كما جيب عليها أن تعمل على جيب على كافة أنواع املنظمات أن هتتم بنظم  أنه ومما ميكن قوله
بناء نظام جيد إضافة إىل توثيقه وتكوين نظام خاص مبراجعة نظم اإلدارة البيئية، مع استخدام الطرق والوسائل 

 .املساعدة، مبا يكفل حتقيق فعالية النظم البيئية واإلدارة املستدمية اهلا 
 

 :ساتللمؤس تقييم األثر البيئي -ثانيالمبحث ال
نتيجة لتطور الوعي البيئي خاصة يف اجملال اإلقتصادي وقطاع األعمال، ومع توسع الدراسات الرامية إىل 

بأصحاب املشروعات إىل  هذا حتقيق التنمية اإلقتصادية مع األخذ بعني اإلعتبار مدى تأثريها السليب على البيئة، دفع
لبيئي، وهذا من شأنه أن يصحح أي خلل حمتمل للمشروعات اجياد طرق وأدوات من خالل تبين منهج تقييم األثر ا

وهذا ما سنعاجله يف هذا  ويساهم يف حتقيق عوائد خمتلفة ، ،جتاه أي أثر بيئي خطري أو سليب على البيئةاإلقتصادية  
 .املبحث

 :مفهوم تقييم األثر البيئي ونشأته -األول  المطلب
ر ال ي تؤثر على السري العادي ملشروعها، ومن بني تلك اآلثار تسعى املؤسسات إىل حتديد ودراسة جممل اآلثا

جند األثر البيئي، وذلك هبدف احلد  من أي آثار سلبية على البيئة قد تصدر من املشروع اإلستثماري، وهذا ما يفسر 
 .ماعية أو بيئية غري مرغوبةاحلاجة البالغة للتنبؤ مبجمل اآلثار غري املرغوبة، وبالتايل معاجلتها يف وقتها تفاديا آلثار اجت

http://www.iso.ch/
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 :مفهوم تقييم األثر البيئي -الفرع األول

 .يعرف األثر البيئي على أنه كل تغيري سليب أو اجيايب يؤثر يف البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط تطويري
 :أما تقييم األثر البيئي فقد وردت عدة تعاريف خبصوصه، وبشكل عام ميكن اعتباره على أنه

 التحديد، التنبؤ، ووصف الربح واخلسارة للمشروع املراد إقامته، ولكي يكون التقييم ناجحا جيب أن : ـأداة تقوم بــ
تنقل نتائجه بشكل ميكن فهمه من قبل اجملتمع احمللي وصانعي القرار بتحديد اإلجيابيات والسلبيات على أساس 

1.معايري ذات أمهية للمجتمع املتأثر
 

 2.ملشروع مقرتح حسب الشروط املرجعية ة لآلثار البيئيةكما ُعرف على أنه دراسة مفصل 
  أما املشرع اجلزائري مل يعط تعريفا واضحا وحمددا اهلذا اإلجراء، وعلى العموم ميكن تعريف هذا اإلجراء على أنه

ئجها واحتمال وقوع دراسة لتوقعات اآلثار أو املردود البيئي للمشاريع التنموية الضارة واملفيدة املباشرة وغري املباشرة ونتا
وذلك من أجل  األضرار على اجملتمع يف منطقة املشروع أو املناطق اجملاورة سواء كانت حملية أو وطنية أو عاملية،

 .3معاجلة أو تفادي هذه اآلثار

كما تواجه املؤسسات يف الوقت الراهن ضغوطا من أجل تغيري التفكري و السلوكيات الناجتة عن االهتمامات البيئية 
 :احلالية املتمثلة فيمايلي

  ختطيط القوانني ال ي تتطلب تقييم األثر البيئي بالنسبة ألنواع معينة من التطوير؛ 

 االهتمام بتطوير ااهلئية املختصة باللوائح والقوانني البيئية؛ 

  نية املتعلقة فرض قيود أكثر صرامة على معدل اإلنبعاث احلراري وفرض املزيد من الضرائب وييادة املسؤولية القانو
 حبوادث التلوث؛

 وضع نظم للتخلص من املخلفات وفرض ضرائب على هذه النظم؛ 

 ييادة الوعي بآثار وحدود استغالل املوارد الطبيعية؛ 

 ييادة تكلفة الطاقة واملواد ال ي تتضمنها التكاليف البيئية؛ 

  اهلا تاريخ من حوادث التلوث؛ييادة أقساط التأمني بالنسبة للمؤسسات ال ي تسبب خطرا على البيئة، أو 

 ييادة الوعي بالقضايا البيئية وممارسة حق اختيار العميل؛ 

 وجود مجاعات الضعط البيئية القوية واجلماعات املهتمة بشؤون البيئة. 

                                                 
1

دراسة ميدانية بمركب المجارف : العائد/ البيئية في تقييم المشاريع باستخدام أسلوب التكلفة اإلعتبارات احسن سعيد، خالد بوجعدار، 

 .1ص ، 9،2010 عدد ،9-قسنطينة جامعة عبد الحميد مهري، مجلة االقتصاد والمجتمع، ،قسنطينة -(CPG)والرافعات 
2

 .9ص ،1222 فلسطين، رام هللا، ،سياسة تقييم اأثر البيئي الفلسطينيةوزارة شؤون البيئة،  
3

 جامعة محمد خيضر، مجلة العلوم اإلنسانية، ،دراسات التقييم البيئي كآلية قانونية لتحقيق التنمية المستدامة عبد الغني حسونة، 

 .92ص ،2012، 99عدد بسكرة،
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 :ثر البيئي تقييم األ نشأة -الفرع الثاني
ئية واجتماعية واقتصادية وفيزيائية، فقد اهلا من تأثريات بي بالنظر ملاو  التطور الصناعيبأخطار  منذ أن بدأ التنبؤ

 وبالتايل 0505، حيث تناولت ذلك عام (الربيع الصامت)يف كتاهبا ( راشيل كريون) خطار الكاتبة تنبأت هبذه األ
يعد التقييم البيئي أحد أدوات السياسة ال ي تستعمل يف تقييم املشروعات اجلديدة، ومن هنا أدى هذا إىل االنتقال 

حيث وضعت قوانني عرفت  الواليات املتحدة األمريكية،يف  0505بصورة جدية وذلك عام  اآلثارهذه  إىل دراسة
وتضمنت اخلطة مدى اهتمام اجلماهري بنوعية البيئة، والتأثريات املتزايدة للتقنيات  NEPAمريكية بالسياسة الوطنية األ

حتليل التكلفة واملنفعة وال ي مل : تقييم اقتصادية مثل  إىل تطوير تقنيات باإلضافةاحلديثة وخمططات التطوير الكربى، 
الصناعية  خاصة وأننا نعلم أن احلوادث ،1تأخذ يف البداية يف االعتبار التأثريات البيئية واالجتماعية للمشاريع الرئيسية

خالل األعوام املاضية  على الدول الصناعية، بل امتدت ال تقتصر النامجة عن إنتاج واستخدام املواد الكيميائية اخلطرة
مادة  9444وبينما يتزايد انتاج املواد الكيميائية املختلفة بإضافة أكثر من  .إىل دول نامية كااهلند وفنزويال واملكسيك

سنويا فإنه ال يتوفر إال على قدر قليل من املعلومات عن اآلثار البيئية، وبالتايل أدى إىل ييادة ااهلوة بني املعلومات 
 2.اآلثار اجلانبية الضارة النامجة عن استخدام املواد الكيميائية اخلطرة على البيئة املوثقة عن

 3:هي ربعة مراحلأعملية تقييم األثر البيئي إىل  نشأةوميكن تقسيم مراحل 
خطار املشاريع على البيئة احمليطة وال ي أدى إىل وضع سياسات وقوانني أوهي اكتشاف  :مرحلة البدايات -0

حيث توالت عمليات انتشار تقييم األثر  0505وكان ذلك يف الواليات املتحدة يف العام  ،يم األثر البيئيلتقي وأسس
حيث تبنت هذه الدول منهجية متميزة لعملية تقييم األثر  ،خرى مثل اسرتاليا وكندا ونيويلنداأالبيئي يف دول صناعية 

 .0582البيئي وكان ذلك يف العام 
مثل تقييم املخاطر ووضع خطوط ارشادية  :ات عالية في عملية تقييم األثر البيئيمرحلة استخدام تقني -5

خذت التأثريات االجتماعية باالعتبار ويف بعض أيف عمليات التنفيذ مثل عملية الفحص ودراسة النطاق، وكذلك 
إىل االبداع والتجديد يف مر الذي أدى األ( املشاركة االجتماعية)السكان  رأي بأخذالدول الرائدة يف املوضوع بدأت 

 .0571-0581البيئي وكان ذلك يف السنوات ممارسة التقييم 
مما أدى إىل حتديث وجتديد  :مرحلة تكامل وتفعيل الخبرة والممارسة في مراجعة تقييم األثر البيئي -0

وبدأ  األرضستخدام خرى موايية مثل ختطيط اأوتنسيق عملية تقييم األثر وعمليات  ،ااهلياكل العلمية واملؤسساتية

                                                 
1

 كلية التخطيط العمراني،  جامعة الكوفة، ،محاضرات في تقييم اأثر البيئي عبد الصاحب ناجي البغدادي، ضرغام خالد أبو كلل، 

 .12/40/9419، تاريخ اإلطالع  http://physicalplanning.uokufa.edu  ، على الموقع االلكتروني9ص
2

 .00، ص09،1221عدد مجلة التعاون الصناعي، اإلدارة البيئية للكيماويات الخطرة،أحمد حمزة،  
3

 .9ص مرجع سابق، عبد الصاحب ناجي البغدادي، ضرغام خالد أبو كلل، 
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ليات املراقبة آ وإدخالواستيعاب مستوى التغريات يف النظام البيئي وكذلك التأثريات املرتاكمة  بإدخالاالهتمام 
 . 0551 -0571يف السنوات من  وهذاوالتدقيق واملتابعة، 

إىل التفكري يف  دتأخرية وحىت هذه اللحظة ألهذه املرحلة اتعد و  :اإلستراتيجيمرحلة التقييم البيئي  -1
دارج املفاهيم ومعايري االستمرارية يف حماولة تقييم األثر البيئي والتقييم البيئي إمع  ،الوصول إىل التنمية املستدامة

 .االسرتاتيجي
 1:مقبولة، جيب أن يتم مراعاة مايليالبيئى  األثرعملية تقييم  اهلذا حىت تكونو 

الىت من املتوقع أن يكون اهلا آثارًا بيئية سلبية أو عكسية هامة مت تطبيق هذه العملية على مجيع املشروعات  .0
 ؛وواضحة، وىف هذه احلالة حتدد هذه اآلثار حتديداً جيداً وكامالً 

 ؛متت مقارنة كل من البدائل املمكنة وتقنيات اإلدارة املختلفة ومعايري التخفيف للمشروع املقرتح .5
البيئى يبني مدى أمهية اآلثار املتوقع حدوثها عند تنفيذ  ألثرامت تقدمي تقريرًا مفصاًل وواضحًا عن تقييم  .0

 ؛ووصف هذه اآلثار وصفاً حمدداً يسهل تفهمه واالستفادة منه على مجيع مستويات اخلربة املختلفة ،املشروع
تضمني  وأيضا ي،ثر البيئمت تضمني املشاركة العامة لكل من املهتمني واملعنيني ىف مراحل عملية تقييم األ .1

  ؛جراءات املراجعة اإلدارية الصارمة على هذه املراحلإ
 ؛اختاذ القرار تكون ذات منفعة وفائدة يف يكانت قد متت ىف الوقت احملدد والاليم لك .2
 ؛كانت النتائج ملزمة جلميع األطراف .0
 .كانت تضمن إجراءات املراقبة واملتابعة واإلمداد باملعلومات بنتائجها .8

 :م األثر البيئي وعالقته مع اإلدارة البيئيةأهداف تقيي -المطلب الثاني
بالغة قبل البدء يف تنفيذ أي مشروع اقتصادي خاصة يف دراسات اجلدوى  التقييم األثر البيئي أهدافإن 

  .، وهذا ما سنتتناوله يف هذا الفرعإلدارة البيئيةا خاصة مع العالقة املتينة بينه وبنياخلاصة باملشروعات، 
 :اف تقييم األثر البيئيأهد -الفرع األول

يهدف تقييم األثر البيئي للمشروع اإلستثماري املقرتح يف إطار دراسة اجلدوى إىل ضمان السالمة البيئية، 
مبعىن آخر التأكد من عدم وجود آثار بيئية ضارة تنجم عن تنفيذ املشروع املقرتح بدرجة غري مقبولة، وعدم توقع آثار 

 :2 على الوجه التايلضارة يف األجل الطويل وميكن حتديد أهدافا أكثر تفصيال
 التشجيع على إجراء حتقيق شامل ومتعدد التخصصات عن األضرار البيئية للمشروع وبدائله؛ .1

                                                 
1

، من الموقع االلكتروني 9ص ،في المنطقة العربية البيئية فى اإلدارة المتكاملة للموارد المائية يع  النواح يالدليل التدريب 

www.Arabgeographers.net ،  19/40/9419تاريخ اإلطالع. 
2

 .2ص مرجع سابق، يد،احسن سع خالد بوجعدار، 
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 حتديد عمق واتساع اآلثار البيئية املتوقعة يف حالة وجود املشروع أو يف حالة عدم تنفيذه بالنسبة لكل البدائل؛ .9

 حتتاج إىل مزيد من التحليل؛ حتديد اآلثار أو املشاكل البيئية األكثر أمهية ال ي .9

 حتديد اإلجراءات ال ي تعمل على التخفيف من حدة اآلثار الضارة وتقوية اآلثار اإلجيابية؛  .0

تقييم األثار البيئية الكمية والنوعية املتوقعة وفقا للحاجة هبدف تقرير القيمة البيئية اإلمجالية للمشروع  .0
 اإلستثماري؛

 ليه من قبل السلطات املختصة ومنح الرتاخيص املناسبة؛ضمان قبول املشروع واملوافقة ع .9

حتقيق مصلحة املستثمر خاصة يف ظل طلب متويلي من جهات دولية نظرا ألن كثريا من مؤسسات التمويل  .9
 اإلمنائي تقييما ملشاريع اإلستثمار الصناعي؛

 ل ي يتعذر إصالحها؛استبعاد اختيار مواقع معينة لبعض املشاريع نتيجة للتلوث واألضرار اخلطرية ا .1

تاليف منايعات بيئية بني مالك املشروع وأطراف أخرى قد تؤدي إىل املطالبة بتعويضات ضخمة أو تكاليف   .2
 .كبرية من أجل إصالح األضرار

 :عالقة تقييم األثر البيئي مع اإلدارة البيئية -الفرع الثاني
واإلستغالل األمثل للموارد املادية والبشرية  تقييم اآلثار البيئية للمشروعات أداة مهمة لإلدارة البيئية

ولضمان حاجات الوقت احلاضر مع محاية البيئة لألجيال القادمة، ويف ضوء  ستدامة،واملعنويةلضمان تنمية اقتصادية م
لتنمية ييادة االهتمام العاملي مبشاكل البيئة وأمهية حتقيق اإلدارة البيئية السليمة للموارد الطبيعية من خالل مفهوم ا

وال ي حتقق التنمية اإلقتصادية ال ي تفي حباجات احلاضر وحتقق التواين بينه وبني متطلبات املستقبل لتمكني  ،املستدامة
كما أدى   ،األجيال املقبلة من استيفاء احتياجاهتم من املواد احملدودة يف النظام البيئي وعدم اإلخالل بالتواين البيئي

البيئة عامة واملصاحبة لعمليات التنمية خاصة إىل املطالبة بدراسة تقييم األثر البيئي ملشروعات اإلهتمام املتزايد بقضايا 
حىت ميكن التعرف على املشكالت البيئية وحتديد أنسب طرق التعامل معها منذ انطالق هذه املشروعات  ،التنمية

 1(.ستدامةالتنمية امل)حىت ميكن حتقيق التوافق بني عملية التنمية ومحاية البيئة
 
 
 
 

 

                                                 
1

 ،99عدد جامعة أسيوط، مجلة أسيوط للدراسات البيئية، ،اإلدارة البيئية لتقييم اأثر البيئي للمشروعاتممدوح سالمة مرسي أحمد،  

 .140ص ،9441
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 :مكونات دراسة تقييم األثر البيئي ومختلف خطواته -المطلب الثالث
سنعاجل يف هذا الفرع خمتلف املكونات ال ي تساهم يف وضع متطلبات لتقييم األثر البيئي، وكذا اخلطوات 

 .املطلوبة لوضع برنامج لألثر البيئي
 :مكونات دراسة تقييم األثر البيئي -الفرع األول

دة ما تقوم اجلهة املقرتحة أو الراعية للمشروع بعمل تقييم األثر البيئي اهلذا املشروع وقد تتواجد املتطلبات عا
األساسية للقيام بعملية تقييم األثر البيئي إما ىف قانون أو تشريع أو طرق إرشادية أو أية إجراءات أخرى حسب 

ن جيب أن تلتزم اجلهة املقرتحة للمشروع بأكثر من أحد هذه بعض األحيا ويف ،اجلهات املشرتكة ىف املشروع املقرتح
املتطلبات األساسية عند القيام بتقييم األثر البيئي للمشروع وىف هذه احلالة فإن احلاجة إىل التخطيط اجليد 

 .للمشروعات يصبح ذو أمهية ملحة وكبرية
اهلذا الغرض ويكون هذا الفريق متكامال ويقوم ىف الغالب بعملية تقييم األثر البيئي فريق عمل معني وحمدد 

ويعمل فريق العمل هذا على أساس منتظم فيجتمعون لوضع خطة  ،من حيث خربات عملية واقتصادية واجتماعية
يسمى عادة رئيس مشروع تقييم )منظمة للقيام هبذه الدراسة اخلاصة بتقييم األثر البيئي ويلعب رئيس فريق العمل هذا 

 .جناح هذه العملية وحتقيقها للنتائج الفعالة هاماً وأساسياً يف دوراً ( األثر البيئي
القيام  يوال تتم عملية تقييم األثر البيئي لكل املشروعات حيث أنه ىف بعض األحيان ال يكون من الضرور 

روعات هبذه العملية وتوجد أنظمة خمتلفة كل منها له طريقته اخلاصة ىف حتديد واختيار وفحص وإقرار أيًا من املش
 . عمل تقييم اآلثار البيئية ييكون من الضرور  املقرتحة يكون له آثاراً هامة وواضحة على البيئة وبالتايل

ختصص وتصنف من البداية قوائم حمددة للمشروعات واملناطق الىت جيب عمل  وتوجد بعض األنظمة ال ي
األول ألمهية وتأثري املشروع املقرتح بالنسبة للبيئة  حكمها وتقييمها وهناك أنظمة أخرى تبين ،تقييم لآلثار البيئية اهلا

على أساس أمور عدة مثل نوع املشروع وحجمه وتكاليفه ومدى احلساسية البيئية وتأثري اجملتمع بالنسبة ملشروعات 
 .التنمية

 :خطوات تقييم األثر البيئي -الفرع الثاني
على املتطلبات  يفة لعملية تقييم األثر البيئوليات املختلؤ وتعتمد املكونات األساسية واملراحل واملس

 1: اآليتك  عملية تقييم األثر البيئي خطواتتتلخص بالتايل  شرتاطات املختلفة وواإل
 

                                                 
1
 .9ص مرجع سابق، ،في المنطقة العربية البيئية فى اإلدارة المتكاملة للموارد المائية يع  النواح يالدليل التدريب 
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 ( الفحص)مرحلة التصفية  .1
الىت يقرر على أساسها إن كان املشروع املقرتح حيتاج إىل توسيع دائرة التقييم والبحث من  يوهى مرحلة التقييم املبدئ

 .الل عملية تقييم األثر البيئي أم الخ
 ( التدقيق)مرحلة العرض  .2

حتتاج إىل حبث ودراسة مفصلة مث بعد ذلك يتم إعداد إطار  وهى املرحلة الىت يتم حتديد اآلثار البيئية األساسية ال ي
 .وصالحيات هذه الدراسة

 مرحلة التقدير  .3
 .خطورة اآلثار البيئة للمشروع املقرتحويتم ىف هذه املرحلة تعريف وحتليل وتقييم مدى أمهية و 

 مرحلة التخفيف  .4
ويتم هبا حتديد معايري التخفيف الاليمة ملنع أو تقليل أو تعويض لآلثار السلبية والعكسية أو األضرار البيئية الناجتة عن 

 .املشروع املقرتح
 مرحلة كتابة التقرير  .5

 .للمشروع املقرتح ياً عن الدراسة الىت متت لتقييم األثر البيئويقدم ىف هذه املرحلة تقريراً واضحاً ومفيداً وتفصيلي
 مرحلة المراجعة  .6

ىف االعتبار  ذاألخويتم خالل هذه املرحلة تقييم حمتويات التقرير اخلاص بتقييم األثر البيئي وكفايته واكتماله مع 
كان املشروع املقرتح مقبوال ىف إطار كما يتم ىف هذه املرحلة تقييم ما إذا    ،وجهات نظر وآراء املعنيني واملهتمني
 .السياسات واخلطط واملواصفات احلالية

 مرحلة إتخاذ القرار  .7
القرار  يقدما ىف املشروع املقرتح وحتت أية شروط وملتخذ يعند هذه املرحلة يتم حتديد ما إذا كان من املمكن املض

تصميمه بالكامل أو إعادة تصميم بعض أجزاء منه احلرية ىف قبول املشروع املقرتح كما هو أو رفضه أو طلب تعديل 
 .بغرض تقليل اآلثار البيئية السلبية

 مرحلة المراقبة واإلدارة  .8
وتنفذ هبذه املرحلة معايري وإجراءات التخفيف مع متابعة اآلثار البيئية الناجتة من تنفيذ املشروع وحتديد ما إذا كانت 

ذلك باإلضافة الختاذ اإلجراءات الاليمة حلل وإصالح أية  ،العرض والتقييم تطابق وتوافق ما مت التنبؤ به أثناء مراحل
 .مشاكل حتدث أثناء التنفيذ

 .بتلخيص خطوات تقييم األثر البيئي من خالل الشكل املوايل( أمحد أبو اليزيد الرسول)كما قام 
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 مراحل وخطوات عملية تقييم األثر البيئي(III-7)الشكل رقم 

 
 .80ص ،5118اإلسكندرية، مكتبة بستان املعرفة، ،األبعاد والمنهج:التنمية المتواصلة اليزيد الرسول، أمحد أبو:المصدر

 

من خالل الشكل السابق نالحظ أنه على املؤسسات اتباع خطوات مرحلية ومتسلسلة، تبدأ بتحديد 
وهذا  تصحيحية لآلثار البيئية،اخليارات، إىل غاية تقييمها مث اختاذ القرار بشأهنا، وكذا القيام باإلجراءات ال

 .باإلعتماد على جمموعة من املؤشرات واملعايري
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 :الصناعية النفايات إدارة -الثالث بحثالم

تعد مشكلة النفايات أحد أبري القضايا البيئية املعاصرة ال ي تواجه الدول ملا تشكله من خماطر على صحة 
واقتصادية، وتتولد النفايات نتيجة لألنشطة والفعاليات ال ي يقوم هبا اإلنسان اإلنسان والبيئة، كما اهلا آثار اجتماعية 

تزداد كمية النفايات بزيادة عدد السكان واألمناط االستهالكية واإلنتاجية، وتتكبد الدولة مثنا كما أثناء حياته اليومية،  
 .ن تتجنبهباهظا للتخلص من النفايات ال ي كان بوسعها أن توفره أو فاقدا ميكنها أ

واهلذا بات من الاليم على املؤسسات اختيار التوجه املستدام جتاه نفاياهتا، بتثمينها وإعادة تدويرها بالنظر إىل 
 .املسؤولية البيئية اهلا، وهذا ما سنتناوله يف هذا املبحث

 :واإلتفاقيات الدولية إلدارتها مفهوم النفايات -األول مطلبال
 . وإدارهتا، وكذا اإلتفاقيات الدولية املرافقة إلدارهتام النفايات سنتناول يف هذا املطلب مفهو 

 :النفايات لغة _الفرع األول
ما أُبعد من الشيء : وجاء يف معجم الوجيز معىن النفاية" الُنفى"وهي مشتقة من " النفاية"النفايات مفردها 

 .لرداءته، ويقال نفى الشيء أي حناه وأبعده
  :اصطالحاالنفايات  -الفرع الثاني

يعترب تعبري النفايات أدق يف داللته على املعىن من تعبري املخلفات، فالتعبري األخري أعم وأمشل من تعبري 
النفايات فكل النفايات تعترب خملفات والعكس غري صحيح فليست كل املخلفات نفايات، ولكن يستخدم مصطلح 

املثال مت استخدام مفردة النفايات يف اتفاقية بايل وعلى سبيل (Wastes ,Déchets)النفايات كمرادف للتعبري 
وال ي صارت سارية املفعول يف  1212بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود عام 

وال ي عرفتها بأهنا مواد أو أشياء جيري التخلص منها أو ينوي التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناء  ،1229
 1.القانون الوطين على أحكام

أما ادارهتا فتعين مجع النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى ونقلها والتخلص منها، مبا يف ذلك العناية الالحقة 
  2.مبواقع التخلص

 :على أهنا 9441ديسمرب  19املؤرخ يف  12-41من القانون  9كما يعرفها املشرع اجلزائري حسب املادة 

                                                 
1

 ،9جامعة البليدة ،2عدد مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات، ،اشكالية النفايات الصلبة وإعادة تدويرهاالقينعي عبد الحق،  

 .090ص
2

 ، من2ص برنامج األمم المتحدة للبيئة، ،م  اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 4المادة  

تاريخ ،  http://www.basel.int/Portals/4/BaselConvention/docs/text/BaselConventionText-a.pdf الموقع االلكتروني

 .10/49/9419طالع اإل
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ليات اإلنتاج أو التحويل أو اإلستعمال وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم كل البقايا الناجتة عن عم
 1.املالك أو احلائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو بإيالته

ل ي وا اكما عرفتها املنظمة العاملية للصحة بأهنا األشياء ال ي أصبح صاحبها ال يريدها يف مكان ما ووقت م
 .أصبحت ليست اهلا أمهية أو قيمة

كما ميكن تعريفها بأهنا ناجتة عن عملية االستعمال أو االنتاج أو االستهالك وتسبب تلوثا خمتلفا يف األوساط 
  2.قابلة للمعاجلة لالستفادة منها أو التخلص من خطورهتا

ت ال ي تتم على مستوى مسار كل املخلفا من قانون البيئة الفرنسي تعين النفايات L541-1وحسب املادة
 3.، وبصفة عامة كل سلعة مت التخلي عنها، أو يف طريق التخلي)...(اإلنتاج

كمية : أن معدل توليد النفايات من األمور املهمة يف إدارة النفايات والذي ميكن تعريفه على أنهكما 
ن أو احلجم، ويستعمل الوين غالبا ألن تغريه املخلفات ال ي يطرحها الشخص الواحد أثناء مدة يمنية معينة بداللة الوي 

أقل بكثري من التغري باحلجم أثناء النقل، بسبب أن الوين ال يتأثر بدرجة الضغط ال ي تتعرض اهلا النفايات بدرجة  
 4.كبرية

ة نوع النفايات واآلثار املرتتببفعل تنامي وتمفهوم النفايات تطور من خالل مجلة التعاريف السابقة نستنتج أن 
حيث مل تعد تقتصر فقط على القطاع املنزيل، بل تعداها إىل القطاع الصناعي وحىت الصحي، كما وأن تلك  عنها،

أو امللقاة يف عرض البحار،  الدولية حدودلالنفايات منها ما يكون عابرا للدول كالنفايات امللقاة يف األهنار العابرة ل
   .لبيئةعلى اإلنسان وا وهذا ما يسببه من آثار خطرية

 :إلدارة النفايات االتفاقيات الدولية -الثالثالفرع 
 :اتفاقية بازل -أوال

تعد اتفاقية بايل بشأن التحكم يف النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود إحدى االتفاقيات الدولية ال ي 
تشهده البيئة العاملية بفعل جراء التلوث اخلطري الذي باتت  ،جاءت هبدف احلرص على محاية البيئة وصحة اإلنسان

 .النفايات اخلطرة

                                                 
1

المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها  4111ديسمبر  14المؤرخ في  19-11القانون الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  

 .14، صوإزالتها
2

دراسة : مدى تطبيق استراتيجيات اإلدارة البيئية ايآمنة للنفايات الصلبة أسماء علي سلطان جواري، سعيد عبد هللا محمد، 

 ،9411جامعة الموصل،  ،99مجلد ،140تنمية الرافدين، عدد ،استطالعية يآراء عينة م  القيادات اإلدارية م  مديرية بلدية الموصل

 129ص
3
 Guide De Bonnes Pratiques De La Gestion Des Dechets Dangeureux: Améliorons ensemble le cadre de 

vie de nos zones d’activités , 2006, p2. 
4

مجلة العلوم االقتصادية  ، بحث تطبيقي في مدينة الحلة -تطوير نظام إدارة النفايات الصلبة  سعدون حمود جثير الربعاوي، حسين رضا سعيد، 

 .199ص ،9419، 99المجلد ،21عدد ية، جامعة بغداد،واإلدار
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من خالل عمل الدول املوقعة على  ،أما ااهلدف من اتفاقية بايل فهو ادارة النفايات اخلطرة إدارة سليمة بيئيا
االتفاقية على تقليل توليد النفايات اخلطرة إىل أدىن حد ممكن، والتخلص منها هنائيا واسرتجاعها وإعادة تدويرها يف 

 .رب مكان ملصدر توليدها بطريقة حتقق محاية صحة اإلنسان والبيئة وتقلل نقلها إىل احلدود إىل أدىن حد ممكنأق
حيث ال جيوي أن  ،واالتفاقية تتضمن إجراءات صارمة للرقابة على نقل النفايات اخلطرة املسموح بنقلها عرب احلدود

  ،ة على االتفاقية وأحيانا األطراف غري املوقعة مبا فيها دول العبورمامل توافق مجيع األطراف املوقع ،تنقل دولة النفايات
كما حددت االتفاقية مسؤوليات األطراف املعنية ومبادئ التعاون الدويل لتحسني وحتقيق االدارة السليمة بيئيا 

 .للنفايات اخلطرة وغريها من النفايات اخلطرة وتصنيفها وترميزها
  OCDE :والتنمية االقتصادية  منظمة التعاون اتفاقية -ثانيا

إن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية قد أوجدت اتفاقيات تربط مابني البلدان وتنظم التحركات عرب احلدود 
 ،إذ اختذت قرارات تغطي حتديد النفايات وتعريفها ومراقبة حتركاهتا عرب احلدود ،النفايات املقررة لعمليات االسرتداد

يهدف إىل تسهيل جتارة ما ميكن حتويله بصورة كافية اقتصاديا وسليمة بيئيا وذلك من خالل وإن نظام الرقابة 
من أجل تقومي املستوى الضروري للرقابة على املواد إذ أن  ،استعمال إجراء مبسط وإدخال منهج مستند إىل اخلطر

ية سواء من أجل االسرتداد أو التخلص منظمة التعاون والتنمية االقتصاد النفايات املصدرة إىل البلدان خارج منطقة
 . النهائي ال ختضع الجراء الرقابة املبسط

 :1924اتفاقية لندن  -ثالثا
ذ دخلت إتتعلق هذه االتفاقية بالرقابة من التلوث البحري من خالل إلقاء أنواع النفايات واملواد األخرى،  

من خالل إلقاء النفايات ال ي تكون مسؤولة عن ن ااهلدف منها هو منع تلوث البحار أ 1290حيز التنفيذ سنة  
 توتضر باملواد احلية واحلياة البحرية وتدمر أسباب املتعة والتدخل باالستعماال ،إجياد خماطر على حياة االنسان

مت تبين بروتوكول لالتفاقية حل حمل هذه االتفاقية ووضع حيز التنفيذ يف  1229األخرى املشروعة للبحر، ويف سنة 
9449.1  

 
 
 
 

                                                 
1

جامعة  ،0عدد مجلة دراسات محاسبة ومالية، ،رقابة اأجهوة العليا للرقابة المالية على إدارة النفايات الصلبةخولة حسين حمدان،  

 0-0ص ص  ،9414بغداد، 
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 :تصنيف النفايات_المطلب الثاني 
خيتلف انتاج دول العامل للنفايات الصناعية بني الدول املتقدمة والنامية سواء من ناحية الكميات أو األصناف 

 :وعلى هذا األساس سنعتمد التصنيف التايل للنفايات ،
 :النفايات الصناعية -الفرع األول

ناعية أو الصناعات التحويلية واخلدمات، مبا يف ذلك احلمأة الصادرة وهي نفايات ناجتة عن العمليات الص 
 1عن منشآت معاجلة املياه املستعملة

كما يقصد هبا مجيع النفايات أو املخلفات النامجة عن كافة األنشطة الصناعية أو التحويلية أو االستعمال 
ا كافة، واملكونة من بقايا مواد خام غري أو هي النفايات الناجتة عن الصناعة بأشكااهل لكل مركب مادي مصنع،

مصنعة، أو مواد نصف مصنعة ناجتة عن تنفيذ العمليات الصناعية، وكذلك املواد املصنعة غري املطابقة ملواصفات 
  2.االستخدام جزئيا أو كليا وختتلف نوعية وكمية النفايات الصناعية باختالف الصناعة وحجمها وطريقة اإلنتاج

املتحدة مل تبدأ احلكومة الفديرالية بتشريع القوانني املتعلقة بالتخلص من النفايات الصلبة حىت  ويف الواليات
استخدمت احلكومة الفديرالية صالحياهتا الدستورية املفوضة مبوجب  يثأصبحت األهنار واملوانئ يف وضع حرج، ح

، وقد 0755األهنار واملوانئ يف عام لتصدر قانون  Interstate Commerce Clauseبند التجارة بني الواليات 
ومل يظهر دور الكونغرس إال  ،منحت وحدات اجليش األمريكي السلطة ملراقبة ممارسات رمي النفايات املدنية واخلاصة

أما املشرع اجلزائري فلم يدرج هذا الصنف من  3،عندما تبىن قانون التخلص من النفايات الصلبة 0502حبلول عام 
 05املؤرخ يف  05-10القانون   من 0بل ادجمه يف إطار ما يسمى بالنفايات اخلاصة ال سيما املادة  النفايات منفردا

 .املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإيالتها 5110ديسمرب 
 (:الحضرية)النفايات المنزلية -الفرع الثاني

النفايات التجارية ونفايات حمطات وهي املخلفات النامجة عن املنايل واملطاعم والفنادق ونفايات الشوارع و 
معاجلة املياه العادمة، ويضاف إليها النفايات الصناعية الصلبة وال ي تكون مكوناهتا متشاهبة ملكونات النفايات الصلبة 

 4.املنزلية دون أن تشكل خطرا على الصحة والسالمة العامة

                                                 
1

، مجلة الدراسات مقاربة تطبيقية: مقاويتية المستدامةإدارة النفايات كخيار استراتيجي للمشاريع ال عظيمي دالل،سعيدي وفاء، 

 .192ص  ،9419جامعة أم البواقي، ،49المالية، المحاسبية واإلدارية، عدد 
2

 .099ص مرجع سابق، ،اشكالية النفايات الصلبة وإعادة تدويرهاالقينعي عبد الحق،  
3

سلسلة كتب التقنيات  الصديق عمر الصديق، ترجمة-والتطبيقات المفاهيم:عام وتقانة البيئة وايتنغ،.إ.سبيرمان،نانسي.ر.فرانك 

 1409ص ،9419 بيروت، مركزدراسات الوحدة العربية، االستراتيجية والمتقدمة،
4

 .099ص مرجع سابق، القنيعي عبد الحق، 
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تعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإيالتها، امل 5110ديسمرب  05املؤرخ يف  05-10القانون   من 0أما املادة 
الصناعية   عن النشاطات املنزلية والنفايات املماثلة النامجة عن النشاطات  فتعرفها على أهنا كل النفايات الناجتة

  1.والتجارية واحلرفية وغريها، وال ي بفعل طبيعتها ومكوناهتا تشبه النفايات املنزلية
 :يات املهمالت الفرنسية،توصلت إىل أهنا  تتشكل من العناصر التاليةويف دراسة حول مكونات حاو 

 55%  مواد عضوية متحللة؛متثل 
 52%  ورق، كرتون؛ جرائد،متثل 
 00% زجاج؛متثل مادة ال 
 00% بالستيكمتثل مادة ال 
 1% معادن 
 07% 2.قماش، معادن خمتلفة، مواد خطرة: أخرى 

 .حلل بعض املوادواجلدول املوايل يوضح الفرتات الاليمة لت
 الفترة الالزمة لتحلل بعض النفايات (III-14) :جدولال

 الفترة الالزمة لتحللها "النفاية"المادة 
 ورق اجلرائد -
 بقايا سيجارة -
 علبة مصربات -
 قارورة بالستيكية -
 قنينة أملنيوم  -
 كيس بالستيكي  -
  Polystyrèneقطعة -
 قارورة يجاج -

 شهرا9-19
 سنة 49
 سنة144-14 من
 سنة1444-144 من
 سنة044- 944من

 سنة 044
 سنة1000
 سنة 0444

 Syndicat Intercommunal d’élimination des déchets ménagers de territoire d’orient: Source

.                                                   siter le 14/05/2016vi  http://www.siedmto.fr,:  site le ,Sur 

 

متثل النفايات حتديا على املستوى العاملي ينذر بعواقب صحية ومالية وبيئية  بالنظر إىل طول فرتة التحلل،
فايات احلضرية على املستوى خطرية إذا مل يتم التعامل معها بصورة سليمة، إذ من املتوقع أن ترتفع مستويات توليد الن

                                                 
1

النفايات ومراقبتها المتعلق بتسيير  4111ديسمبر  14المؤرخ في  19-11القانون الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  

 .11ص ، مرجع سابق،وإزالتها
2
 Olivier Dubigeon , Piloter Un developpement Responsable :Quels processus pour l’entreprise , Opcit , 

p.348. 
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ويتأثر هذا اإلرتفاع بنمو السكان والتحضر والتطور االقتصادي  5152مليار طن سنويا حبلول عام  5.0العاملي إىل 
 1.والتصنيع

 :النفايات الزراعية ومخلفات المحاصيل واألسمدة والنفايات الكيميائية -الفرع الثالث
ات العضوية الثابتة واملركبات ثنائية الفينيل املتعدد الكلور، واملواد كاملبيدات احلشرية مبا يف ذلك امللوث

 .املستنفذة لألويون
 :تصنيفات أخرى_الفرع الرابع

 :نفايات الرعاية الصحية والمختبرات -أوال
 .وهي النفايات الصادرة عن املستشفيات والعيادات واملرافق واملكاتب الطبية واملختربات

  :والهدم نفايات البناء -ثانيا
 2 .وهي تلك الناجتة عن أنشطة البناء أو ترميم املباين والنفايات الناجتة بعد وقوع الكوارث

 3كما يوجد تصنيف آخر للنفايات يشمل تصنيفها حبسب طبيعتها إىل نفايات سائلة وصلبة وغايية
 :، وواقعها بالجزائراستراتيجيات اإلدارة البيئية للنفايات_المطلب الثالث

اإلدارة الفعالة للنفايات، طرحت العديد من النماذج واإلسرتاتيجيات ااهلادفة ملعاجلة اآلثار السليبة اهلا  دفهب
وتثمني استعمااهلا، كما أن اجلزائر كغريها من الدول ال ي تعاين من آثار حادة وخطرية للنفايات الصناعية، املنزلية 

 .وغريها، وهذا ما نالحظه على واقعها العام
 :النموذج األول_ألول الفرع ا

 4:يشري الطرح األول إىل عدد من االسرتاتيجيات ال ي تعد احلل األمثل حلل مشكلة النفايات وهي
 احلد من إنتاج النفايات بإتباع طرق سهلة، وتعتمد هذه الطريقة على رفع مستوى املواطن واجملتمع؛ -
املواد عدة مرات للغرض نفسه أو إعادة االستفادة من  إعادة االستفادة من املخلفات مثل إعادة االستعمال إلحدى-

 املواد عن طريق استعماله يف أغراض جديدة؛
 استعمال احملارق احلديثة والقادرة على السيطرة على التلوث ااهلوائي حلرق النفايات الواجب التخلص منها؛ -
يات غري قابلة للحرق أو اعادة استعمال طريقة الطمر الصحي كطريقة ال ميكن االستغناء عنها لطمر نفا -

 االستخدام؛
                                                 

1
سلطنة  ،"إثراء"الصادرات الهيئة العامة لترويج اإلستثمار وتنمية ،إدارة النفايات :تقارير موجوة حول القطاعات ايقتصادية الواعدة 

 .9ص ،9419 عمان،
2

 .194ص سعيدي وفاء، مرجع سابق، عظيمي دالل، 
3

 .091-099ص ص القنيعي عبد الحق، مرجع سابق، 
4

 .129ص ،مرجع سابق أسماء علي سلطان جواري، سعيد عبد هللا محمد، 
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 معاجلة النفايات الصلبة اخلطرة وطمرها باألماكن املخصصة اهلا؛ -
 تنظيم برامج توعية وإعالم ملختلف قطاعات اجملتمع؛ -
 .البحث والتطوير والتدريب -

 :النموذج الثاني_الفرع الثاني 
 :لإلدارة اآلمنة للنفايات الصلبة وهي Metro Vancouver إىل جمموعة اسرتاتيجيات ALANأشار

 تصفير النفايات :اإلستراتيجية األولى -
أي دعم اخالقيات تصفري النفايات من خالل برامج تسويق اجتماعية واتصاالت تعليمية ملركز ميرتو فانكوفر، إن   

 استهالكها؛ مقدار النفايات ال ي تنتجها مرتبطة ارتباطا مباشرا مبقدار السلع واخلدمات ال ي يتم
 اشتراك المستهلك والمنتج بالمسؤولية :اإلستراتيجية الثانية-

اسرتاتيجية اشرتاك املستهلك واملنتج باملسؤولية والدفاع عن فكرة أن على احلكومات أن حتول مسؤوليات إضافية يف 
ها احلكومات احمللية ودافعوا إدارة النفايات إىل املنتج أو املستهلك، أي أنه كلفة ومسؤوليات إدارة النفايات تتحمل

الضرائب، وجيب أن تكون كلف وخماطر إدارة هناية السلع من مسؤولية املنتج واملستهلك الذي يستخدمها وليس 
 . دافعي الضرائب

 استراتيجية تقليل النفايات :اإلستراتيجية الثالثة-
ييادة فرصة تدوير نفايات اخلشب إلعادة ويتخذ املركز هذه اإلسرتاتيجية لتقليل النفايات مثل تقليل األخشاب و 

 .تدويرها
 تقليل المطروحات من الورق والورق المقوى :اإلستراتيجية الرابعة-

وأغلبها جيب أن يدخل برامج  ،من النفايات املطروحة يف أمريكا تتكون من الورق والورق املقوى %10ما نسبته  إن 
كن تدويرها فباإلمكان حتليلها مع مواد عضوية أخرى إلنتاج منتجات ميكن التدوير احلالية، أما األوراق امللوثة ال ي مي

 .إعادة استخدامها واالستفادة منها
 استهداف المواد العضوية لغرض اإلسترجاع :اإلستراتيجية الخامسة-

وبعض من النفايات املطروحة، وميكن أن تتحلل هذه املواد سوية مع نفايات احلدائق  %00متثل نفايات األطعمة 
 .الورق املقوى ينتج منها منتجات مفيدة وقابلة للتسويق

 إستراتيجية تدوير نفايات المواد البالستيكية :اإلستراتيجية السادسة -
 .من خالل توسيع عملية مجع البالستيك القابل للتدوير من قبل املستهلك، وتشجيع عمليات تدوير البالستيك
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املناطق ذات الكثافة السكانية، وتستهدف قطاعات متعددة املساكن أو  على الرتكيز :اإلستراتيجية السابعة -
 . العوائل

 إستراتيجية إنشاء البنية التحتية لتحويل النفايات إلى طاقة :اإلستراتيجية الثامنة-
سلوب بأ ،موقعيا املخلفاتتوسيع البنية التحتية اخلاصة لتحويل النفايات إىل طاقة وبناء منظمات حديثة تتم معاجلة 

 .مستدام مبا يقدم فائدة على شكل طاقة وحرارة للمنطقة
 استراتيجية تطوير نظام التدوير لنفايات المعادن :اإلستراتيجية التاسعة-

تبني امكانية تدوير الرماد يف مركز ميرتو فانكوفر يف ف ،(تصنيع املعادن) تطوير نظام لتدوير رماد عمليات السباكة
 .عن عمليات طحن وعزل وإيالة املعادن وبقايا اخلام األخرى لتصبح منتجات منتظمة متوافقةالواليات املتحدة الناتج 

 طرح الفضالت المتبقية وتقليل التأثير البيئي إلى الحد األدنى :اإلستراتيجية العاشرة-
دون  السعي يف البحث عن أفضل اخليارات للتخلص واإلستخدام األمثل للتخلص من الفضالت املعاجلة ال ي هي

 .فائدة
 1:وحسب اإلسرتاتيجية الرئيسية إلستدامة إدارة النفايات يف سنغافورة فتتمثل يف مايلي

من  %21يتم تدوير أكثر من)تقليل النفايات إىل أدىن حد عن طريق اخلفض وإعادة االستخدام وإعادة التدوير -
 ؛( الفضالت يف سنغافورة

 ؛التوجه حنو عدم دفن النفايات على اإلطالق -
 .تطوير صناعة إدارة النفايات وحتويل سنغافورة إىل مركز لتقنية إدارة النفايات يف املنطقة -

 :وواقعها بالجزائر تطور سياسة إدارة النفايات_الفرع الثالث
لقد أدى كل من النموذج الصناعي والزيادة السكانية املستمرة إىل ظهور مشاكل جدية مرتبطة باالستهالك 

مليار طن سنويا ومن 1.9حيث تقدر النفايات اجملمعة حاليا بــــــ ،وارد وإنتاج كميات كبرية من النفاياتالالعقالين للم
وهو ماياد من جاذبية صناعة النفايات ال ي  9144مليار طن حبلول  0و  9490مليار طن عام  9.9املتوقع أن تبلغ 

 .د السنوية يف الدول املتقدمةأصبحت صناعة مركزة تستقطب املؤسسات وتستحوذ على نصف العوائ
وارتفاع مستوى املعيشة  ،ومع تزايد األنشطة البشرية يف كافة اجملاالت خاصة مع التطور الصناعي واالقتصادي

خالل السنوات األخرية، ايداد حجم تولد النفايات كما ونوعا، ما أدى إىل تعرض صحة اإلنسان واحلياة عموما 
عية إىل تدهور مستمر، وييادة التكاليف املباشرة وغري املباشرة ال ي تتكبدها الدولة ونوعية البيئة واملوارد الطبي

                                                 
1

 .9ص ، International Entreprise Singapore ، 9419 ،خدمات إدارة بيئية وإدارة نفايات على مستوى عالمي: إدارة النفايات 
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إىل  0581واملؤسسات ملواجهة اآلثار الناجتة عنها، وهذا ما أدى إىل تطور يف جمال إدارة النفايات من سنوات 
 .وهو ما يوضحه الشكل املوايل 5101

 ثة للنفاياتتطور سياسة االدارة الحدي (III-8):الشكل رقم

 
Source :Gabriel Rojo , La gestion dynamique des déchets (GDD) :Elaboration d’une approche 

integre d’aide à la décision visant à soutenir une gestion systémique et évolutive des déchets , 

thèse comme exigence partielle à l’obtention du doctorat en Génie , Montréal , 2009 , p.17. 

  
السابق أنه بالتزامن مع تطور مفهوم التنمية املستدامة فإن اإلهتمام املستدام بإدارة املالحظ من خالل الشكل 

أين كان اإلهتمام منصبا على الرقابة على الوضع  0571- 0581عرف هو اآلخر تطورا من بدايات  ،النفايات
بدأ األمر يشهد حتسنا أين مت ادماج سياسة إدارة النفايات  5111 لة تفاديه، ويف مطلع سنةالبيئي أكثر من حماو 

 .ضمن بقية سياسات محاية البيئة، غري أنه يف السنوات األخرية انتقل األمر إىل الوقاية من املصدر
إذ أنه خالل تلك  عرفت اجلزائر خالل السبعينات تطورا صناعيا سريعا وهاما، أما على املستوى الوطين فقد

الفرتة القصرية مت إنشاء أكرب مركبات صناعية عرفتها البالد، غري أن عملية التصنيع مل تتم يف إطار التنمية املستدامة، 
حبيث أن الوحدات الصناعية تواجه حاليا مشاكل عويصة ختص عملية إيالة النفايات اخلطرة النامجة عنها، وبالفعل 

طن من النفايات اخلطرة والسامة خاصة يف نواحي عنابة بنسبة  072111د سنويا حوايل فإن الصناعة الوطنية تول
  1.%01.0ووهران بنسبة  %02.2وتلمسان بنسبة  %00.2واملدية بنسبة  00.0%

 .واجلدول املوايل يوضح أهم النفايات اخلطرة والسامة باجلزائر
 

                                                 
1

 .21ص ،9444 بن عكنون، الجزائر، مطبعة النجاح، ،الرهانات البيئية في الجوائر أحمد ملحة، 
 *

هي سوق يلتقي فيها المنتجون للنفايات أو ممثليهم بالمشترين الذين يسعون لإلستفادة  من هذه المواد، سوق تعرض فيه كل أشكال 

 .ايات القابلة لالستخدام كما هي مباشرة أو بعد تصنيفها من جديدالنف
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 ائرأهم النفايات الخطرة والسامة بالجز  (III-13)جدول رقم 
 (سنويا/طن)الكمية المولدة  نوع النفاية الخطرة

 النفايا املعدنية -
 بقايا البرتوكيمياء والكربون -
 الوحل امللوث بالزنك -
 مذيب عضوي وبقايا الدهان -
 وحل معدين ووحل متحلل بالكهرباء -
 بقايا صنع ومعاجلة البالستيك -

- 22111 
- 72111 
- 52111 
- 1111 
- 5111 
- 5111 

 .50، ص5111 بن عكنون، اجلزائر، مطبعة النجاح، ،الرهانات البيئية في الجزائر أمحد ملحة،:المصدر
 

نالحظ من خالل اجلدول السابق أن الوضع البيئي باجلزائر يشهد تدهورا خميفا بالنظر إىل كمية النفايات 
ينذر بكارثة بيئية إذا مل تتحرك  املطروحة، خاصة وأن معظم الصناعات الثقيلة تتموضع على السواحل وهذا ما

*. وهذا ما دفع بالبعض إىل اقرتاح استحداث أسواق النفايات ،السلطات وتأخذ األمر مأخذ اجلدية وبفعالية أكرب
وقد تطورت هذه األسواق إىل درجة أن الصناعيني األملان يستطيعون تصريف نفاياهتم بواسطة مواقع اإلنرتنت، كما 

د من املؤسسات ذات الطبيعة املشرتكة إلنشاء مكتب جتاري تنحصر مهمته يف مجع وعرض ميكن أن تشرتك العدي
 .  1وبيع منتجاهتم من النفايات

 :للنفايات اإلدارة المتكاملة -الرابع المطلب
وجيب ييادة الوعي حنو ما حتققه  ،"R0"تعرف بــــ تاملتكاملة للنفاياهناك قاعدة ذهبية يتبناها نظام اإلدارة 

 :2القاعدة من عوائد كبرية سواء بيئيا أو اقتصاديا وتشمل هذه القاعدة مايلي هذه
 :Reduction  الخفض_الفرع األول

 :وهو اإلقالل من كمية املخلفات إما عند املنبع أو يف املراحل التالية ويتضمن
 خفض الكميات املتولدة عند املصدر؛ -
 ا يقلل من املواد املستخدمة ويؤدي إىل تقليل املخلفات؛تصميم املنتجات أو وسائل التعبئة والتغليف مب -
 .إنتاج مواد أطول عمرا وقابلة إلعادة االستخدام -
 

                                                 
1

، منشورات جامعة باجي مختار، مدخل إلى علم تحليل السياسات العامة: تحليل السياسة العامة للبيئة في الجوائر ناجي عبد النور، 

 .199ص ،9441 عنابة،
2

 .9ص ،9411 ،90جامعة أسيوط،عدد ، مجلة أسيوط للدراسات البيئية،وايقتصادالبيئة :المخلفات الصلبة ندى عاشور عبد الظاهر، 
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 : Re-useإعادة اإلستخدام_الفرع الثاني
ويعين اإلستخدام املباشر للمخلفات يف الشكل الذي تولدت عليه، ويف نفس العملية ال ي تولدت عنها دون 

فعلى سبيل املثال يتم يف  ،يعية أو كيميائية أو بيولوجية قد تؤثر يف شكلها أو يف تكوينهاتعريضها ألي معاجلة طب
بلدان كثرية خاصة النامية إعادة يجاجات املشروبات الفارغة إىل احملالت وال ي تتوىل بدورها إعادهتا إىل الشركات 

 .يف األسواق مرة أخرىاملنتجة لتنظيفها والتأكد من سالمتها مث تعبئتها مبنتجاهتا وطرحها 
 :Recovery اإلسترجاع الحراري_الفرع الثالث 

وتستخدم تكنولوجيا االسرتجاع احلراري يف الكثري من الدول، خاصة اليابان للتخلص اآلمن من املخلفات 
الصلبة، واملخلفات اخلطرة صلبة وسائلة، وخملفات املستشفيات واحلمأة الناجتة عن الصرف الصحي والصناعي، 

ذلك عن طريق حرق هذه املخلفات حتت ظروف تشغيل معينة مثل درجة احلرارة ومدة اإلحرتاق وذلك للتحكم يف و 
من املواد الصلبة وحتويلها إىل طاقة  %51اإلنبعاثات ومدى مطابقتها لقوانني البيئة، وتتميز هذه الطريقة بالتخلص من

 .البخار أو الطاقة الكهربائية حرارية ميكن استغالاهلا يف العمليات الصناعية أو توليد
 : Recyclingإعادة التدوير_الفرع الرابع

تتضمن عملية التدوير معاجلة املخلفات حبيث ميكن استخدامها كمواد خام يف نفس العملية ال ي تتولد عنها 
ليب والعمليات أو يف عمليات أخرى، وتعد إعادة التدوير أو الرسكلة عملية حديثة العهد كما أهنا تشمل مجيع األسا

سواء يف عملية التصنيع ال ي نتجت عنها أو يف غريها من العمليات  ،ال ي هتدف إىل استخدام النفايات كمادة خام
 .اإلنتاجية األخرى

كما يشتمل   ،ويشمل إعادة تدوير النفايات احلصول على العناصر أو املركبات املفيدة واملوجودة يف النفايات
أو استخدام ما حتويه من املركبات ذات القيمة  ،الشوائب وذلك ليتسىن استخدامها من جديدعلى تنقية النفايات من 

االنتاجية تبعا للمكان الذي يتم فيه إجراء عملية التدوير، فيمكن أن يكون التدوير داخليا يف املكان نفسه، أو 
 1.خارجيا أي خارج مكان نشوء النفايات

 .8إىل  0ستيك املعاد تدويره حسب أرقام يتم تعريفه هبا مرتبة من والشكل املوايل يوضح طرق تصنيف للبال
 
 
 
 

                                                 
1

 .001ص القنيعي عبد الحق، مرجع سابق، 
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 تصنيفات البالستيك المعاد تدويره (III-14):الجدول رقم

       
زجاجات 

المياه وبعض 
زجاجات 

 العصير
 

 كرتون البيض
أكواب 
 وصحون

علبة صلصة 
الطعام، علبة 

 اللبن والسمن

أكياس الخبز 
 واألطعمة المجمدة

، علب األطعمة 
 كالخردل والكاتشب

تغليف المواد 
 الغذائية،

زجاجات 
 الشامبو

أباريق الحليب والماء 
 وزجاجات المنظفات

، علب السمن 
 وأكياس البقالة

زجاجات 
 الصودا والمياه

،زجاجات 
 الشامبو

 ،5100 األردن، لس األردين لألبنية اخلضراء، عمان،اجمل ،الكتيب التعليمي لفرز النفايات: دليلك المعتمد إلدارة النفايات في األردن:المصدر
 .00ص

نالحظ من خالل اجلدول السابق أنه حىت تتم اإلستفادة من النفايات املعاد تدويرها، جيب إعادة فريها 
حسب شروط ختص مكوناهتا، واستعماالهتا، والبالستيك مثال على ذلك حيث جيب أن تفري املواد حسب تكوينها 

 .ويرها وحتويلهاقبل إعادة تد
 1:من خالل تدوير النفايات يف اطار التنمية املستدامة وتظهر إعادة

اإلجتاه إىل تقليل حجم النفايات احلميدة واخلطرة من خالل تطوير التقنيات والتوصل إىل تقنية أقل تلويثا للبيئة  -
 ؛"النفايات األنظف"وهو ما يسمى بــــــ 

 بة املتسبب كذا مكافاة املؤسسات ال ي تقلل أو تضبط نفاياهتا؛فرض ضريبة على النفايات وحماس -
 التوعية البيئية خبطورة النفايات وأمهية تشجيع استخدام منتجات التدوير؛ -
من خالل تقدمي حوافز تساعد على توجيه جزء من هذه " قطاع األعمال"تشجيع ودعم االستثمارات اخلاصة  -

 االستثمارات حنو تدوير النفايات؛
بشأن آليات وضوابط التحكم يف نقل النفايات اخلطرة  0575مارس 55" بايل"االلتزام األمني مبا جاء يف اتفاقية  -

 . والتخلص منها عرب احلدود
 
 
 
 

                                                 
1

 .92مرجع سابق، ص إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة،خالد مصطفى قاسم،  
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 1:كما يعود تبين فلسفة  إعادة تدوير النفايات ألسباب عديدة نذكر منها
 :الحفاظ على الموارد الطبيعية .1

وعه نظرا لتطور اآلالت ونظم التصنيع مع ييادة عدد السكان واحتياجاهتم املتزايدة إن تسارع وترية اإلنتاج وتن
واملتنوعة مبا يواكب التطور ال ي يعيشها اإلنسان، كان له األثر السليب على خمزون املوارد الطبيعية كاألخشاب واملعادن 

 .ف تلك املواردوالثروات املائية والطبيعية، فالتدوير يعمل على احلد من تسارع استنزا
 :ترشيد استهالك الطاقة .2

فعمليات اإلنتاج تستهلك قدرا كبريا من الطاقة وال ي تنعكس سلبا وبصورة مباشرة على الناتج القومي  
للبالد، فمثال لوال عمليات التدوير لتم قطع الكثري من األشجار ومعاجلة حلائها للحصول على منتج الورق النهائي 

ن الطاقة يف حمطات اإلنتاج املختلفة، باإلضافة إىل التأثري السليب اآلخر الناتج عن قطع تلك بعد استنفاذ الكثري م
 .الكميات من األشجار على املناخ والتواين البيئي

 :الحد من التلوث .0
نظرا ألن عمليات اإلنتاج املختلفة تستهلك قدرا كبريا من الطاقة، األمر الذي يؤدي إىل انبعاث الكثري من  

 .نة واألخبرة الضارة وملوثات البيئة إىل اجلو، وهي أحد أسباب اإلحتباس احلرارياألدخ
 : اإلنتاج األنظفآليات تنفيذ  –رابعال بحثالم

من املعلوم أن االتفاقيات والربوتوكوالت ملوجهة حنو اجلانب البيئي تزداد صرامة مع مرور الوقت، فهناك  
تفاقية التغري املناخي وإتفاقية امللوثات العضوية املستمرة، وغريها من االتفاقيات العديد منها نراها ماثلة أمام أعيننا كإ

لكن مع تطور التشريعات  ،عمال سلبا أو إجيابا، وبعضها يولد أعباء أخرى على املؤسساتال ي تؤثر يف قطاع األ
واجته  ،ملاضية أمهية البيئة يف أعمااهلمالبيئية وتزايد واجبات الصناعة جتاه البيئة أدرك القادة الصناعيون عرب العقود ا

 . العديد منهم حنو تطبيق املبادرات البيئية الطوعية لتخفيف العبء على البيئة متخذين منهجية أكثر فاعلية
إن هذا اإلدراك ليس جمرد إحساس بيئي جيد بل هو أيضا إسرتاتيجية عمل جيدة، مما جعل الصناعة  

وبذلك إرضاء  ،ل التغريات ضمن جماالت التشريعات والتطور والتقدم العلميمستعدة لالستجابة والتأقلم جملم
 . 2حلاجات أصحاب املصلحة

سنعاجل اآلليات الكفيلة بتنفيذ اإلسرتاتيجيات البيئية يف املؤسسة من خالل معاجلة اإلنتاج  طارويف هذا اإل 
  .األنظف

                                                 
1

 .121ص ، 9419 ،14عدد البدر، جامعة بشار، مجلة ،طرق تدوير النفايات والمواد  الكيميائية المستعملة مرزوق زينب، 
2

برنامج األمم المتحدة للبيئة، المكتب اإلقليمي لغرب  ،المبادرات البيئية التطوعية م  أجل تنمية صناعية مستدامة باسل اليوسفي،  

 .14، ص9440آسيا، البحرين، 
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 : ونشأته اإلنتاج األنظفمفهوم  –األول  مطلبال

القوانني البيئية واملواصفات القياسية ال ي تراعي البعد البيئي، أوجد أنظمة فعالة للمعاجلة واإلدارة إن فرض  
داخل املؤسسة، فغالبا ما كانت تلك االعتبارات هتمل يف املاضي ومن ذلك جمال التصميم الصناعي والتخلص من 

ا أضحى من الضروري يف الوقت الراهن على النفايات، مما ياد يف استهالك الطاقة وضاعف تكاليف التشغيل، لذ
املؤسسات إعادة النظر يف خططها وإسرتاتيجيتها، مبا يكفل اهلا حتقيق منو مستدام وإنتاج يراعي شروط الصحة 

 . اإلنسانية والبيئية
 : مفهوم اإلنتاج األنظف – الفرع األول

 :لغة – والأ

يف صفة النظافة، تعين أهنا تسعى إلدراك هدف  ''أفعل/أفضل'' وردت كلمة األنظف وفق صيغة التفضيل  
منط اإلنتاج  –مع فهمنا حلقيقة املشاكل البيئية ودور اجملتمع يف التصدي اهلا –متحرك ألنه سيكون هناك دائما

 . 1وإستهالك أفضل من وجهة النظر البيئية
 : إصطالحا – ثانيا

مسؤولية مجاعية تضامنية، وأن كل إجراء يتخذ ادراكا من اجملتمع الدويل أن حتقيق التنمية املستدامة هي 
، لذا 2حلماية البيئة العاملية جيب أن يشمل إجراءات لتحسني ممارسات اإلنتاج واإلستهالك على حنو قابل لإلستدامة

 .اإلنتاج األنظف تعاجل مفهومفقد وردت جمموعة من التعاريف ال ي 
  المم املتحدة للبيئةورد مفهوم اإلنتاج األنظف طبقا لربنامج الذا فقدPNUE    على أنه1229يف سنة : 

يعين التطبيق املستمر إلسرتاتيجية متكاملة لوقاية البيئة، على العمليات واملنتجات واخلدمات، بغرض ييادة 
 . 3الكفاءة واحلد من املخاطر ال ي يتعرض اهلا اإلنسان والبيئة

  يجية وقائية متكاملة تشمل عمليات اإلنتاج واخلدمات، على أنه التطبيق املستمر إلسرتات أيضا همت تعريفكما
 . 4من أجل حتقيق فوائد يف اجملاالت اإلقتصادية واالجتماعية والصحية وكذلك السالمة املهنية والبيئية

                                                 
1

، تاريخ اإلطالع  www.arifonet.org.ma لكترونيعلى الموقع اإل وثيقة مشروع دليل اإلنتاج اأنظف في الصناعة العربية، 

40/40/9410. 
2

، مجلة اإلدارة إدارة الكلفة اإلستراتيجية في دعم تقنية اإلنتاج اأنظف تفعيل دورمثنى فالح بدر الزيدي،  خالد غازي عبود التمي، 

 .919، ص9419 ،29عدد واإلقتصاد،
3

 .40/40/0941تاريخ اإلطالع  ، www.unep.orgعلى الموقع اإللكتروني،  ،نص اإلعالن العالمي لإلنتاج اأنظف 
4

 .49أحمد بن مشهور الحازمي، مرجع سابق، ص 

http://www.arifonet.org.ma/
http://www.unep.org/
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 على أنه اسرتاتيجية لتحسني اإلنتاجية واألداء البيئي يف ظل االعتبارات االجتماعية واالقتصادية  ويعرف أيضا
ية فهو يوفر اطار شامل للتحسني املستمر للعمليات اإلنتاجية واالستغالل األمثل ية، فمن جهة اإلنتاجواألخالق

 1.ملصادر الطاقة، يف حني أن األداء البيئي يوفر األساس لتحقيق التنمية املستدامة

 اإلنتاج وما  كما ورد تعريف آخر له على أنه إسرتاتيجية مستمرة ومتكاملة لتحاشي اآلثار السلبية لعملية
يرتبط هبا من عمليات أخرى على البيئة والصحة، وتشمل هذه اإلسرتاتيجية إجراءات ومبادرات يف جماالت 

تدريب العاملني على مفاهيم اإلنتاج األنظف، ووضع خطة شاملة : يف املؤسسة الصناعية وخارجها مثل االتكنولوجي
ايت واملراجعة البيئية، ووضع دراسات تقييم حياة املنتج مث القيام لتطبيق اإلنتاج األنظف والقيام بعمليات الرصد الذ

بتنفيذ هذه العمليات والدراسات وأخريا نشر املعلومة يف املؤسسة وخارجها ومتابعة تنفيذ تطبيق اإلنتاج األنظف يف 
 . 2املؤسسة

بأرباح أكرب للصناعات  تقنية اإلنتاج األنظف من خالل تعريفها تعد نستنتج من مجلة التعاريف السابقة أن
ختفيف اإلحتياجات من املواد األولية، ختفيض رسوم التخلص من النفايات، حترير )من خالل ختفيض التكاليف 

أيضا من خالل ييادة معدالت دخل املؤسسة، ( اإللتزام من املسؤوليات القانونية جتاه البيئة، ختفيض تكاليف املعاجلة
 (. حتسني صورة املؤسسة)يف املبيعات وتعزيز العالقات العامة وذلك من خالل الزيادة الكبرية 

 : نشأة اإلنتاج األنظف – الفرع الثاني
يعترب مفهوم اإلنتاج األنظف من أهم ما توصل إليه الفكر البيئي يف العقود األخرية، حيث متتد إسرتاتيجية  

ورفع كفاءة تصميم  ،م املواد اخلطرية قدر اإلمكاناإلنتاج األنظف من خفض إستهالك املوارد البيئية إىل جتنب إستخدا
املنتجات وطرق إنتاجها مث احلد من اإلنبعاثات وتصريفات املخلفات أثناء عملية اإلنتاج واالستخدام وتدوير 

حني أعلنت إحدى كربى الشركات متعددة اجلنسيات  1290فتعود بداية نشأة املفهوم إىل سنة  ،املخلفات الصناعية
 .3''منع التلوث إستثمار له عائد''، إىل مبدأ ''الملوث يدفع الثمن ''ن مبدأ التحول م
خالل العقدين املاضيني من القرن املاضي مت اإلنتقال من طريقة التفاعل إىل طريقة التفاعل املسبق، انطالقا و  

طلق برنامج األمم املتحدة عندما أ 1212، إىل غاية 4حنو فلسفة جديدة يف اإلدارة البيئية وهي فلسفة منع التلوث 
مفهوم اإلنتاج األنظف من خالل اإلنتقال من املعاجلة عند املصب إىل املعاجلة عن طريق اإلنتاج األنظف، وجتسد 

                                                 
1

دراسة استطالعية يآراء عينة  -نتاج اأنظفإدارة الجودة البيئية الشاملة وأثرها في ممارسات تكنولوجيا اإل عمر علي اسماعيل، 

 .919ص ،9410 ،110، مجلة تنمية الرافدين، عدد م  العاملي  في الشركة العامة لصناعة اأدوية والمستلومات الطبية في نينوى
2

ون البيئيية، ، جهيياز شييؤ الااتحكم فااي التلااوا الصااناعي و اإلنتاااج اأنظااف، مشااروع الااتحكم فااي التلااوا الصااناعييحيييى المحجييري،   

 . 04جمهورية مصر العربية، ص 
3

، 9441، بييروت، لبنيان، 111، مجلية البيئية و التنميية، عيدد قمة قادة اأعمال العارب حاول المساؤولية البيئياةمصطفى أمال طلبة،  

 .  0ص
4

  . 19باسل اليوسفي، مرجع سابق، ص 
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هذه اإلنتقال يف وقت الحق يف بروي جمموعة من املفاهيم اجلديدة تشمل منع التلوث وكفاءة النظم اإليكولوجية، 
خفض كمية املواد املضرة النامجة عن عملية اإلنتاج أو و كيز إىل جمال اإلنتاج األنظف وخالل التسعينات انتقل الرت 

 .والشكل املوايل يوضح تطور فلسفة اإلنتقال حنو مفهوم اإلنتاج األنظف  ،1إيالتها

 تطور فلسفة اإلنتقال نحو مفهوم اإلنتاج األنظف (III-9):الشكل

 
Source :Dora Marinova et Autres , The International Handbook on Environmental Technology 

Management , MPG books Ltd , 2006 , p.68. 
 

ر مفهوم اإلهتمام نالحظ من خالل الشكل السابق أنه بدءا من سنوات الستينات إىل غاية التسعينات تطو 
 بدأ هناية الثمانينات وبداية التسعينات ملا باملسائل البيئية خاصة مع تزايد التلوث الصناعي، وتنامي الوعي البيئي حىت

يف التبلور خاصة مع ظهور مفهوم الفعالية البيئية حنو حتسني األداء البيئي، وحتقيق أهداف مفهوم االنتاج األنظف 
 .التنمية املستدامة
 : وأهداف اإلنتاج األنظف فوائد ،مزايا – المطلب الثاني

   ، الفوائدإلسرتاتيجية البيئية للمؤسسة حيقق اهلا العديد من املزاياإن إدماج اإلنتاج األنظف يف إطار ا 
 . واألهداف

 : مزايا اإلنتاج األنظف – الفرع األول
يعترب اإلنتاج األنظف الوسيلة األكثر كفاءة وفاعلية يف إدارة العمليات الصناعية وتصنيع خمتلف املنتجات  

 : وتوفري أفضل اخلدمات ألنه يتدخل يف جوهر

                                                 
1

ات اإلدارة السييليمة بيئيييا بالتكنولوجيييا الحيوييية، المجلييس االقتصييادي  تقرييير حييول نقييل التكنولوجييية السييليمة بيئيييا والتعيياون وبنيياء قييدر 

 . 9، ص9441ماي، 49 –أفريل 94واالجتماعي لألمم المتحدة، 
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وذلك حبفظ املواد اخلام والطاقة وإيالة املواد اخلام اخلطرة وختفيض كمية ونسبة التسمم : العملية اإلنتاجية - أ
 .لإلنبعاثات والنفايات

من خالل التخفيض من آثارها السلبية على مدى دورة حياة املنتج، أي من حلظة استخراج املواد : المنتجات –ب 
 .ئي منهااألولية إىل نقطة التخلص النها

 .1من خالل دمج اإلعتبارات البيئية يف التصميم وخدمات التوصيل: الخدمات –ج 
 : وهبذا فاإلنتاج األنظف يعود علينا بالعديد من املزايا هي 

حيث تقدم هذه اخلطوة وصفا تفصيليا لإلجراء املقرتح، وهبا يتم تقييم تأثري هذا اإلجراء على العملية : المزايا الفنية* 
  .تاجية ومعدل اإلنتاج، كما جيب حتديد املزايا الفنية لكل خيار على حدااإلن
حيث حتدد هذه اخلطوة التكلفة والوفورات النامجة عن التنفيذ، وجيب توفر املعلومات الاليمة عن : المزايا المالية* 

 .التكلفة احلالية لإلنتاج، وكذلك تكلفة االستثمارات والتشغيل لكل إجراء تنفيذي
جيب تقييم األثر البيئي للخيارات املقرتحة، حىت لو كانت بعض املميزات غري قابلة للتقدير الكمي، : لمزايا البيئيةا* 

وكذلك جيب أن يشمل هذا األثر احلجم ونسبة التسمم للمخلفات السائلة ومن مث تقليل تكلفة املعاجلات واإلقرتاب  
لية، وتقليل حجم املخلفات الصلبة والسائلة املتولدة عن العملية كلما أمكن من التوافق مع التشريعات البيئية احمل

 .2اإلنتاجية، وحتسني ظروف العمل والعمال بشكل مستمر ومتدرج ما استمرت العملية الصناعية
فقد مت تأسيس أكثر  1212أما على املستوى الدويل فقد حققت حركة اإلنتاج األنظف إجنايين رئيسيني منذ

اإلعالن العاملي لإلنتاج " أطلق برنامج األمم املتحدة  1221وإقليمي لإلنتاج األنظف، ويف  مركز وطين 144من 
   التزموا بتنفيذ مبادئه يف مؤسساهتم على غرار شرك ي طرف رفيع املستوى 944، وقعه أكثر من "األنظف

UNILIVER   وكذاSONYرات الاليمة إلدارة ، كما بُذلت جهود لتزويد املراكز الوطنية واإلقليمية باملها
  3.العمليات والرتكيز على الرؤية الواسعة، مبا يف ذلك حتليالت دورة احلياة ال ي ترتبط باإلستهالك املستدام

 : فوائد اإلنتاج األنظف – الفرع الثاني
 : 4يتيح تنفيذ اإلنتاج األنظف حتقيق فوائد عديدة للمؤسسة نذكر منها 

 ث طرق اإلنتاج باستخدام التقنيات اجلديدة؛ مواكبة التطورات العاملية لتحدي 

 حتسني جودة املنتج وااللتزام بالقوانني البيئية وذلك بتحسني بيئة العمل الداخلية وكذلك البيئة احمليطة؛ 

                                                 
1

 .9باسل اليوسفي، مرجع سابق، ص 
2

 .119، ص9440، مطبعة ناس بعابدين، القاهرة،  إدارة البيئة نحو اإلنتاج اأنظفزكرياء طاحون،   
3

 ،00، عدد AFED، مجلة المنتدى العربي للبيئة والتنمية اإلنتاج اأنظف استراتيجية لحماية البيئة صناعياان، بوغوص غوكاسي 

 .9449سبتمبر
4

دراسة حالة مؤسسة -اإلنتاج اأنظف كإستراتيجية لدعم نظم اإلدارة البيئية لتحقيق التنمية المستدامةفريدة كافي،علي طالم،  

 .019ص ،9419 ،0عدد للبحوث والدراسات، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف، ميلة، ، مجلة ميالففرتيال بعنابة
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  اخنفاض حجم املخلفات تلقائيا، ونتيجة اهلذا فإن املعامل الكلي لإلستفادة من املواد اخلام يرتفع مما يزيد من
 قدرة على املنافسة؛ الرحبية وال

  إدارة العمليات التصنيعية وتأمني التجهيزات واخلدمات بطريقة جيدة؛ 

  تغيري نوعية املنتجات من ناحية اجلودة الفنية والسالمة الصحية والبيئية مبا يضمن ييادة الطلب عليها؛ 

  إحالل املواد اخلام امللوثة بأخرى صديقة للبيئة؛ 

 ية نتيجة إلعادة تدوير املخلفات يف العمليات أو إعادة االستخدام يف إنتاج إجياد موارد إقتصادية إضاف
 منتجات أخرى؛ 

 إدارة املوارد الطبيعية املتجددة لضمان اإلستدامة؛  ، والتخفيض من إستخدام املوارد الطبيعية غري املتجددة 

 1يد على التنمية املستدامةحتقيق هذه األهداف بأكثر الطرق تأثريا وفاعلية من جهة التكاليف مع التأك . 

  وبالنسبة للمؤسسات املالية فيساعدها ذلك يف تقييم اإلستثمارات و كذا الزبائن احملتملني وفق خصائص
 2.اإلنتاج األنظف، كما سياعدها يف طرح منتجات مالية جديدة متوافقة مع متطلبات اإلنتاج األنظف

أن  GRASIMيقول الرئيس التنفيذي األول يف جمموعة وكمثال على فوائد تبين منظومة اإلنتاج األنظف 
إستهالك املواد اخلام والطاقة و العمالة يف قطاع النسيج هو أعلى مما هو عليه يف الدول األخرى،  وهذا ال جيعل 
املنتجات أكثر تكلفة فحسب بل يؤدي إىل استنزاف املوارد بسرعة لكن مع تطبيق مثل هذه الربامج فقد حيقق 

 . 3مع حتسني يف صورة املؤسسة %94مزايا وفوائد عديدة منها ييادة اإلنتاج بنسبة  للمؤسسة
 : أهداف اإلنتاج األنظف –الثالثالفرع 

يعتمد اإلنتاج األنظف على عناصر وأساليب وطرق ميكن أن تتبعها املصانع لتحقيق التنمية الصناعية  
على مراحل حسب وظروف وإمكانات وقدرات املستدامة، إما بشكل متكامل وشامل وإما بشكل جزئي، و 

 : وإحتياجات كل مصنع وهذا لتحقيق األهداف التالية
  تطوير أساليب التصنيع وإدخال التعديالت املناسبة على سلسلة حياة املنتجات وال ي تشمل استخراج املواد

 يا؛ اخلام وتصنيعها ونقل وختزين واستخدام املنتجات مث التخلص منها بوسائل آمنة بيئ

  إدماج اإلعتبارات الصحية والبيئية يف كافة عمليات اإلنتاج الصناعية؛ 

  إجياد النظم املناسبة إلعالم الرأي العام وإخطار اجلهات املعنية الرمسية بكافة املعلومات ال ي تتعلق باملخاطر
 الوقائية املناسبة؛ الصحية أو البيئية ذات الصلة باإلنتاج يف املنشآت الصناعية، والتوصية باإلجراءات 

  إتاحة البدائل بشأن استخدام ونقل املواد الكيميائية والتخلص من خملفاهتا بوسائل مالئمة بيئيا؛ 

                                                 
1

 .19باسل اليوسفي، مرجع سابق، ص 
2
 Mettre à profit la production plus propre : vers une gestion efficace des ressources , Programme des 

Nations Unies pour l’environnement –Division Technologie , Industrie et Economie , p.4.     
3

 .1أحمد بن مشهور الحازمي، مرجع سابق، ص 
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  تشغيل الوحدات اإلنتاجية بطريقة حتمي البيئة وصحة وأمان العاملني واملواطنني؛ 

 ل، وأساليب احلد من التلوث الصناعي إعداد املراجعات البيئية للمؤسسة ودراسة تأثريات اإلنتاج على بيئة العم
 واإلنبعاثات ااهلوائية بوسائل مناسبة إقتصاديا وفنيا؛ 

 ؛ 1التعامل اآلمن مع املخلفات الصلبة واخلطرة واستخدام األساليب املناسبة لتدويرها أو التخلص منها 

 2.تزام البيئي  ومراقبة توافق األوضاع البيئيةإنشاء نظام للرقابة والرصد الذايت يف املنشأة وتوفري الكوادر الفنية لدعم اإلل
 :والشكل املوايل يوضح مزايا وأهداف إدماج آلية اإلنتاج األنظف يف املؤسسة

 دمج اإلنتاج األنظف في المؤسسة( III-11: )الشكل رقم

 
، جهاي شؤون البيئة، مجهورية مصر الصناعيمشروع التحكم في التلوث  :التحكم في التلوث الصناعي واإلنتاج األنظفحيىي احملجري،  : المصدر

 . 01العربية، ص
 

من خالل الشكل السابق نالحظ أن االنتاج األنظف عبارة عن اسرتاتيجية تشمل خمتلف مكونات املؤسسة، كما أنه 
داء البيئي ميس منتجات وخدمات املؤسسة، واهلذا فهو يعمل على ييادة الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسة، كما يهدف إىل حتسني األ

 .وحسن إعداد السياسات من طرف اإلدارةوختفيض خمنلف التكاليف، وال يتم هذا إال تأهيل الكوادر الفنية واإلدارية، 
 
 

                                                 
1

 .41، مرجع سابق، صوثيقة مشروع دليل اإلنتاج اأنظف في الصناعة العربية 
2

 .994ص ،9440 مصر العربية، جمهورية القاهرة، ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  اإلدارة البيئية المتكاملة'' سامية جالل سعد،  
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 : تنفيذه معوقاتاإلنتاج األنظف و  ، تكنولوجياخصائص – المطلب الثالث
ال ي من شأهنا أن تعود عليها  تتميز آلية إدماج اإلنتاج األنظف يف املؤسسة الصناعية بالعديد من اخلصائص 

  .، غري أهنا تصادفها العديد من املعوقات والصعوباتبفوائد عديدة
 : خصائص اإلنتاج األنظف – الفرع األول

يتميز اإلنتاج األنظف بالعديد من اخلصائص ال ي جعلت منه أحد املقومات ااهلامة يف الدول الصناعية ومن  
  1:بني تلك اخلصائص نذكر

 فهوم اإلنتاج األنظف كليا عن احلل التقليدي باملعاجلة عند هناية األنبوب يف كونه ال يفرق بني خيتلف م
اإلنتاج واملخلفات املتولدة،  عنه فهو مدخل متكامل يسعى إىل احلفاظ على املوارد الطبيعية وذلك بزيادة كفاءة 

أن خفض حجم املخلفات يصحبه خفض سعة  اإلنتاج مع التوافق مع املتطلبات واالشرتاطات البيئية، إضافة إىل
 .معاجلة املخلفات السائلة مما يقلل من مصاريف التشغيل والصيانة ورأس املال املستثمر

 الفرق بين آلية اإلنتاج األنظف والمعالجة عند نهاية األنبوب( III -15: )الجدول رقم
 أسلوب اإلنتاج األنظف المعالجة عند نهاية األنبوب المعيار

معاجلة املخلفات بعد تولدها  نهجيةالم
(Réactive) 

احلد من تلوث املخلفات 
(Proactive) 

 متكامل جزئي النطاق
 حديث تقليدي األسلوب

 توفري يف التكاليف تكلفة إضافية البعد اإلقتصادي
تاريخ اإلطالع  ، www.eeaa.gov.eg: على املوقع اإللكرتوين اإلستراتيجية الوطنية لإلنتاج األنظف للصناعة المصرية: المصدر    
41/49/9410 . 

 
  عند إعتماد تنفيذ تقنية اإلنتاج األنظف فإن حجم املخلفات ينخفض تلقائيا، وكنتيجة اهلذا فإن املعامل

سة،   وبالنظر إىل ييادة التكاليف الكلي لإلستفادة من املواد يرتفع، مما يزيد من رحبية املشروع وقدرته على املناف
 وصعوبة تدبري املوارد الطبيعية فإن هذه الفوائد قد تكون أكرب من الوفورات املتولدة عن معاجلة املخلفات؛ 

  إن التحكم يف امللوثات الناجتة عن املصانع يتم بصورة واحدة وتقليدية عن طريق معاجلة هناية األنبوب
ملخلفات السائلة، وكانت والتزال هذه الطريقة هي أكثر الطرق شيوعا للتعامل مع واملتمثلة يف حمطات معاجلة ا

لكن ظهر البديل العلمي والتقين اهلذه الطريقة وما كان  ،امللوثات،  وخباصة تلوث املاء يف الدول املتقدمة حىت اآلن

                                                 
1

 .119زكريا طاحون، مرجع سابق، ص  

http://www.eeaa.gov.eg/
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حيث خيتلف هذا البديل عن  يصاحبها من فاقد يف املواد ومشكالت عند املنبع بإستخدام طريقة اإلنتاج األنظف
املعاجلة عند هناية األنبوب يف أنه حيقق عوائد إقتصادية ويرفع من جودة املنتجات وحيسن من ظروف العمل   

 .ومينح العمال أجورا مغرية

 :تكنولوجيا اإلنتاج األنظف _الفرع الثاني 

وحتسينات بيئية بتكلفة مثلى، هتدف الفكرة إىل إمكانية احلصول على وفورات مالية، فنية، واقتصادية 
وهو مسعى  ،رتجاع املواد اخلام والطاقةسويشمل هذا النشاط التحكم يف حجم املخلفات وفصلها وإعادة تدويرها وا

أمهها تطوير أساليب التصنيع بإدخال التحسينات  ،ميكن من جتسيد جمموعة من األهداف اإلسرتاتيجية بأبعاد بيئية
وتشمل استخراج املواد اخلام وتصنيعها وختزين استخدام املنتجات مث التخلص منها ، على سلسلة حياة املنتجات

 .اإلنتاج األنظف املنتهجة يف تكنولوجيالنا ال ضح و والشكل املوايل ي 1،بوسائل آمنة بيئيا
 اإلنتاج األنظف المنتهجة في تكنولوجياال (III-11):الشكل

 
، األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية، ن الصيانة اإلنتاجية الشاملة وأنظمة التصنيع الحديثةاإلنتاج األنظف بيعاشور مزريق،  :المصدر

 .12، ص9411 ،9عدد

املنتظر حتقيقها من تقنية اإلنتاج األنظف متس كامل املؤسسة وحميطها  من الشكل السابق نالحظ أن الفوائد
هدرها واحلفاظ على املوارد، ومصادرها الطبيعية، وترشيد استهالك الداخلي واخلارجي، منها اسرتداد املواد بدال من 

املاء والطاقة، وتوجيه أنشطة املصانع حنو االلتزام بالقوانني البيئية، وحتسني بيئة العمل للتمكن من توطني الصناعات 
  .الصديقة للبيئة

                                                 
1

، األكاديمية للدراسات اإلجتماعية اإلنتاج اأنظف بي  الصيانة اإلنتاجية الشاملة وأنظمة التصنيع الحديثةعاشور مزريق،  

 .12، ص9411 ، 9 واإلنسانية، عدد
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 1 :كما تشتمل عمليات اإلنتاج األنظف على العناصر التالية
 لية اإلنتاجية وهذا بالتحول لآلالت ال ي ال تضر بالبيئة، والتوجه حنو نظام اإلنتاج اآليل؛تطوير العم -
 استبدال املواد بأخرى قابلة للتدوير ويعاد استعمااهلا؛ -
 تطوير املعدات واستبدااهلا بأخرى متطورة و تطرح ملوثات يف البيئة؛ -
 إدارية تساعد يف تقدمي منتج ذو جودة عالية؛التسيري اإلداري اجليد وهذا باإلعتماد على منظومة  -
 .تدوير النفايات إما بإعادة استعمااهلا، أو بيعها أو التخلص منها بطرق آمنة -

 : تنفيذ اإلنتاج األنظف معوقات _الفرع الثالث
 2:قد تواجهنا يف سبيل التطبيق احلسن لتكنولوجيا اإلنتاج األنظف معوقات عديدة ومتنوعة نذكر منها

 ات ماليةمعوق: 

 الكلفة العالية لقروض اإلستثمار والعموالت؛-
 غياب أو قصور يف اجياد آلية متويل، أو اجلهل مبصادر التمويل املتاحة؛ -
 االعتقاد اخلاطئ بأن االستثمار يف اإلنتاج األنظف هو خماطرة مالية، نتيجة طبيعته احلديثة؛ -
 .ؤسسات املالية، خاصة خبصوص الضمانات والودائعاألنظف من قبل امل التقييم غري السليم لإلنتاج -
 معوقات اقتصادية: 

 (من حيث الكلفة واملردود) رمبا ال تكون االستثمارات يف اإلنتاج األنظف مثرية من الناحية االقتصادية -
 إذا ما قورنت بفرص استثمارية أخرى؛ 

 وختصيص األموال الاليمة؛ يف جتارب بعض املؤسسات يف حسابات التكلفة( أو عدم نضج) قصور  -
 .يف جتارب بعض املؤسسات يف وضع ميزانيتها، وأساليب توييعها( نضج أو عدم) قصور  -
 معوقات من الناحية التشريعية واألنظمة: 

املؤسسات يف الرتكيز على اإلنتاج األنظف من ناحية التنمية الصناعية والتقنية  تقصور سياسات واسرتاتيجيا -
 يئية؛والتجارية والب

عدم نضج األطر العامة للسياسات البيئية، خاصة يف ظل عدم تنفيذ القوانني، أو ضمن معطيات الدعم  -
 .ورخص املوارد املستخدمة

                                                 
1

دراسة تحليلية في الشركة العربية  -ي تعويو الموقع التنافسي للشركةأثر أبعاد عمليات اإلنتاج اأنظف فقاسم أحمد حنضل،  

 ،9419 ،92 ،عدد 2مجلد جامعة تكريت، مجلة تكريت للعلوم اإلدارية و اإلقتصادية، ،لكيماويات المنظفات في محافظة صالح الدي 

 .11ص
2

 ة مركز المستنصرية لللدراسات العربية والدولية،مجل ،اإلنتاج اأنظف فرصة أم ضرورة: حماية البيئة في الصناعةسحر قدوري،  

 .990-999ص ص   ،9411 ،90عدد الجامعة المستنصرية،



 الممارسات البيئية المطبقة في المؤسسة االقتصادية:  ل الثالثالفص
 

 

 

191 

 معوقات مؤسساتية: 

 وجود قصور يف قيادات العمل البيئي يف القطاع الصناعي، -
 ام العمليات يف املؤسسات وقلة خربهتا؛شعور عام بقلة جدوى املساعي املتعلقة بالبيئة، وكذا عدم نضوج أقس-
 .قلة التجربة مبجال مشاركة العاملني باختاذ القرار أو التدخل يف املشاريع احلديثة -
 معوقات فنية وتقنية: 

 غياب قواعد وأساليب إنتاج وصيانة سليمة ونظامية؛ -
 شاملني لكل العمليات يف املؤسسة؛قد يكون تطبيق اإلنتاج األنظف معقدا، إذ أنه حيتاج إىل مراجعة وتدقيق  -
 امكانيات ضئيلة إلدخال أجهزة وتقنيات حديثة ذات قدرات عالية لتحقيق اإلنتاج األنظف؛ -
املعلومات الفنية قليلة وحمدودة لتغطي اإلحتياجات اخلاصة واإلمكانيات املصممة للمؤسسة ذاهتا فيما يتعلق  -

 ؛باإلنتاج األنظف
لبيئي لدى قطاع واسع من املستهلكني، مع عدم ادراك أمهية دمج اإلعتبارات البيئية يف اخنفاض مستوى الوعي ا -

 1العملية االنتاجية؛
 .تدين أسعار املياه والطاقة جعل من قضية اإلنتاج األنظف مسألة ثانوية بالنسبة ملسريي املؤسسات -

 :ارة البيئيةمع نظام اإلدتكامله  و اإلنتاج األنظفآليات تنفيذ _المطلب الرابع 
نظف، كما توجد عالقة تكامل وطيدة بينه وبني نظام اإلدارة هناك آليات عديدة لتنفيذ متطلبات اإلنتاج األ

 .ةالبيئي
 :آليات تنفيذ اإلنتاج األنظف_ الفرع األول

لفنية لتحقيق جناح إدماج اإلنتاج األنظف يف املؤسسة الصناعية جيب أن تراعى يف ذلك اإلعتبارات املالية وا 
والبيئية، وإلتزام منهج اإلدارة الواعية يف مجيع مراحل التنفيذ حىت ميكن حتديد البدائل واخليارات لإلنتاج األنظف وفق 

 : 2اخلطوات التالية
حتديد األنشطة الضارة بالبيئة واحلدود القصوى اهلذا الضرر والذي ميكن أن يسمح هبا عند إستخدام آلية اإلنتاج  .1

 األنظف؛ 

املواقع احملققة لفرص جناح آلية اإلنتاج األنظف مع حساب تكلفة تنفيذ كل فرصة على حدا وتقدير الفوائد حتديد  .9
 والوفورات املتوقع حتقيقها نتيجة اإلختيارات والبدائل السابق حتديدها؛

                                                 
1

دراسة حالة مؤسسة  -اإلنتاج اأنظف وتكنولوجيا اإلنتاج اأنظف امكانية التطبيق بالمؤسسة الصناعية الجوائريةمقيمح صبري،  

 .909ص ،1200أوت  94جامعة  ،9441 ،9عدد ، مجلة البحوث والدراسات اإلنسانية،سوناطراك
2

  .140 –149زكرياء طاحون، مرجع سابق، ص ص 
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حىت ميكن  أن تكون األولويات لإلجراءات منخفضة أو عدمية التكلفة، وأن تتم يف فرتات االسرتداد قصرية األجل .9
 حتديد هذه األولويات؛ 

اعتماد خطط تنفيذية حمددة تصف بدقة كيفية تنفيذ خطوات اإلنتاج األنظف وال ي جيب أن تتحقق بأيسر الطرق  .0
 وأقل التكاليف؛ 

 إختيار العناصر البشرية ذات الكفاءة العالية إلمتام عملية التنفيذ؛  .0

 نتاج األنظف وال ي حتقق اجلوانب املالية والفنية والبيئية؛ إقرتاح اخليارات والبدائل البيئية املناسبة لإل .9

 : تعيني فريق اإلنتاج األنظف والذي توكل له مهام عديدة  تتضمن .9

 عمل املراجعات الصناعية؛  -
 حتديد فرص اإلنتاج األنظف؛  -
 . اإلشراف على  تنفيذ املراجعات الصناعية ومتابعتها بإستمرار وتقييمها مرحليا -

  .ا يلي شكل توضيحي جملاالت تنفيذ اإلنتاج األنظفوفيم
 اإلنتاج األنظف تنفيذ مجاالت( III-14: )الشكل رقم

 
 . 992، ص9440، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، اإلدارة البيئية المتكاملةسامية جالل سعد،  :المصدر
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 :اإلدارة البيئية تكامل برنامج اإلنتاج األنظف مع نظام_الفرع الثاني
يف كليهما، فنظام اإلدارة البيئية ميثل  يزةيعترب تكامل برنامج اإلنتاج األنظف مع نظام اإلدارة البيئية أهم م

القاعدة األساسية لتشجيع نشر فكر تكنولوجيا اإلنتاج، كما أن التطبيق السليم اهلذا الربنامج من خالل منظومة إدارية 
اقتصادية وبيئية لذلك  وبيئيا للتنمية التكنولوجية الصناعية، حيث يؤدي إىل فوائد عديدةيا بيئية يعترب حتديا اقتصاد

  1 .يعترب اإلنتاج األنظف األداة الفعالة لنجاح نظام اإلدارة الفعالة لنجاح نظام اإلدارة البيئية
ثانيا إىل استثمارات كبرية كما حتتاج فكرة اإلنتاج األنظف إىل ترسيخ أساليب اإلدارة البيئية يف الصناعة، و 

إحداث تغيريات يف العمليات الصناعية، أو إلدارة املخلفات سواء داخل املصنع أو خارجه وبعد إهناء دورة حياة 
 2.املنتج

حيث جيب أن تلتزم اإلدارة العليا  ،وجتدر اإلشارة إىل ضرورة إدخال اإلنتاج األنظف بدءا بالسياسة البيئية  
اإلنتاج ) حيث تدخل هذه الربامج  ،نولوجيا اإلنتاج األنظف وبعد ذلك تأيت مرحلة التخطيطللمشروع بتنفيذ تك

يف البند اخلاص باملتطلبات األخرى باإلضافة إىل املتطلبات القانونية والتشريعية، وكذلك البند اخلاص بربامج ( األنظف
ج التدرييب يف مرحلة التنفيذ على ممارسات اإلنتاج اإلدارة البيئية لتنفيذ األهداف واألغراض، وجيب أن يشتمل الربنام

تباع هذه السياسة النظيفة،  ا الفوائد ال ي تعود على املشروع من جراءاألنظف بدءا من حتديد مفهومه إىل غاية تعداد 
ة جلودة املنتج بالنسب كما جيب إبراي املوارد املالية والبشرية الاليمة للتنفيذ يف مجيع العمليات اإلنتاجية، وأمهية ذلك

 .وتنافسيته
كما جيب اإلهتمام بتحديد وتوضيح املسؤولية البيئية للمؤسسة االقتصادية، ألن هدف حتقيق الربح لوحده مل 

يف حتقيق النمو املستمر واستدامة استثماراهتا، بل أصبح هدف حتقيق الرفاهية  يعد كافيا لضمان استمرارية املؤسسة
  3.وجناح املؤسسة اقتصاديا رلنظيفة واخلالية من التلوث ضمانا الستمرااالجتماعية وتوفري البيئة ا

 .من خالل الشكل البياين املوايل وميكن تبيان التكامل لنظام اإلدارة البيئية وبرنامج اإلنتاج األنظف
 
 
 
 

                                                 
1

 -كآلية لويادة فعالية ممارسة اإلدارة البيئية ودعم اأداء البيئي للمؤسسة اأنظفبرنامج اإلنتاج  شراف براهيمي، فاتح مجاهدي، 

 .92ص ،9411 ،1عدد ت الجزائرية،مجلة أداء المؤسسا ،دراسة حالة مؤسسة اإلسمنت ومشتقاته بالشلف
2

مجلة دراسات  ،نحوتحقيق التنمية المستدامة:دور وأهمية اإلبتكار التكنولوجي في خلق ميوة تنافسية قطاف ليلى، بوشنقير إيمان، 

 .91ص الجزائر، جامعة الجلفة، ،9419 ،9وأبحاث، عدد 
3

 .099علي طالم، مرجع سابق، ص فريدة كافي، 
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 اإلنتاج األنظف مع نظام اإلدارة البيئية تكامل (III-13)الشكل رقم

 
دراسة  -كآلية لزيادة فعالية ممارسة اإلدارة البيئية ودعم األداء البيئي للمؤسسة  األنظفبرنامج اإلنتاج  ف براهيمي،شرا فاتح جماهدي، :المصدر

 .14ص ،9419 ،41عدد جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، ،حالة مؤسسة اإلسمنت ومشتقاته بالشلف
 

، إلنتاج األنظف ومنظومة اإلدارة البيئيةمن خالل الشكل السابق يظهر لنا التكامل الوطيد بني اسرتاتيجية ا
أين دجمه ضمن املنظومة وهذا ما يدعم حتقيق افضل النتائج، ويدعم حتقيق اإلسرتاتيجيات البيئية للمؤسسة ضمن 

 .متطلبات حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وبالتايل يساهم يف التحسني املستمر اهلا
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 :خالصة الفصل
 : تناوله يف هذا الفصل نستنتج النقاط التاليةمن خالل ما مت

يف ما خيص نظام اإلدارة البيئية خاصة احمللية، فإن هذا ساهم يف احلد من انتشارها بفعل بعض القيود 

، ISO 10441التنظيمية، وبالتايل فسحت اجملال إلنتشار النظم اإلدارية الدولية على غرار املواصفة القياسية الدولية 

جراءاهتا اإلختيارية سامهت يف توسعها اقليميا ودوليا، إال أن التحدي املطروح هو كيفية حمافظة إ  ضلوال ي بف

املؤسسات احلاصلة على هذه املواصفة على مستوى أدائها البيئي، وهذا ما يفرض عليها التحسني املستمر واملراجعة 

 .الدورية ملنظومتها

اجراءات اعتماد املشروعات االستثمارية وذلك  ، فقد تطورتوفيما خيص تقييم األثر البيئي للمشروعات

بفضل التقييم األويل آلثار تلك املشروعات على احمليط البيئي من خالل تقييم األثر البيئي، وهذا للوقوف على خمتلف 

 .اآلثار السلبية والعمل على جتنبها

فبعد أن كانت تعترب تكلفة اضافية عية، الصنا" املخلفات"النظر إىل النفايات  خبصوص فاهيماملكما تغريت 

 .، وهذا ما حقق ميزتني اجيابيتني اقتصادية وبيئيةاستعمااهلا وإعادةعلى املؤسسات، انتقلت اجلهود إىل كيفية تثمينها 

ميكن أن  ال ي  طرقالساليب و األعناصر و ال فصار يعتمد عليها بفضل جمموعةاإلنتاج األنظف أما اسرتاتيجية 

، بعيدا عن االسرتاتيجيات السابقة، وهذا ما دعم التوجه حنو انع لتحقيق التنمية الصناعية املستدامةتتبعها املص

 . اإلجراءات الوقائية للتقليل من التلوث الصناعي



 

 :رابعالفصل ال

 
اإلطار العام حول األداء 

 وتصنيفاته
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 :مقدمة الفصل

امل  ه يلاد يلوف انماارة انك ، هااما اانسبة  مجيع  مسميات األمياؿ اكل  ماـامبليعد األداء مفهوما ش

هتقععيه، إال أنه   ه ملى انرغم من كثرة انةحوث ه اندراسات انيت تساهنت األداء ،مجيع  فرهع هحقوؿ ادلعرف  اإلداري 

دد نؤلداء، فبل يااؿ انةاحثوف يساشكوف األداء كيطلل  فٍت هدبساشك  دل يتم انتوص  إذل إمجاع حوؿ مفهـو زل

كيا يعتقدهف أف اخلبلؼ حوؿ مفهـو األداء يسة  من اختبلؼ ،ادلبتويات انيت ػلل  مسداا هانقوامد األساسع  نقعاسه

ذا االختبلؼ إظلا يعود هادلقايعس انيت تعتيد يف دراس  األداء هشعاسه هانيت يبتخدمها انةاحثوف م  أف ا  ادلعايَت 

 .نتسوع أاداؼ ه اذبااات انةاحثُت يف دراستهم

مث نفط  يف األداء انةعئي من خبلؿ ربديد هاانتارل سستساهؿ يف اذا انفط  مدخبل إذل األداء هتطسعفاته، 

مج ادلعتيدة معايَته، شعاسه هخلوات تقععيه، هكذا زلاهن  اسقاط ذنك ملى انواش  انةعئي يف امجاائر، هسلتلف انربا

 .اإلطار اإلسًتاتعجي انعكريا هادلبياة  (2011-2001)هاالسًتاتعجعات ادلستهج  خاص  االسًتاتعجع  ادللةق  اُت 
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   المبحث األول: مدخل لألداء

صلاح  دبدى الرتةاطه، نمرا ملى حد سواء دارةأثار موضوع األداء يف ادلؤسب  ااتياـ االشتطاديُت هملياء اإل
نلوف األداء ذه أعلع  نتحقعق ظلو  ،ملى ادلبتوى انللي يف ربقعق أادافها، هاانتارل ربقعق انتسيع  االشتطادي ادلؤسب  

 هاستيراري  ادلؤسبات.
أيا كاف موشعها يف انعيلع  انتسيوي ، كيا زبتلف   هتا هفعانعتهاأداء ادلؤسب  مراوف دببتوى كفاء صلاحإف   

 األداء من فًتة ألخرى، نذا فنف األمر يقتيي انتحبُت ادلبتير يف أدائها هفعانع  أنمي  كفاءة انعساصر ادلختلف  يف
نتحديد ادلبتوى احلقعقي ألداء ادلؤسب ،  هتوفَت سلتلف ادلعلومات ملى مجع  ادلبتويات اغع   أدائهاشعاس هتقععم 

 توجعه شرارات ادلؤسب  هسعاستها. 
 :  العوامل المؤثرة فيوو  مفهوم األداء، خصائصو –األول  المطلب
مطلل  األداء نعس حديثا ا  توجد دراسات هأحباث مديدة من انساحعتُت انسمري  هانتلةعقع ، هتدؼ إذل  

غَت أنه ال يوجد اتفاؽ ماـ حوؿ تعريفه إضاف  إذل االختبلؼ يف ادلطللحات ادلبتخدم  نلدالن   ،تدشعق مفهومه
 ملى مفهـو األداء.

   األداء: مفهوم – الفرع األول
 سسبتعرض يف اذا انفرع ادلفهـو انلغوي هاالصلبلحي نؤلداء. 

I – لغة :  األداء 
نلن انلغ   ،13استعي  يف انلغ  انفرنبع  مسذ انقرف   ، كيابلتعسعإذل انلغ  انأص  مطلل  األداء  يعود 

انذي يعرفه ملى  Oxfordوفق شاموس ف ،14يف انقرف  ''Performance''اإلصللعاي  اي انيت أملته معٌت أهض  
 Le grand Larousse، أما انقاموس انفرنبي «انتيثع  نعي  حريف كانعي  يف فرش  موسعقع  أه مبرحع »أنه 

  (1)«.انسجاح يف أي معداف أه رلاؿ » فعحدده من خبلؿ 
II –  األداء اصطالحا  : 

 : كرنذ  هردت انعديد من ادلفااعم هانتعريفات انيت زبص األداء همن أعلها 
  حببPh. Lorino   نتحقعق « انتللف  -انقعي » فنف األداء يف ادلؤسب  يبي  يف رببُت انعبلش

 األاداؼ اإلسًتاتعجع . 

                                                 
(1)

  Sylvie Saint – ONGE & Victor Haines  ,  '' Gestion des performances au travail ,'' Deboeck, 

Bruxelles, 2007, P. 60.   
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 أماM.Alain     فَتى اأف أداء ادلؤسب  او انعبلش  اُت سلبل  متعددة اخلدمات، ادلرتةل  اامجودة هاإلنتاجع
  1رج  اإلتباؽ هانتوازف.هاذاف األخَتاف ؽلثبلف مرآة األداء هزلددات د

  أما هBourguignon . 2فععترب أف األداء يف امجانب انتبعَتي او ربقعق ألاداؼ ادلسمي  

   رؼ ملى أنه يعرب من نكاط مشورل مبتعير يعلس شدرة ادلؤسب  ملى إستغبلؿ إملانعاهتا هفق أسس كيا م
  3همعايَت مععس  تيعها اساءا ملى أاداؼ طويل  األج .

 انتعاريف انبااق  نبتستج انعساصر انتانع :همن مجل  

 او انستعج  احملط  ملعها يف أي معداف مي  ؛ األداء -

 يعرب من األداء اانستائج انيت مت ربقعقها ندى شلارس  مي  ما هادلعرب مسها اوحدات شعاس مععس ؛ -
 ز م  ادلعايَت؛  مدـ توافق االصلاأه اصلازه يف حان األداءاجراء تعدي  أه رببُت ملى  يتم -

 األداء مي  شام  يغلي سلتلف جوانب ادلؤسب  همساصراا. -

 خصائص األداء: – الفرع الثاني
 نؤلداء انعديد من اخلطائص هانيت تفهم من خبلؿ ما يلي:    

  األداء هسعل  إلزباذ انقرار فهو ال يسكأ اطورة ذاتع  كيا أنه نعس مةارة من مبلحم  ابعل  ا  ضلن من نيعه؛ 

هانذي يوض  كعفع  انتطرؼ هفق انعساصر  Causalitéإف فهم األداء يتيوض  من خبلؿ ربديد ظلوذج انبةةع  
 احملددة نلستائج ادلبتقةلع ؛ 

   األداء نعس ثاات فبل يفهم إال يف صورة ديسامعلع  ملى ادلدى انلوي ، فهو ال يتوشف هاانتارل ال ؽللن أف يطة
 ستلامتها تقدمي شدرات ملى انتجديد مبتقةبل؛زلددا ما إذا كانت ادلؤسب  ان

  مفهـو األداء دائيا مرتةط دبفهـو ادلبؤهنع  فل  ما او مبؤهؿ يريد أه يبتلع  أف يتطرؼ من خبلؿ أاعاد
 األداء م  أخذه يف اإلمتةار األداء هادلوارد ادلوضوم  ربت تطرفه؛ 

  من خبلؿ رليوم  أه إذباه شعاس )مؤشرات( أش  تعقعدا، نعس نؤلداء معٌت إذا دل نبتل  شعاسه أي ؽللسسا كتااته
 فقعاس األداء ال ؽللن إيقافه يف أي حاؿ من األحواؿ دلعرف  انستائج؛ 

  ال يوجد تعريف زلدد هشام  نؤلداء فهو مةارة من حلم هسبثع  اانرغم من زلاهن  ك  مؤسب  هض  ربديد نه
  4من خبلؿ إتطاالهتا انداخلع  هاخلارجع .

                                                 
1

 .167ؽ ِزجغ طبثك، فٍ ححسٍُ األداء انبُئٍ نهًؤسسبث، ISO 14001  ت انمُبسُت يسبهًت انًىاصف صهًٍّ جبثز، 
2
 Viet Havu , Un concept de performance des cabinets d'audit légal : Approche stakeholders , 

programme doctoral ESSECIRS , Université Paris 12 , PP 119 – 120 .    
3

 .   160، ؽ2008، صار إٌفبئض، ػّبْ، يؤشراث األداء فٍ انبُىن اإلساليُت ػجبصح،   إثزاهٍُ ػجض اٌذٍٍُ 
4
 Viet Havu , Op.cit. , P .120. 
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 1 رليوم  اخلطائص انتانع : ذنك نذكر ضاف  إذلااإل

 أف يلوف شاابل نلقعاس؛ -
 أف يلوف سه  انقعاس هانتفبَت؛ -
 أف يلوف هاشعي؛ -
 أف تبتسد إذل اعانات صحعح ؛ -
 أف تبتلع  توش  انتغَتات انيت ربدث يف ادلبتقة ؛ -
 أف تعتيد ملى اعانات ذات ساسل  زمسع ؛ -

 مؤثرة في األداء:العوامل الالفرع الثالث_
دلا كاف رببُت األداء سواء ملى مبتوى األنمي  انفرمع  أه ملى مبتوى ادلؤسب  كل ، او اذلدؼ من هراء 

)ك  حبب موضوع حبثه( سعوا إذل ربديد  أغلب انةحوث انيت تتساهنه اكل  مةاشر أه غَت مةاشر، فنف انةاحثُت
نذي يبي  اانعي  ملى تعمعم آثاراا اإلغلااع  هتقلعص آثاراا اذه انعوام  أه ملى األش  حطر أعلها ملى انسحو ا

 انذي أهرد انقائي  انتانع :Donaldson انبلةع ، همسهم 
 انثقاف  -انقعادة                           -اذلعلل                                           -
 اخلعارات انتقسع  -االسًتاتعجع                      -انعيلع  اإلنتاجع  يف حد ذاهتا                   -
 أسلوب اإلدارة - " Le contexte " احملعط انذي تسكط فعه ادلؤسب  -

انبت  نؤلداء، هانيت تتيث  يف  Segmentsما أمساه ااألجااء  Krügerهغَت اععد من اذه انعوام  أهرد  
)نماـ انقعم، انرموز،  د سعاس  ادلؤسب ، انفلبف  هانثقاف األشخاص أه رليوم  األشخاص انيت ذلا تأثَت ملى ربدي

(، اإلسًتاتعجع ، األنمي  كسماـ ادللافآت، انتخلعط، اإلدارة، انرفااع ، اإلمبلـ، احملاسة ، طاشات اخلاألساطَت...
حعث ترتعةها،  أف أداء ادلؤسب  يتة  اذه األجااء من Krügerهيرى  هانعيلع  اإلنتاجع ،  Potentielاإلصلاز انلامس 

 تبلمحها، توافقها م  اعيها انةعض همدى تلعفها م  احملعط.

هملى خبلؼ اذا ادلدخ  ندراس  انعوام  ادلؤثرة ملى األداء، اذبه أغلب انةاحثُت ضلو تطسعفها هفقا دلعايَت 
وام  خارجع  سلتلف  إذل رليومات متجانب ، هنقد امتيد انلثَت مسهم ملى مععار مطدر انعوام  فقبيواا إذل م

هأخرى داخلع ، مث شبيوا انعوام  اخلارجع  حبب طةععتها إذل موام  اشتطادي ، اجتيامع ، ثقافع ، سعاسع ، 
 2أما انعوام  انداخلع  فقد شبيواا إذل موام  اكري ، تقسع  هتسمعيع . اخلتلسونوجع ،...

                                                 
1

 4-2 اٌّؤتّز اإلدصبئً اٌؼزثً اٌثبًٔ، ،انًؤشراث انبُئُت كجسء يٍ يؤشراث انخًُُت انًسخذايتسٍّض ػجض اٌزدّبْ رصاص،  

 .76ؽ جٍخ،طزد، اٌجّبهٍزٌخ اٌٍٍ ،2009ٔىفّجز 
2

 ،01ػضص ثظىزح، جبِؼخ ِذّض سٍضز، ِجٍخ اٌؼٍىَ اإلٔظبٍٔخ، ،: يفهىو وحمُُى األداء بٍُ انكفبءة وانفؼبنُتػجض اٌٍٍّه ِشهىصح،  

 .91-90ؽ ؽ ،2001
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 : ومتطلبات قياسو الوظائف الحديثة لألداء _المطلب الثاني 
من ادلتللةات نتحقعق رليوم  يا يتللب ك،  هانيت تؤثر ملى أدائها ؤسب  احلديث  اانعديد من انواائفتقـو ادل

 ألدائها.شعاس جعد 
 :الوظائف الحديثة لألداء الفرع األول_

ؽللن انقوؿ أف اذلدؼ األساسي من هجود إدارة هتبعَت يف أي مؤسب ، او ضياف هتأكعد ربقعق األاداؼ  
 ب  من أجلها، هاإلدارة احلديث  تسللق من ادلهاـ اآلتع : انيت أنكأت ادلؤس

 تحقيق األىداف:  –
انبةع  األساسي نيياف هتأكعد ربقعق األاداؼ او زبلعط األداء ادلوص  إذل اذه األاداؼ إذ الاد إف  

 من اذؿ جهود نلوصوؿ إذل نتائج. 
 تخطيط األداء:  –

 ،لعط غلب توفَت ادلبتلامات ادلادي  هانةكري  هادلعسوي هنلي يتم األداء ملى انوجه األفي  حبب انتخ 
هغلب هتعئ  انمرهؼ هاألهضاع انتسمعيع  هاإلداري  هادلعلومات هاإلرشادات ادلوجه  نؤلداء أي هتعئ  هتوجعه انمرهؼ 

 إلملاف األداء. 
 متابعة األداء:  –

اء نتلتكف ما إذا كانت األاداؼ شد ربققت ال تبتلع  ادلؤسب  أه اإلدارة ادلعسع  أف تستمر حىت هناي  األد  
 أـ ال، ا  غلب متااع  همراجع  األداء هتةعُت إحتياالت انسجاح ادلبتهدف . 

 تطوير األداء:  –
نمرا النفتاح األسواؽ هاشتداد ادلسافب ، أصةحت احملافم  ملى ادلركا انتسافبي انسبيب أمرا صعةا نليؤسب ،  

ادلبتهللُت اكل  يتفوؽ سباما هسبععا مستجاهتا نلتفوؽ ملى ادلسافبُت هإشةاع حاجات إف دل تعي  ملى رببُت أدائها 
 ملى ادلسافبُت.

 تحسين األداء:  –
فانعساصر انبااق  تلوف مجععا مفهوما متلامبل او'' إدارة األداء'' هيبتعي  نتحبُت األداء، حملاهن  مس   

  1هزيادة فرص انتحبُت. تلرر حدهث األخلاء هربديد كفاءة هفعانع  انعيلعات
 

                                                 
1

ي أصاء وفؼبٌٍخ ، اٌٍّتمى اٌؼًٍّ اٌضوًٌ دى انخًُُت انًسخذايت وآنُبث ححسٍُ إدارة األداء و حطىَر انفؼبنُت فٍ انًُظًتػّز ػزٌف،  

 . 12، ؽ2009ٔىفّجز11-10إٌّظّخ فً ظً اٌتٍّٕخ اٌّظتضاِخ، جبِؼخ ِذّض ثىضٍبف، اٌّظٍٍخ، 
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 تقييم األداء:  –
ادهف انقعاس ال توجد طريق  نلتأكد من أف ادلسمي  ربقق انقعي  ادلياف  ألادافها، أه أف ادلسمي  تعي   

  1الفاءة هفعانع .
 متطلبات قياس األداء:  الفرع الثاني_

 انعساصر انتانع :  نليؤسب   يتللب شعاس األداء امجعد

 اشها من اإلسًتاتعجع  هرالها اأاداؼ زلددة )مبتهدفات( ؛أف يتم إشتق- 

 أف يتم تعريفها اوضوح هتلوف ابعل  يف انفهم؛ -

 توفر تغذي  ملبع  دشعق  هيف انوشت ادلساسب، نتطة  جاءا من اندهرة اإلداري  ادلغلق ؛  -

 ؽللن أف تتأثر هتراشب من ادلبتخدـ هحده أه اانتعاهف م  آخرين؛  -

؛ أف يلوف  -  ذلا ادؼ هاض  همساسب همعادن  زلددة همطدر اعانات معلـو
  2توفر معلومات دشعق  هزللي  ملى األمور انيت سعتم شعاسها. -

 مهر امجدهؿهمت تلوير مقايعس األداء من خبلؿ إدخاؿ ظلاذج متعددة تقاا  ادلتللةات ادلتجددة يف اعئ  األمياؿ،  هي  
 ختبلؼ اُت نمم شعاس األداء انتقلعدي  هاحلديث . اإل Toni & Tonchiaانذي هضعه  انتارل

 ( اإلختالف بين نظم القياس التقليدية والحديثة IV- 1الجدول رقم : )
 نظم قياس األداء الحديثة نظم قياس األداء التقليدية

 تتلوف ملى أساس انقعي   تعتيد ملى انتللف  / انلفاءة 
 وافق األداء تقـو ملى ت تقـو ملى انتةادؿ اُت األداء 

 موجه  ضلو انعيع  هذات توجهات طويل  األج  موجه  ضلو انرحبع  هذات توجهات شطَتة األج 
 شائع  يف مقايعس انفريق هادلقايعس انعرضع   شائع  يف ادلقايعس انفردي  هانواعفع  

 تقـو ملى متااع  انتلور  يتم مقارنتها اادلعايَت 
 تقععم هاالحتواء/انتغلغ  هتدؼ إذل ان هتدؼ إذل انتقععم 

  .56ص ،2015 مياف، األردف، ، دار ادلسااج نلسكر هانتوزي ،مؤشرات األداء الرئيسية رلعد انلرخي،:  المصدر

 
 
 

                                                 
1

 .93، ؽ2009، إٌّظّخ اٌؼزثٍخ ٌٍتٍّٕخ اإلصارٌخ، اٌمبهزح، لُبش األداء، انُشأة وانخطىر انخبرَخٍ واألهًُتػجض اٌزدٍُ ِذّض،    
2

 اث األداء انبُئٍ فٍ بطبلت األداء انًخىازٌ نخفؼُم دور يُظًبث األػًبل فٍ انخًُُت انًسخذايتديج يؤشرٔبصٌخ راضً ػجض اٌذٍٍُ،   

 .5ؽ ،2005  ،2، ِجٍخ اٌؼٍىَ االلتصبصٌخ واإلصارٌخ، جبِؼخ األسهز، اٌؼضص 
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 :أبعاد األداء وتصنيفاتو المطلب الثالث_
ععار اندشعق إف تطسعف األداء كغَته من انتطسعفات ادلتعلق  اانمواار االشتطادي ، يلرح إشلانع  اختعار ادل

، هدبا أف األداء من حعث األاعاد هانتطسعفات هانعيلي يف انوشت ذاته، هانذي ؽللن االمتياد ملعه نتحديد سلتلف
ادلفهـو يرتةط إذل حد اععد ااألاداؼ، فننه ؽللن نق  ادلعايَت ادلعتيدة يف تطسعف اذه األخَتة هاستعياذلا يف تطسعف 

 . األداء
 اء:الفرع األول_ أبعاد األد

، فنف خلط ذلاه شدرة ادلؤسب  ملى ربقعق األاداؼ ادل هانتيععا نمرا الرتةاط مفهـو األداء دبدى انسجاح
 مسطري انلفاءة هانفعانع . دبدى سبعا ادلؤسب  اامتياداا ملى يرتةط  انوصوؿ إذل ربقعقها

 I –  :الكفاءة 
دهف أف تتحدد  ،من مؤسب  متلورة همبتيرةألنه ال ؽللن احلديث  ،إف انلفاءة من ادلواضع  اانغ  األعلع 

 ادش  درج  كفاءة األسس هانقوامد انيت اسعت ملعها، كيا تعد مؤشرا ااما نسجاح انسماـ ادللةق يف ادلؤسب . 
 هذلذا فقد شدـ انعديد من انةاحثُت تعريفات سلتلف  ذلا من اعسها:  

  مرفهاEtzioni ها، هتعتيد ملى انقدرة هادلعايَت ادلبتخدم  يف شدرة ادلسمي  ملى ربقعق أاداف»  :ملى أهنا
شعاسها ملى انسيوذج ادلبتخدـ يف دراس  ادلسميات، هغانةا ما يبتخدـ اذا ادلتغَت اوصفه متغَتا تااعا دلتغَتات 

 «. مبتقل  أخرى مث  اساء انبلل  هأظلاط اإلتطاؿ هأسانعب اإلشراؼ  هانرهح ادلعسوي  هاإلنتاجع  

 أما& Cenzo  Roblins انتأكد من إستخداـ ادلوارد ادلتاح  شد أدى إذل ربقعق »  :فععرفاهنا ملى أهنا
 1«.انغايات هاألاداؼ ادلرجوة مسها 

 2: من خبلؿ ما يلي األاعاد انثبلث  نللفاءةهؽللن ربديد 
اي رليوم  من ادلعلومات ادلبتومة . هادلهعلل  هادلدرل  يف إطار مرجعي يبي   : Savoir معرفةال -

 نليؤسب  اقعادة أنكلتها هانعي  يف إطار خاص.
اي انقدرة ملى انتطرؼ اطف  مليوس  هاذا حبب األاداؼ احملددة  :  Savoir-faire الفنية المعرفة -

ا أف اذا انسوع من ادلعرف  غَت شاا  نلتحوي  حعث يتم اساؤه فرديً   M.jorasيرى  ،مبةقا أساسها انتجرييب
 ات.نذااامتةاره شلعاا نطورة 

                                                 
1

إٌّظّخ فً ظً اٌتٍّٕخ ، اٌٍّتمى اٌؼًٍّ اٌضوًٌ دىي أصاء وفؼبٌٍخ  يؤشراث لُبش األداء وانفؼبنُت فٍ انًُظًبث ،ثىلطف فىسٌخ 

 .5، ؽ2009ٔىفّجز 11-10اٌّظتضاِخ ، جبِؼخ ِذّض ثىضٍبف، اٌّظٍٍخ، 
2

يغ دراست حبنت انًؼًم انجسائرٌ -دراست اثر إدارة انجىدة انشبيهت  ػهً األداء انحبنٍ نهًؤسسبث االلخصبدَت  ثىِضٌٓ ٌىطف، 

 جبِؼخ اٌجشائز، ودخ ِمضِخ ًٌٍٕ ػهبصح اٌضوتىراٖ فً ػٍىَ اٌتظٍٍز،، أطزISOانجذَذ نهًصبراث انحبصم ػهً شهبدة انجىدة انؼبنًُت

 .122ؽ ،2006
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 ،قع ئتبيى كذنك ااندراي  انعبل اذا انسوع من ادلعرف  أعل  نوشت طوي  : Savoir-être الذاتية المعرفة -
 تتيث  يف رليوم  انبلوكعات هادلواشف هادليعاات انكخطع  ادلرتةل  اادلواف هادلللوا  مسد شلارس  انسكاط ادلعٍت.

II – الفعالية: 
ادلوارد دهف ادلباس ااألاداؼ ادلبلرة، انيت تدنع  مبتويات استخداـ لى مملى أهنا انقدرة  اانفعانع قطد ي  

 تقاس اانعبلش  اُت انستائج هموامله، أه انستائج هادلوارد ادلبتخدم .
يرتةط األداء اانلفاءة هانفعانع  معا ألهنيا يف األص  هجهاف متبلزماف، حبعث ال ؽللن احللم ملى ادلؤسب   ه

األداء إذا كاف ذنك شد كلفها انلثَت من ادلوارد مقارن  دبثعبلهتا، هال ملى ادلؤسب  انيت  انيت الغت أادافها اارتفاع
لن يلوف هاانتارل ف 1سبلست من تواعف كام  موارداا دهف الوغ األاداؼ ادلتوخاة أه االشًتاب مسها اسبة  مرضع .

فعاال كيا ؽللن رببُت فعانعتسا دهف أف  األداء فعاال إال إذا كاف ذا كفاءة، نلن ؽللن أف يلوف األداء كفء هنعس
  2نلوف أكفاء.
فقد  2000إصدار ISO9000يف تعريفها نؤلداء حبب مواصف   ISO أف ادلسمي  انعادلع  نلتقععس كيا

 هانكل  ادلوارل يوض  مبلش  األداء اانلفاءة هانفعانع . 3،مش  ذنك انلفاءة هانفعانع 
  أبعاد األداء( IV– 1الشكل رقم: )

 
 

 
 
 
 
 
 
 Source : Christian Tahou, Evaluation des performances des systèmes de production ,               

Lavoisier , Paris , 2003, P.65.           
 

                                                 
1

، اٌّؤتّز اٌؼًٍّ اٌضوًٌ دىي األصاء اٌّتٍّش ٌٍّٕظّبد انًمبربت اإلسخراحُجُت نألداء يفهىيب ولُبسبػجض اٌٍٍّه ِشهىصح،  

 .486،ؽ2005ِبرص 09-08ٌىًِ  واٌذىىِبد،جبِؼخ ورلٍخ،
2
 Vint cent Plauchu, Mesure et amélioration des performances industrielles, office des publications 

universitaires , 2006 , P. 6 . 
3

 .46، ؽ 2007، 5، ِجٍخ اٌجبدث، ػضص  انجىدة كًذخم نخحسٍُ األداء اإلَخبجٍ نهًؤسسبث انصُبػُت انجسائرَتإٌهبَ ٌذٍبوي،  

 المالءمة

 األهداف
 اإلمكانيات

 النتائج

 النهاية
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 نبتستج من انكل  انبااق مايلي:
  ؛اانسبة  نللفاءة فهي تتحدد من خبلؿ انعبلش  اُت األاداؼ ادلخلل  هانستائج احملقق -
 اانسبة  نلفعانع  تتحدد من خبلؿ انوصوؿ إذل انستائج ااستغبلؿ أدىن االملانعات. -

 انكل  ادلوارل يوض  مبلش  األداء اانلفاءة هانفعانع .هاتفطع  أكثر 

 عالقة األداء بالكفاءة والفعالية (IV-2: )الشكل 

 
جامع   ، ادلؤسبر انعليي اندهرل حوؿ األداء ادلتيعا نليسميات هاحللومات،ا وقياساالمقاربة اإلستراتيجية لألداء مفهوممةد ادللعك مااودة،  المصدر:

 .487ص ،2005مارس 09-08يومي  هرشل ،

 

يتي  نسا من خبلؿ انكل  انبااق، أف ملى ادلؤسبات ربقعق توافق هانبجاـ اُت انلفاءة هانفعانع ، هذنك 
اهتا، هاذا نلوصوؿ إذل ربقعق أدائها، هاانتارل خلق شعي  من اتقلع  مدخبلهتا هترشعداا هكذا تعمعم موائداا هسلرج

 .طرؼ ادلؤسب  
 تصنيفات األداء: -الثانيالفرع 

ؽللن نسا تطسعف األداء من خبلؿ انعديد من ادلعايَت كيععار انكيونع ، همععار انلةعع ، همععار انواعف ، إال أنسا 
 سسقتطر ملى ادلععارين األهنُت.

I _ة:حسب معيار الشمولي 
 1مثليا او موض  كانتارل:حبب مععار انكيونع  قد مت تقبعم األداء إذل أداء كلي هأداء جائي ن
 

                                                 
1

 .89ؽ ،ِزجغ طبثك ،بٍُ انكفبءة وانفؼبنُت: يفهىو وحمُُىاألداء ػجض اٌٍٍّه ِشهىصح،  
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  :األداء الكلي 
هاو انذي يتجبد ااإلصلازات انيت ساعلت مجع  انعساصر هانواائف أه األنمي  انفرمع  نليؤسب  يف ربقعقها، 

عساصر، هيف إطار اذا انسوع من األداء ؽللن احلديث من هال ؽللن نبب اصلازاا إذل أي مسطر دهف مباعل  ااشي ان
 انسيو...اخل. األرااح، مدى، هكعفع  الوغ ادلؤسب  أادافها انكامل  كاالستيراري ، انكيونع ،

انرحبع  انيت ال ؽللن نقبم أه هاعف  نوحداا ربقعق ذنك، ا  تتللب تمافر  :األاداؼ انكامل  ملى فيثاؿ
، فيطلح  ادلانع  غلب أف توفر األمواؿ انيرهري  اأش  انتلانعف هأش  ادلخاطر، همطلح  مجع  ادلطاحل أه انواائف

اإلنتاج غلب أف تقدـ مستوجات اأش  انتلانعف هأحبن جودة، همطلح  األفراد غلب أف ربقق أفي  مردهد، 
 هادلطلح  انتجاري  غلب أف تبوؽ أشطى ما ؽللن تبويقه نيياف ظلو هاستيراري  ادلؤسب .

 ألداء الجزئي: ا 
ملى مبتوى األنمي  انفرمع  نليؤسب ، هيسقبم ادهره إذل مدة أنواع زبتلف ااختبلؼ  هاو انذي يتحقق

ادلععار ادلعتيد نتقبعم مساصر ادلؤسب ، حعث ؽللن أف يسقبم حبب ادلععار انواعفي إذل: أداء هاعف  ادلانع ، أداء 
   اإلنتاج هأداء هاعف  انتبويق.هاعف  األفراد، أداء هاعف  انتيوين، أداء هاعف

هنكَت إذل أف األداء انللي نليؤسب  يف احلقعق  او نتعج  تفام  أداءات أنميتها انفرمع ، كيا يؤكد ذنك 
 انذي يرى أف دراس  األداء انكام  نليؤسب  يفرض ملعسا أييا دراس  األداء ملى مبتوى هاائفها. أحد انةاحثُت

II:حسب معيار الطبيعة_ 
ذا ادلععار انذي من خبلنه تقبم ادلؤسب  أادافها إذل أاداؼ اشتطادي ، أاداؼ اجتيامع  هأاداؼ تةعا ذل

 1تلسونوجع ، فعيلن تقبعم األداء إذل أداء اشتطادي، أداء اجتيامي، أداء تلسونوجي.
 :األداء االقتصادي 

 انفوائض االشتطادي  انيت ذبسعها تعترب ادلهي  األساسع  انيت تبعى ادلؤسب  االشتطادي  إذل الوغها، هيتيث  يف
(، إخل، رشم األمياؿ، احلط  انبوشع ، ادلردهدي ،...  ادلؤسب  من هراء تعمعيها نسواذبها) اإلنتاج، انرا ، انقعي  ادلياف

 (. إخلهتدنع  استخداـ موارداا)رأس ادلاؿ، انعي ، ادلواد األهنع ، انتلسونوجعا،...

 2فقد اتفق معمم االشتطاديُت ملى ادلراح  انرئعبع  انتانع : هنتقععم كفاءة األداء االشتطادي

                                                 
1

حبنت يذَرَت انصُبَت ببألغىاط نًجًغ  أثر َظى انصحت انبُئُت واأليٍ انصُبػٍ ػهً أداء انًؤسست االلخصبدَت: ثٓ تزثخ ثٓ تزثخ، 

 .122ؽ ،2013 األغىاط، ، جبِؼخ ػّبر ثٍٍجً،سىَبطران
2

حمُُى كفبءة األداء االلخصبدٌ نهشركت انؼبيت نصُبػت األدوَت فٍ  بفع جبطُ ػزة اٌّىٌى،ػجض اٌغفىر دظٓ وٕؼبْ اٌّؼّبري، د 

 .7ؽ ،2010 ،99ػضص ِجٍخ تٍّٕخ اٌزافضٌٓ، جبِؼخ اٌّىصً، ،دراست ححهُهُت يمبرَت 2007-2002َُُىي نهًذة 



  اإلطار العام حول األداء وتصنيفاتهالفصل الرابع:
 

 

 

177 

هاي مرحل  مج  انةعانات اإلحطائع  انبلزم  ندراس  انوحدة االشتطادي  اطورة تفطعلع ، هغلب أف  المرحلة األولى:-
عع  انتلور ال تقتطر اذه انةعانات ملى مدة زمسع  مععس ، ا  تأخذ يف االمتةار انببلس  انامسع  نلوشوؼ ملى طة

 انطسامي نلاف  انوحدة االشتطادي .
هاي مرحل  انتحلع  انفٍت هادلارل نلوحدة االشتطادي ، حعث يتم مراجع  امجوانب انفسع  هادلانع   المرحلة الثانية: -

 نلوحدة االشتطادي ، هذنك حبب طةعع  انوحدة االشتطادي .
ضلرافات احملقق  يف رلاؿ انتلةعق، سواء كانت اضلرافات نومع  هاي مرحل  احللم ملى انستائج هاال المرحلة الثالثة: -

حعث ال تتلااق انوحدات ادلستج  م  ادلواصفات هاألظلاط احملددة ذلا، أه شد يلوف االضلراؼ شعيعًا ابةب اطلفاض 
 انليع  ادلستج ، أه فسعا ابةب اختبلؿ انعبلشات انطسامع  ادلتداخل .

 .ألداء االشتطاديهانكل  ادلوارل يوض  زلددات ا
 محددات األداء االقتصادي(IV-3: )الشكل

 
 

  
 
 

آليات نجاح عملية تقييم أداء المؤسسة_دراسة تحليلية آلراء عينة من المديرين في مؤسسات االسمنت العمومية في :مراد كواشي،المصدر
 .174ص ،2013 ،33مدد ،9رللد رلل  انعلـو االشتطادي ، ،الجزائر

يقـو ملى مسطري شعاس انستائج )كاإلنتاجع ، نكل  انبااق أف األداء االشتطادي نبلحظ من خبلؿ ا
انفعانع ، ربقعق ادلعاة انتسافبع ( من جه ، هملى خلق انقدرات ادلختلف  )طرح مستجات جديدة، ااتلار تلسونوجعا 

 ل  شام . جديدة، رببُت كفاءة األفراد( من جه  أخرى، هاذا ما يبامد يف رببُت أداء ادلؤسب  اك
 :األداء االجتماعي 

يلوف نليؤسب  أداء اجتيامي، مسدما تلوف شد حددت أثساء ميلع  انتخلعط األاداؼ االجتيامع ذلا، 
هانيت كانت شة  ذنك شعودا أه شرهطا فرضها ملعها أفراد ادلؤسب  أهال، هأفراد اجملتي  اخلارجي ثانعا، هربقعق اذه 

اإلجتماع األاداؼ األخرى هخاص  االشتطادي  مسها، كيا يقوؿ أحد انةاحثُت " األاداؼ غلب أف يتاامن م  ربقعق 
 هيف اعض احلاالت ال يتحقق األداء االشتطادي إال اتحقق األداء اإلجتيامي.مشروط باالقتصاد"

 األداء االقتصادي
 القدرات خلق                     =                            فورية تائجن             

 مستجات جديدة -االنتاجع                                                         -            
 تلسونوجعا جديدة      -                    +     انفعانع                                -            
 كفاءة األفراد  -            ادلعاة انتسافبع                                         -            
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  :مسدما ربدد ادلؤسب  اثساء ميلع  انتخلعط أادافا تلسونوجع ، يلوف ذلا أداء تلسونوجياألداء التكنولوجي  
 كانبعلرة ملى رلاؿ تلسونوجي معُت، هيف أغلب األحعاف تلوف األاداؼ انتلسونوجع  انيت ترمسها ادلؤسب  أادافا 

 نمرا ألعلع  انتلسونوجعا.  إسًتاتعجع
 

 المبحث الثاني_ مدخل إلى األداء البيئي 
انتسيع ، هحدثت نتعج  خذ انةعد انةعئي يف انبسوات األخَتة ملى ادلبتوى اندهرل كعام  أساسي يف مبار أ  

ذنك تلورات يف شىت اجملاالت انةعئع ، همسها اإلدارة انةعئع  انبلعي  نليسكآت انطسامع ، اامتةاراا من أكثر 
انقلامات تأثَتا ملى انةعئ  دلا تلرحه اذه ادلسميات من ملوثات هاطورة مةاشرة إذل انةعئ  دهف معامج  نتقلع  تأثَتات 

 تلك ادلخلفات.
إذل اصدار سلبل   ISOرببُت أداء ادلسميات انةعئي فقد مجأت ادلسمي  اندهنع  نلتقععس همن أج  
حعث تقدـ اذه انبلبل  اندمم هاإلرشاد نليسميات  ،هاخلاص  ااجملاالت انةعئع ISO 14000ادلواصفات انقعاسع  

هاخلاص  اتقععم األداء  14031ISOمن خبلؿ رليوم  ادلواصفات ،نلتقلع  من آثاراا انةعئع  هرببُت أدائها انةعئي
 انةعئي نليسميات.
 األداء البيئي أبعادالمطلب األول:
ملى أنه  ISO14001مرفت األداء انةعئي حبب مواصف  شد  ISOادلسمي  انعادلع  نلتقععس  إذا كانت

 عئع  هانفعانع  انةعئع .فنف نه اعدين أساسعُت علا انلفاءة انة1،مةارة من نتائج مقايب  إلدارة ادلؤسب  دلمااراا انةعئع 
 :الكفاءة البيئيةالفرع األول_

اخللوات يتم تقععم انلفاءة انةعئع  ملى أساس انةسع  اذلعللع ، هفق رليوم  من  14031حبب مععار اإلياه 
 2.او مةُت يف انكل  ادلوارل امثلي
 
 
 
 
 

                                                 
1

رشادات اإلستعمال   .12، مرجع سابق، ص نظم اإلدارة البيئية: المتطمبات وا 
2

 .6ؽ ،2003 طىٌظزا، ٌىساْ، ِزوش األػّبي اٌّظتضاِخ، ،أداة انشركبث نهًخببؼت واالػالو ألداء انبُئٍ:نىحت ا 
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 خطوات تقييم الكفاءة البيئية (IV-4: )الشكل

 
 .6ص ،2003سويبرا، نوزاف، مركا األمياؿ ادلبتدام ، ،ئي:أداة الشركات للمتابعة واالعالملوحة األداء البي المصدر:

 

اق أف تقععم انلفاءة انةعئع  يرتلا ملى خلوات تةدأ اانتخلعط هاذا من خبلؿ ابان ن انكل نبلحظ م
صار مهيا نتحديد همتااع   ف فهم األاعاد انةعئع ذنك أ هض  اسًتاتعجع  اعئع  نليؤسب  هاختعار ادلؤشرات ادلساسة ،

انواائف اإلسًتاتعجع  نليؤسب ، هأكثر من اذا أصةحت ادلكاك  انةعئع  تلرح كتهديدات زلتيل  ملى نتائج األداء 
اإلشتطادي نليؤسب ، انكيء انذي دف  اادلؤسبات إذل طرح حلوؿ ذلا هفق رؤي  اعئع  هكفرص  نتحقعق هض  تسافبي 

بَتين او إختعار إسًتاتعجعات اعئع  هفق ما ربققه من موائد ملى ادلؤسب  هكرؤي  كيا أف ادؼ ادل  ،مري  مبتقةبل
ههفق رليوم  انةعانات هادلعلعات تقـو ادلؤسب  اتقععم هضعها نلن ال تقف مسد اذا ادلبتوى،   ،إسًتاتعجع  إاتلاري 

 ا  تقـو اادلراجع  اندهري  إلجراءاهتا هرببعسه اكل  مبتير.

 عالية البيئية: الفالفرع الثاني_
، هادلتعلق جبانب توريد انبل        1992نقد اهر مفهـو انفعانع  انةعئع  من خبلؿ مؤسبر ريو سس   

هاخلدمات هفق أسعاراا انتسافبع ، هانيت تليب احلاجات اإلنبانع  هرببن نومع  احلعاة هكذنك زبفض حجم انتأثَتات 
  1اة، إذا فانفعانع  انةعئع  تعي  ملى رببُت األداء انةعئي هاالشتطادي معا.انةعئع  هاستهبلؾ ادلوارد ملى مدى دهرة احلع

 
 

                                                 
1
Mahdi Belhani , Analyse de cycle de vie exégétique de Systems de traitement des eaux résiduaires , thèse de 

doctorat , école national supérieur des industries chimiques , Nancy, 2008 , P. 56.  
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I –  :مفهوم الفعالية البيئية 
 سسورد يف اذا اجملاؿ أام تعريفات انفعانع  انةعئع  كيا يلي:

   مرفت انفعانع  انةعئع  حبب رللس األمياؿ انعادلي نلتسيع  ادلبتدامWBCSD ت ملى أهنا تقدمي سل  هخػدما
اأسػعار تسافبػػع ، تلػيب حاجػػات ادلبػػتهللُت هرببػن نومعػػ  احلعػػاة، هاػذا ااحلػػد مػن اآلثػػار انةعئعػػ  تػدرغلعا، مػػ  احملافمػػ  
   1ملى كيع  ادلوارد انلةععع  انبلزم  طواؿ دهرة حعاة ادلستج، هصوال إذل مبتوى مسبجم ػليي األرض اكل  مبتداـ

  :األاػػػداؼ ملػػػى حبػػػاب اإلسػػػتهبلؾ األمثػػػ  نليػػػوارد، األفػػػراد،  فهػػػي انقػػػدرة ملػػػى ربقعػػػق» هيف تعريػػػف آخػػػر ذلػػػا
 «.ادلعدات، ادلوارد انلةععع 

  :فلبف  إداري  هتدؼ إذل احلد من األضرار انةعئع  م  ربقعق أشطػى شػدر مػن كفػاءة انكػرك  » كيا مرفت ملى أهنا
  .2«يف ميلعات اإلنتاج 

II –  :عناصر الفعالية البيئية 
نلفعانعػػ  انةعئعػػ  ؽللسهػػا مػػن احلطػػوؿ ملػػى شعيػػ  ميػػاف  أكػػرب، هشػػد حػػدداا رللػػس  إف مػػن شػػأف تةػػٍت ادلؤسبػػ  

 األمياؿ انعادلي نلتسيع  ادلبتدام  يف انعساصر انتانع : 
  زبفعض إستخداـ ادلواد يف ادلستجات هاخلدمات؛ 

 زبفعض انلثاف  انلاشوي  )زبفعض انوحدات ادلدخل  من انلاش  إلنتاج هحدة هاحدة من اإلنتاج(؛ 

  تعمعم إسًتجاع ادلواد ادلبتخدم ؛ ه  زبفعض اإلنةعاثات انبام 

  تعمعم اإلستخداـ ادلبتداـ نليوارد انلةععع ؛ 

  تدمعم إستدام  ادلستجات )زيادة دهرة حعاة ادلستج( ؛ 

 3رف  حجم ادلساف  انيت تقدمها ادلستجات هاخلدمات  . 

  4هسبث  انفعانع  انةعئع  اادلعادن  انتانع :

 

 ادلوارل يوض  انعبلش  اُت األثر انةعئي من جه  هاستدام  ادلؤسب  من جه  أخرى.هانكل  

                                                 
1
 Eco-efficiency, World Business Council for sustainable development, sur le site www.WBCSD.org , 

Visité le 25/03/2016.    
2
 Eco-efficiency  ,  Computer Engineering Department Students , sur le site www.aiet. Info, Visité le 

25/03/2016.   
3
 Eco-efficiency  ,  World Business Council for sustainable development , Op.cit. 

4
L. Grisel , P. Osset ,  L'analyse du cycle de vie d'un produit ou d'un service  , Afnor, 2008, P 128.  

http://www.wbcsd.org/
http://www.aiet/
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 العالقة بين األثر البيئي واإلستدامة(IV-5: )الشكل 

 

 
Source : Eco-efficiency , World Business Council for sustainable development , sur le site 

www.WBCSD.org , Visité le 25/03/2016.   

بلؿ انكل  انبااق أف اساؾ مبلش  اُت األثر انةعئي همبتوى االستدام  من جه  هنبة  نبلحظ من خ
 تقاط  اُت األثر انةعئيانفعانع  انةعئع  من خبلؿ نلانفعانع  انةعئع  من جه  أخرى، حعث يتم ربديد انسبة  ادلثلى 

  هاالستدام  انةعئع .
 قياس األداء البيئي:  –الثاني  المطلب
شعاس  غلب أف يغلياانتارل  يعترب شعاس األداء مسهجا نتحديد كعف ؽللن نليؤسب  ربقعق أادافها، ه 

 م  انتوجه نلتحبُت ادلبتير ألداء ادلؤسب  اعئعا هاشتطاديا. ،كاف  ادلبتويات داخ  ادلسمي   األداء
 بيئي: قياس األداء ال مفهوم – الفرع األول
هانسياذج انيت تبتخدـ يف مجع  انةعانات هادلعلومات  ،يكَت نفظ انقعاس إذل مجع  اإلجراءات انيت تتة  

ادلللوا  نلدراس  هانتحلع  هانتكخعص هاستخبلص انستائج نلحلم ملى مدى كفاءة هجودة هفعانع ، هملااق  اإلصلاز 
 انفعلي نلخلط ادلوضوم . 

ؤسب  ملى انقعاس انفعاؿ نؤلداء، فلليا كانت ادلؤسب  نديها نماما جعدا كيا تتوشف فعانع  إدارة ادل 
نلقعاس كليا كاف أداؤاا يتطف اانفعانع ، كيا غلب ملى ادلؤسب  أف تقعس نتائج أمياذلا حىت نو دل ربط  من 

  1إذل األحبن. خبلؿ اذه انستائج ملى مائد أه ملافأة ألف ادلعلومات انيت يتم احلطوؿ ملعها ربوؿ أداء ادلؤسب 

                                                 
1

 .92ػجض اٌزدٍُ ِذّض، ِزجغ طبثك، ؽ 

http://www.wbcsd.org/
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هيكَت )هنعاـ تومبوف، نورد كعلفن( إذل أنه '' حُت تبتلع  شعاس ما تتحدث مسه هتعرب مسه ااألرشاـ، فيعٌت  
هنلن حُت تعجا من شعاسه هانتعةَت مسه ااألرشاـ فنف معرفتك ستلوف ضئعل  غَت مرضع ،  ،ذنك أنك تعرؼ شعئا مسه

 رف  فقط نلن شليا ستتقدـ يف أفلارؾ هتط  إذل مرحل  انعلم '' .   هيف تلك احلان  شد يلوف األمر اداي  ادلع
كيا ربتاج مسميات األمياؿ إذل شعاس أدائها انةعئي نتلةع  رغةات األطراؼ ذات ادلطلح  من داخ  ادلسمي   

أت يف إستخداـ هخارجها، همن مث اذبهت إذل نمم اإلدارة انةعئع  كأدهات إلدارة هرشاا  هتقععم أدائها انةعئي، كيا اد
  1ادلعايَت انيت شدمتها اذلعئات ادلهسع  انعادلع  دلبامدة ادلسميات ملى ربديد مؤشرات شعاس أدائها انةعئي.

 أسباب تبني نظم لقياس األداء البيئي:  – الفرع الثاني
من اساؾ مدة أسةاب دمت مسميات األمياؿ إذل تةٍت ههض  نماـ يتم من خبلنه شعاس أدائها انةعئي، ه  

 مجل  اذه األسةاب نذكر: 
  زبفعض سعر انتللف  هتلوير اإلنتاجع  هتفعع  رسان  مسمي  األمياؿ يقود إذل رببُت احلد األدىن ادلقةوؿ

 نؤلداء؛ 

  يبي  اذا انسماـ دلسمي  األمياؿ اأف توائم اُت أنكلتها هخللها اإلسًتاتعجع ، شلا يتع  تلةعق حقعقي
 تلع  ادلسمي  إسًتجاع انةعانات نئلسًتشاد هبا أثساء انتخلعط؛ إلسًتاتعجعتها اكل  مبتير، تب

  شعاس كفاءة انعيلعات يدمم مسمي  األمياؿ اأساس مسلقي إلختعار أهذل انعيلعات اانتلوير؛ 

  تبي  نليديرين اتحديد أفي  ادليارسات يف مسمي  األمياؿ هإستخدامها يف أماكن أخرى؛ 

 مسمي   انسماـ ملى إزباذ شرارات مانع  أفي  هأسرع نلتحلم يف تقدـ تبامد انرؤي  انيت يتعحها نسا اذا
 األمياؿ شلا يقل  اآلثار؛

  سبد انرؤي  انواضح  انيت يتعحها نسا اذا انسماـ اانقدرة ملى زلاسة  ادلبؤهنُت من مهي  ما، هراط األداء
 ااحلوافا ملى أساس من احلقائق، شلا يدمم انتحفعا انقائم ملى ادلسافب ؛ 

  يبي  دبقارن  أداء انعيلعات اانقعاسات اإلسًتشادي  من خارج مسمي  األمياؿBenchmarking؛ 

   تبي  نسا ميلع  ذبيع  انةعانات من تللف  انعديد من ادلكاري  انبااق  اانتحلم يف كعفع  تقدير انتللف
  2ادش  أكثر يف ادلكرهمات ادلبتقةلع .

                                                 
1

 ديج يؤشراث األداء انبُئٍ فٍ بطبلت األداء انًخىازٌ نخفؼُم دور يُظًبث األػًبل فٍ انخًُُت انًسخذايتٔبصٌخ راضً ػجض اٌذٍٍُ،   

 .2، ؽ2005 ،2، ِجٍخ اٌؼٍىَ االلتصبصٌخ واإلصارٌخ، جبِؼخ األسهز، اٌؼضص 
2

     www.cu.edu.eg/Arabic/pmu/ICTP.aspx، ِٓ اٌّىلغ اإلٌىتزؤً  يؤشراث األداء األسبسُتِبسْ،  ػزٌف ػجض اٌّجٍض  

  .24/11/2016تبرٌز اإلطالع 

http://www.cu.edu.eg/Arabic/pmu/ICTP.aspx
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اساء هتلوير األاداؼ، اساء اخللط  رليوم  من انغايات مث :نذا تبعى ميلع  شعاس األداء إذل ربقعق 
ف ميلع  شعاس األداء نعبت ادفا حبد ذاته، أدبعٌت  رببُت جودة األداء.ه هانبعاسات، تقععم انقدرات هاإلملانعات 

ميلع  شعاس هإظلا اي األداة انبلزم  إلدارة أكثر كفاءة هفاملع ، هنلي ربقق مسمي  األمياؿ االستفادة انفامل  من 
، هاذا ما تعرب مسه إدارة األداء" إذل ميلع " قياس األداء"األداء، الاد ذلا أف تلوف شادرة ملى االنتقاؿ من ميلع  "

اأف األداء انةعئي   Canadian Environmental Assessment Agencyهكان  تقععم األداء انةعئي انلسدي 
  1هفقا نرؤي  مسمي . SME دارة األداء نلسماـ انةعئيإد ميلع  انذي ؽللن شعاسه ؽللن ادارته افاملع ، هتعتي

 هانكل  ادلوارل يوض  مطفوف  األداء انةعئي نليؤسبات.
 للمؤسساتمصفوفة األداء البيئي  (IV-2الجدول: )

 خارجية داخلية 
 مبلشات أصحاب ادلطاحل أنمي  داخلع  العملية

 تأثَتات اعئع  االمتثاؿ نلتكري  النتيجة

دراسة تحليلية من واقع تجارب الصناعات المؤثرة في  : عالقة مقاييس تقييم األداء البيئي بالمؤشرات الماليةميره حبُت مةد انرب، مصدر: ال
 .184ص ،2002 ،4جامع  مُت مشس، مدد ، اجملل  انعليع  نبلشتطاد هانتجارة،البيئة_دراسة حالة

 
انستعج ،  هأاعادء انةعئي تعلس اعدين: األاعاد انعيلع  يبلحظ من خبلؿ انكل  انبااق أف مطفوف  األدا

 فتعلس األاعاد األهذل انبعاسات ادللتوا ، األنمي  انداخلع ، مبلشات أصحاب ادلطاحل هانتدريب هانتحفعا.
انكرك ،  ملى أما األاعاد اخلاص  اانستعج  فتعلس ما ؽللن مبلحمته هما ؽللن ربويله كيعا، ه نتائج ربققها

 مبتوى االنةعاثات انغازي  هانتأثَتات انةعئع ، انغرامات هانعقواات هادلخانفات انقانونع .هتكي  
 .انعبلش  اُت نماـ اإلدارة انةعئع  هشعاس األداء انةعئيهانكل  ادلوارل يوض  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1

ئت فٍ يُظًبث األػًبل ببسخخذاو ػًهُت حمُُى وححسٍُ أداء أَظًت إدارة انبُ سبٌض ػجض اٌججبر صجز، أدّض ػًٍ أدّض اٌزاػض، 

، ِجٍخ : دراست يُذاَُت فٍ بؼض انشركبث انؼبيت انؼبيهت فٍ انمطبع انُفطٍ فٍ جُىة انؼراق انخصًُى انخجرَبٍ نًؤشراث األداء

 .148ؽ  ،2011  ،7ػضص  اٌؼزاق، جبِؼخاٌجصزح، صراطبد إصارٌخ،
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 األداء البيئي للمؤسساتقياس العالقة بين نظام اإلدارة البيئية و  (IV-6)الشكل: 

 
تقييم وتحسين أداء أنظمة إدارة البيئة في منظمات األعمال باستخدام عملية التصميم  خاند مةد امجةار صرب، ملي أمحد انراشد، أمحد :المصدر

 رلل  دراسات إداري ، ،التجريبي لمؤشرات األداء: دراسة ميدانية في بعض الشركات العامة العاملة في القطاع النفطي في جنوب العراق
 .143ص، 2011 ،7مدد اؽ،انعر  جامع انةطرة،

 

نبتستج من انكل  انبااق هجود مبلش  ترااط اُت خلوات نماـ اإلدارة انةعئع ) انبعاس  انةعئع ، انتخلعط 
انةعئي، انتسفعذ، اجراءات انفحص هانتطحع ، ادلراجع  انةعئع ( من جه ، هاجراءات شعاس األداء انةعئي من جه  

، هاانتارل ادلبامدة يف ربديد أفي  ادليارسات يف مسمي  األمياؿ تبي  نليديرين اتحديدأخرى، نذا فهي 
 اإلضلرافات ادليلس  هتطحعحها يف انوشت ادلساسب، هاذا ما يقل  من انتلانعف احملتيل .

 أثر األداء البيئي على األداء اإلقتصادي: الفرع الثالث_
هانعلس اانعلس فاألداء االشتطادي  ،طادييعترب األداء انةعئي شرطا ضرهريا هأساسعا نتحبُت األداء اإلشت 

ادلؤسب  ااألطراؼ ذات فهذه انوسعل  من شأهنا أف رببن مبلش   هاانتارل ،يعي  ملى رببُت أداء ادلؤسبات
  1ادلطلح  ملى ادلدى انةععد، أي أهنا تعي  ملى تعمعم موائد ادلؤسب  م  إملانع  زبفعض تلانعفها.

I – المؤسسات تعظيم عوائد : 
 القدرة الشرائية الخضراء:  – 1

إف رببُت األداء انةعئي من شأنه أف يبه  اندخوؿ إذل األسواؽ، من خبلؿ زبفعض انتلوث هسلتلف  
فين  ،انتأثَتات انةعئع  انكيء انذي ػلبن انطورة انعام  نليؤسب ، هييين ذلا هفاء دلستجاهتا من طرؼ ادلبتهللُت

                                                 
1
 Entreprise et développement durable : Guide Medef – Vademe cum , Mai , 2006 , P.11. 
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مؤسب  يف سةع  الداف  4000مش   OCDEف هانتسيع  اإلشتطادي  خبلؿ سرب نآلراء شامت اه مسمي  انتعاه 
 1.عتبلءـ م  انكرهط انةعئع  انيت انتامت هبانمسها شد ميلت ملى تقععم األداء انةعئي دلورديها  %43 توصلت إذل أف

II –  :إمكانية تخفيض التكاليف 
 التكاليف المرتبطة بالجانب التشريعي:  – 1

نتكريعي يبامد يف انتحبُت من األداء انةعئي هاانتارل ؼلفض من انتلانعف، ففعيا إف اإلاتياـ اامجانب ا 
ؼلص انواليات ادلتحدة فنهنا فلم تسكئ تكريعا ؼلص مجع  انواليات يف رلاؿ تبعَت انسفايات، إال أف امجيامات احمللع  

ت اإلنلًتهنع  انتاا  نوالي  كانعفورنعا انسفايا هانوالئع  أخذت ملى ماتقها هض  شوانُت، يف اذا اجملاؿ كقانوف تدهير
(California Electric Waste Recycling Act، ) هيكي    2007هانذي دخ  حعا انتسفعذ يف جانفي

 (. Néantااخلطوص أجهاة انليةعوتر احمليون ، انكاشات، هأنااعب اإلنارة )
( ميػبلؽ Catterpillar  نػذكر شػرك  )همن أمثل  انكركات انيت إستفادت من تلةعقها نئلنتاامػات انتكػريعع 

أنػف مامػ ، أملسػت  95هانػيت تواػف  ، 2006ملعار دهالر يف سػس   41.5سس  ارشم أمياؿ يقدر اػ 82انطسام  مسذ 
اػػأف إمػػادة تػػدهير ادلسكػػآت انطػػسامع  يػػؤدي إذل اإلشتطػػاد يف ادلػػواد األهنعػػ ،  2006يف تقريراػػا حػػوؿ اإلسػػتدام  نبػػس  

 ات انطسامع  اكل  كةَت. انلاش ، هؼلفض انسفاي
 تخفيض تكاليف المعدات والطاقة والخدمات ورأس المال:  – 2

إف رببُت األداء انةعئي نلكرك  من شأنه أف ؼلفض من تلانعف ادلعدات هانلاش  ادلبتهلل           
 انةًتهنع هاخلدمات ادلرتةل  اانعيلع  اإلنتاجع  هكذا تلانعف رأس ادلاؿ، هكيثاؿ ملى ذنك صلد انكرك  

   British Petroleum (BP) هانػيت شامػت اتخفػعض انةعاثػات ثػاي أكبػعد انلراػوفCO2  مقارنػ   %10اسبػة
 هاذا من خبلؿ تلةعقها نسمريات اإلنتاج هاحلد من انتبراات.  1990ابس  

( فاكتكػػػفوا أف اسػػػاؾ كيعػػػ  اائلػػػ  مػػػن انلاشػػػ  تبػػػتهلك يف GM) General Motorsأمػػػا مبػػػَته شػػػرك   
حىت هإف كانت اآلالت ال تعي . انكيء انػذي أدى هبػم دلعامجػ  اخللػ     هاػذا مػا أدى  Week-endت انراح  أهشا

 2أنف دهالرملى مدار انبستُت ادلوانعتُت. 250 إذل اشتطاد سسوي يف انتلانعف يقدر ب
تاد ضين إطار انتسيع  ادلبتدام ، هتعد اذه انكرك  ضين مطسعي م  Bain Ultra كيا اطلرطت شرك 

هاامتياداا ملى خدمات معهد ، 2006مسذ   Baignoires et d’espaces thérapeutiquesاحليامات 
 Centre Québécois de هكذا ادلعهد انلعةاكي نلتسيع  ادلبتدام ،  (IDP) تسيع  ادلستجات

                                                 
1
 Puntnam , Des billets verts pour entreprise verte ?, Centre Interuniversitaire de recherche en 

analyse des organisations , Montréal , 2007, P.15. 
2
 Ibid., PP 16 –18.   
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développement  durable (CQDD) ، شامت شرك Bain Ultra  ااجراء تكخعص نلتطيعم انةعئي
، هاذا ما سامداا ملى سةع  ادلثاؿ يف تقلع  استعياذلا نليواد ذات (ACVS)   دهرة حعاة ادلستجات انةبعط ربلعه 

، تقلعلها من نبة  االنةعاثات %70ادلطدر انسفلي، استعياذلا نوسائ  انتعةئ  ادلتلون  من مواد مت تدهيراا اسبة  
 انغازي ، تقلعلها من استهبلؾ انلاش  .

ب االشتطادي نلكرك   فقد مس جانب انتسيع  ادلبتدام  االشتطاد اكل  جواري، من هيف ماؼلص امجان
خبلؿ تقلع  استهبلكها نليواد انيت تدخ  يف تركعة  ادلستجات ملى غرار انةبلستعك هاعض ادلركةات، كيا شللت من 

نةعض اذلعئات كهة  ، كيا شدمت أجهاة انليةعوتر انقدؽل  %40زمن ذبيع  هتركعب توراعسات احليامات اسبة  
   1نتكجع  تلوين هتدريب األفراد.

 تخفيض تكاليف اليد العاملة:  – 3
إف ادلؤسب  انفعان  هانلفأة اي انيت نديها رؤي  هاضح  همعايَت زلددة جعدا، من شأهنا متااع  أنكل   

تهم مقارن  دبواصف  ربفا جعدا انعياؿ، هاانتارل تيامف إنتاجع ISO14001اأف مواصف   Backerانعياؿ، فَتى 
ISO 9000 .كيا أف اذا انسوع من ادلؤسبات يبتقلب أكثر انعياؿ من حاملي انكهادات انعلعا ، 

ذلذا رباهؿ ادلؤسبات مبايرة ادلواصفات اندهنع  انيت تأخذ يف احلبةاف محاي  انةعئ   انطح  هاألمن انعاـ   
 قعق ما يلي:،هربقق أاداؼ انتسيع  ادلبتدام ، فهي إذا تعي  ملى رب

  :تسفعذ همتااع  هض  نماـ نئلدارة انةعئع  يعي  ملى 

  ذبيع  ه تقععم ادلعلومات ادلتوفرة هبدؼ تقععم تأثَت أنكلتها ملى انةعئ ؛ 

  . هض  أاداؼ متعلق  اتحبُت األداء انةعئي، هاختةار مدى تلااق األداء م  أادافها ادلوضوم 

  انةعئ  هانطح  هانببلم  نليسااج هانبل  هاخلدمات ادلقدم  من طرؼ تقععم همراماة انتأثَتات احملتيل  ملى
 ادلؤسب  ملى مدار فًتة حعاهتا؛ 

 . 2هض  سللط إستعجارل ههشائي يف حاؿ هشوع كوارث اعئع  زبص ادلؤسب  

 
 
 

                                                 
1 Les bénéfices d’une Démarche de Développement Durable pour Les entreprises Québécoises : 

Le Développement Durable au profit de la performance sur le site  

www.mdeie.gouv.qc.ca\developpementdurable , consulté le 10/11/2017. 
2
Les principes directeurs de l'OCDE a l'intention des entreprises multinationales , OCDE , 1998 , 

PP 22–23.   

http://www.mdeie.gouv.qc.ca/developpementdurable
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 األداء البيئي، تقييمو وتحديد مؤشراتو:  – لثالمطلب الثا
م  ادلؤثرة ملى امجانب انةعئي، من خبلؿ اإلنةعاثات ادللوث  تعترب أنكل  ادلؤسبات اإلنتاجع  أام انعوا 

هحجم انسفايات انيت تلرحها يف احملعط انلةععي، ذلذا هجب ملعها انعي  ملى تقلع  حدة اذه انتأثَتات من خبلؿ 
يعود ملعها  إدخاؿ تلسونوجعا نمعف ، أه استخداـ مواد أش  تلويثا م  اإلاتياـ انمادة معامج  انسفايات انطسامع  دبا

  1من نتائج إشتطادي  إغلااع  تايد من تسافبعتها.
 هذلذا سسعاجل يف اذا ادلللب تقععم األداء انةعئي نليؤسب  م  انتلرؽ دلؤشرات األداء انةعئع .  

 تقييم األداء البيئي:  –الفرع األول 
هذنك  ،استخداـ مقايعس مساسة شعاس مدى اصلاز انوحدات انتسمعيع  ألادافها ا ملى أنهداء تقععم األ ي عرؼ

يف سةع  تدمعم امجوانب االغلااع  هإزان  امجوانب  ،هانتحري من أسةاهبا ،هبدؼ اكتكاؼ نقاط انيعف هانقوة
يعترب تقععم األداء انةعئي مفهوما جديدا يبتعي  نكرح تركعة  مبار انقعاس، انتحلع ، انتقرير    كيا  2. انبلةع

اء انةعئي. ففي سسوات انثيانعسات كاف يعتيد ملى تقععم األداء من خبلؿ انسياذج ادلانع  هانتواص ، هكذا تسمعم األد
هاحملاسةع ، هيف اداي  انتبععسات أصة  انسيوذج أكثر اتباما يف شعاس األداء نتمهر الاش  انتقععم ادلتوازف، هيف سس  

 . ISO14031اهرت مواصف  هتتم اتقععم األداء انةعئي نليؤسبات اي مواصف  1999
 مفهوم تقييم األداء البيئي:  -أوال

تقععم األداء انةعئي ملى أنه: '' مسهج نتبهع  شرارات اإلدارة خبطوص األداء  14031مرفت مواصف  اإلياه       
رير انةعئي نليسمي ، انختعار ادلؤشرات همج  هربلع  انةعانات هتقععم ادلعلومات هفقا دلقعاس األداء انةعئي، هإمداد انتقا

فتقععم األداء انةعئي يعترب ميلع  معقدة كوهنا  3هتوصع  ادلعلومات هانفحص اندهري هيف انسهاي  تلوير اذا ادلسهج ''.
كيا أنه هسعل  مبامدة نسماـ اإلدارة انةعئع  نلن ؽللن أف يبتعي  كأداة مبتقل    ،متعلق  اادلسهج، ادلعرف  هانتفاهض

SME. 
 رتلا ملى األسس انتانع : كيا أف تقععم األداء انةعئي ي

  إكتباب معلعات كيع  خبطوص هضعع  ادلؤسب  ذباه انةعئ ؛ 

   سبثع  ادلعلعات من خبلؿ مؤشرات توض  اانسمر إذل شلعاات األداء من هجه  ربديد اإلضلرافات ادلتعلق
 خبطائطها؛ 

                                                 
1
 Stefan Ambec, Paul Lavoisier , Performance environnementale et économique de l'entreprise  , 

Economie et prévision , N° 190, 2009, P.71.   
2

 ، ِجٍخ اٌجبِؼخ،دراست حبنت انشركت انؼبيت نصُبػت انبطبرَبث–، حمىَى كفبءة األداء يٍ خالل يؼُبر انؼبئذ ٌظتبررجبء رػٍض ػجض ا 

 .4ؽ ،2009 ،19ػضص وٍٍخ ثغضاص ٌٍؼٍىَ االلتصبصٌخ،
3
 Management environnemental – évaluation de la performance environnemental : lignes 

directrices (ISO14031) , Comité européenne de la normalisation, 1999 , P.2.   
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  خارجع (. –مرض انستائج اواسل  اإلتطاالت )داخلع 

 األداء البيئي:  أىداف وفوائد تقييم –ثانيا 
 ػلقق تقععم األداء انةعئي نليؤسب  انعديد من األاداؼ هانفوائد.  

I – األداء البيئي:  تقييم أىداف 
 تبتهدؼ ميلع  تقععم األداء انةعئي ربقعق ما يلي:  

  فهم أفي  ألثر ادلؤسب  ملى انةعئ ؛ 

  توفَت أساس نلقعاس اإلداري هانتكغعلي هانةعئي؛ 

 تاح  نتحبُت كفاءة انلاش  هادلواد ادلبتخدم ؛ ربديد انفرص ادل 

  ربديد ما إذا كانت األاداؼ هانغايات انةعئع  تبَت كيا او سللط ذلا؛ 

  إثةات انتاامها نلجوانب انقانونع  هانتكريعع ؛ 

  ربديد انتوزي  األنبب نليوارد ادلخطط ؛ 

 1يبلء.زيادة انومي من طرؼ انعاملُت هاجملتي  هرببُت انعبلشات م  انع  

II –  :فوائد تقييم األداء البيئي 
إف انتااـ ادلؤسب  اتسفعذاا نتقععم األداء انةعئي مهم جدا فهذا األخَت يتلعف حببب احلجم انكرهط  

امجغرافع ، ظلط ادلؤسب  هكذا حاجاهتا هأهنوياهتا. فادلعلومات ادلتحط  ملعها من خبلؿ تقععم األداء انةعئي ؽللن أف 
 فعيا يلي: يفعد ادلؤسب  

  ربديد مجع  األنكل  ادلهي  من خبلؿ هض  شرهط األداء انةعئي؛ 

  ربديد اآلثار انةعئع  ادلهي ؛ 

  ربديد إملانع  تبعَت أفي  نآلثار انةعئع  كانوشاي  من انتلوث مثبل؛ 

  ربديد انرغةات ادلكًتك  من خبلؿ األداء انةعئي؛ 

  رببُت فعانع  ادلؤسب ؛ 

 2.عجع ربديد انفرص اإلسًتات  

 

 

                                                 
1
 David Putnam , ISO 14031: Environmental performance evaluation , Confederation of Indian 

industry, September 2002, P. 1. 
2

 دراست حبنت شركت اإلسًُج-ُئٍ نهًؤسسبثدور َظبو اإلدارة انبُئُت فٍ ححسٍُ األداء انب صهًٍّ جبثز، ثزوع سٌٓ اٌضٌٓ، 

SCAEK، ،661ؽ ِزجغ طبثك. 



  اإلطار العام حول األداء وتصنيفاتهالفصل الرابع:
 

 

 

189 

 مراحل تقييم األداء البيئي:  –الفرع الثاني 
سبر ميلع  تقععم األداء انةعئي اأراع  مراح  أساسع  اي: انتخلعط، انتسفعذ، انفحص هانتطحع  هانيت ضلاهؿ  

  :إاهاراا من خبلؿ ما يلي
 التخطيط:  –أوال 

 تعي  ادلؤسب  ملى اختعار مؤشراهتا انةعئع  م  أخذاا اعُت االمتةار ما يلي:  
  انتكلعل  انلامل  ألنكلتها، مستجاهتا هخدماهتا؛ 

  اذلعل  انتسمعيي؛ 

  إسًتاتعجعتها انتجاري  انعام ؛ 

  سعاستها انةعئع ؛ 

  ادلعلومات األساسع  نتلةع  ادلتللةات انتكريعع  هانقانونع ؛ 

  اندهنع  ادلتعلق  اانةعئ ؛ انعبلشات 

  انتلانعف هاألرااح انةعئع ؛ 

  ادلعلومات األساسع  نتحلع  انستائج ادلانع  ادلرتةل  ااألداء انةعئي؛ 

  احلاج  إذل معلومات مرتةل  ااألداء انةعئي من سس  ألخرى؛ 

  ادلعلومات خبطوص انكرهط احمللع ، امجهوي  هانوطسع ؛ 

 1 انمرهؼ االجتيامع  هانثقافع.  

I– مؤشرات األداء البيئي:  تحديد 
 مفهوم مؤشر األداء:  – 1

 ُيشيرمكتق من انفع  انبلتعٍت  INDICATEUR الُمؤشرفنف نفظ LE ROBERT انفرنبي حبب انقاموس
INDICARE.2     

تعترب مؤشر فانتعريف ادلقًتح من طرؼ مجس  مؤشرات األداء نلجيعع  انفرنبع  نلتبعَت انطسامي  أما حبب 
األداء اأنه: '' معلى كيي يقعس انفعانع  نل  أه جاء من مسهج أه نماـ مقارن  دبععار، سللط أه ادؼ زلدد 

 .همقةوؿ يف إطار إسًتاتعجع  ادلؤسب  ''
 3 اأنه:" مععار أه شعي  زلون  نليععار، تعلي معلومات حوؿ انماارة." OCDEهمرفته مسمي        

                                                 
1Ibid , p. 6.   
2
Patrick Jaulent , Marie-Agnès Quarès , Pilotez Vos Performances , Editions Afnor , 2008 ,p.4.   

3
 Marion Personne , Op.cit , P.127. 
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متييس  انسمم انةعئع  احلعوي ،  :اتأثَت ادلسمي  ملى انسمم انلةععع  احلع  هغَت احلع تهتم فمؤشرات األداء انةعئي  أما
األرض، اذلواء، ادلاء هتبامد تلك ادلؤشرات يف ربديد انتأثَتات انةعئع  األكثر أعلع  م  إاهار هراط األاداؼ انةعئع  

  1نليسميات هتلوير ادلوافُت.
ختااؿ ادلعلومات ادلتعلق  اكؤهف انةعئ  يف ادلسمي  اقعي  رشيع  اأنه ميلع  ا STARKEY&ETALكيا يعرفه 

 هاحدة سبث  األداء اإلمجارل نسماـ إدارة انةعئ  يف ادلسمي ؛
اأف ميلع  شعاس األداء  ISO/DIS14001هشد أكدت مسمي  اإلياه ضين فلبفتها اخلاص  اأنمي  إدارة انةعئ  

 2.مياؿ يرتةط اعيلع  انتلام  اُت أداء مساصر نماـ إدارة انةعئ انللي نسماـ اإلدارة انةعئع  يف مسميات األ
تعػػد مؤشػػرات األداء انةعئػػي أدهات مهيػػ  نقعػػاس أداء أنميػػ  إدارة انةعئػػ  هتتيثػػ  دبحطػػل  رشيعػػ  هاحػػدة سبثػػ  األداء نػػذا 

 انللي نسماـ إدارة انةعئ 
 خصائص مؤشرات األداء البيئي:  – 2

 انعديد من اخلطائص نلخطها فعيا يلي: تتيعا مؤشرات األداء انةعئي ا
  أف توفر صورة ذات دالن  نؤلحواؿ انةعئع  هانيغوط ملى انةعئ ؛ 

  نتلوف ابعل  هسهل  انتفبَت؛ 

  أف تعتيد ملى معايَت دهنع  توفر أساسا نليقارن ؛ 

  أف يتم توثعقها الفاءة هجبودة مليوس ؛ 

 . أف يتم ربديثها ملى فًتات هفقا إلجراءات موثق 

، هانيت تقـو ملى ملى انتلام  هانتداخ  اُت رليوم  انقعم هانكل  ادلوارل يوض  نسا مقومات صعاغ  مؤشر األداء
 ادلبتهدف  من جه ، هاُت رليوم  اآلنعات انبلزم  نتسفعذ ذنك ادلؤشر، هاانتارل ربقعق ادؼ ادلسمي .

 
 
 
 
 

                                                 
1

 .9ٔبصٌخ راضً ػجض اٌذٍٍُ، ِزجغ طبثك، ؽ 
2

حمُُى وححسٍُ أداء أَظًت إدارة انبُئت فٍ يُظًبث األػًبل ببسخخذاو ػًهُت  سبٌض ػجض اٌججبر صجز، ػًٍ أدّض اٌزاػض، أدّض 

ِجٍخ  ،: دراست يُذاَُت فٍ بؼض انشركبث انؼبيت انؼبيهت فٍ انمطبع انُفطٍ فٍ جُىة انؼراق انخصًُى انخجرَبٍ نًؤشراث األداء

 . 143ؽ  ،2011 ،7ػضص ٌؼزاق،ا اٌجصزح ، جبِؼخ صراطبد إصارٌخ،
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 مقومات صياغة مؤشر األداء (IV-7: )الشكل

 
 .179ص ،2015 مياف، األردف، ، دار ادلسااج نلسكر هانتوزي ،مؤشرات األداء الرئيسية نلرخي،رلعد ا المصدر:

 

II –  :أنواع مؤشرات األداء البيئي 
  ،تقدـ مؤشرات األداء انةعئي معلومات إلدارة ادلؤسب  حوؿ انتحبن احملقق يف جانب من جوانب أنكلتها 

ى نتحديد مؤشرات تقععم األداء انةعئي مث  إرشادات مةادرة إمداد ، اساؾ مةادرات أخر 14031فةاإلضاف  إذل اإلياه 
 ، همن دراستهاWBCSD، هإرشادات انلفاءة انةعئع  جمللس األمياؿ انعادلي نلتسيع  ادلبتدام *GRI انتقارير انعادلع 

 1ؽللن تقبعم مؤشرات األداء انةعئي إذل األشباـ انتانع 
 مؤشرات اإلدارة البيئية:  – 1

  هتتيين رلهودات اإلدارة نلتأثَت ملى األداء انةعئي نليسمي  انيت زبتص دبا يلي      
 انرؤي  هاإلسًتاتعجع  هانبعاس ؛ -

 اذلعل  انتسمعيي نئلدارة انةعئع ؛ -

 نمم اإلدارة هانتوثعق ادلتعلق هبا؛ -

 االنتااـ اإلداري اخلاص اادلبائ  انةعئع ؛ -

 خلارجع  ذات ادلطلح .االتطاالت ااألطراؼ انداخلع  ها -
 مؤشرات الحالة البيئية:  – 2

اذه ادلؤشرات توفر معلومات من احلان  انةعئع  احمللع  أه اإلشلعيع  أه اندهنعػ  نلةعئػ  مثػ : مسػك طةقػ  األهزهف،  
 متوسط احلرارة انعادلع ، تركعاات انتلوث يف اذلواء هانًتا  هادلعاه...اخل.

 

                                                 
1

 .143ؽ  ،2011 ،11ػضص، ِجٍخ اٌجبدث، شركت َىكُب ًَىرجب انرَبدة فٍ األداء انبُئٍ: اٌطٍت اٌىافً، 
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 مؤشرات األداء البيئي:  – 3
 هتسقبم اذه ادلؤشرات إذل شبيُت:   
  :مؤشرات تشغيلية بيئية 

 هتتعلق دبجاالت شعاس احلعازة ه ادلقايعس انفسع  نليستج/انعيلع  همقايعس إستعياؿ ادلستج/انعيلع  هتطريف ادلخلفات. 
  :مؤشرات األثر البيئي 

 هانلاش   هإنةعاث انغازات.  ادلواد هادلعاه هيتعلق اذا انسوع من ادلؤشرات اادلخرجات مث  إمجارل ادلخلفات، إستهبلؾ
 ؽللن تقبعم مؤشرات األداء إذل شبيُت أساسعُت: كيا  

 مؤشرات مساسة  نل  ادلسميات؛  -
 .مؤشرات مساسة  نل  ادلسميات هامجدهؿ ادلوارل يوض  ،مؤشرات يتم استخدامها يف مسميات مععس  -

 ناسبة لكل المنظمات مؤشرات األداء البيئي الم(IV-3: )الجدول رقم 
 بيانات اإلتجاه البيانات المقاسة البيانات المطلقة األثر البيئي

نلػػػػػػ  مواػػػػػػف نلػػػػػػ  CO2إنةعاثػػػػػات  انبسوي  CO2إمجارل  إنبعاثات الغازات
 هحدة سلرجات...إخل

أه اإلنةعاثات نل   CO2إمجارل إنةعاثات 
 مواف مقارن  اانبسوات انبااق   

تهبلؾ ادلعػػػػػػػػػاه إمجػػػػػػػػػارل إسػػػػػػػػػ إستهالك المياه
 انبسوي 

إسػػػػتهبلؾ ادلعػػػػاه نلػػػػ  مواػػػػف، نلػػػػ  
 هحدة سلرجات ... إخل 

إمجػػارل اإلسػػتهبلؾ          أه اإلسػػتهبلؾ 
 نل  مواف مقارن  اانبسوات انبااق  

مخرجات 
 المخلفات

إمجػػارل سلرجػػات ادلخلفػػات 
 انبسوي اانلن 

سلرجػات ادلخلفػػات نلػ  مواػػف،  أه 
 نل  هحدة سلرجات...إخل 

 ادلخلفػػػػػػات          أه ادلخلفػػػػػػات إمجػػػػػػارل
 نل  مواف مقارن  اانبسوات انبااق  

، رللػػ  ناديػػ  راضػػي مةػػد احللػػعم، '' دمػػج مؤشػػرات األداء انةعئػػي يف الاشػػ  األداء ادلتػػوازف نتفععػػ  دهر مسميػػات األميػػاؿ يف انتسيعػػ  ادلبػػتدام  '': المصدددر
 .11، ص2005، 2انعلـو االشتطادي  هاإلداري ، جامع  األزار، انعدد 

هامجػػػػػػدهؿ انتػػػػػػػارل يوضػػػػػػ  ادلؤشػػػػػػػرات ادلساسػػػػػػػة  دلسميػػػػػػات تسكػػػػػػػط يف رلػػػػػػػاالت زلػػػػػػددة كطػػػػػػػسامات اإلمسسػػػػػػػت  
 هانلعياهيات. 

 مؤشرات األداء البيئي المناسبة لمنظمات معينة( IV-4: )الجدول رقم
 تدعدلديددق الدمدؤشددر األثر البيئي

إنبعاثات متولدة في 
الهواء )بخالف 

 الغازات(

يع  اإلمجانع  اانلن نلغازات ادلبؤهن  من ثقب انل
 ، انذرات.SO2  ،NO2األهزهف مث : 

   

تلػػػػػػك ادلؤشػػػػػػرات مساسػػػػػػة  فقػػػػػػط مسػػػػػػدما تسةعػػػػػػث تلػػػػػػك 
 انغازات. 

إستخدام الموارد  
 والمواد الخام

 ،د اخلػاـانةعانات ادلقاس  انيت تراط كيع  مدخبلت ادلوا انليع  اإلمجانع  اانلن من ادلواد اخلاـ ادلبتخدم . 
 اليع  أه هحدات ادلخرجات ادلبتخدم  مادة. 

 النقددل
 . إمجارل انوشود ادلبتهلك 

   كغ.  1000إنةعاثات ثاي أكبعد انلراوف نل 

 

يف اعػػػض انكػػػػركات تةػػػػدي  ادلواػػػف شػػػػد يلػػػػوف سػػػػةب 
 األثر انةعئي اذلاـ. 
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 % ادلركةات انيت تبَت خانع .  %،إشتعاؿ ادلركةات 

  مدد انلعلومًتات انيت يوشعها ادلوافوف يف رحبلت
 ، انبل  احلديدي (.امجوانعي  )انرب، 

 %  ادلوافُت انذين يستقلوف هحدام اانبعارة.  

 الطاقددة
 ( اإلنةعاثاتCO2 طةقا نسوع انلاش   أه اإلستخداـ )

 األساسي. 

  .اإلستهبلؾ اانسوع 

ربتػػػػػػاج أييػػػػػػا إذل إسػػػػػػتلياؿ ادلعلومػػػػػػات مػػػػػػن إمجػػػػػػارل 
مػػػ   ،انلاشػػػ  ادلبػػػتخدم  انساذبػػػ  مػػػن CO2إنةعاثػػػات 

 تقبعيها إذل أنواع أه إستخدامات. 

 إمجارل انتطريف نليخلفات انسهائع  اادلًت ملعب.   ملوثات الماء

  .ادلخلفات انسهائع  اادلًت ملعب نل  طن مستج 
يتيػػػػػين إنةعاثػػػػػات األكبػػػػػجُت انلعيعػػػػػائي ادلللػػػػػوب، 
 األكبجُت انعيوي ادلللوب هاندراساتوادلواد األخرى 

انليع  اإلمجانع  نليخلفات اخللَتة هانيت يتم تونداا  خلفات الخطرةالم
 اانسوع. 

إذا شػػدمت ادلسميػػ  مػػواد سللفػػات زلػػددة  هغلػػب معرفػػ  
 مواد ادلخلفات فقد ترغب يف تقديراا مسفطل . 

، ر منظمات األعمال في التنمية المستدامة دمج مؤشرات األداء البيئي في بطاقة األداء المتوازن لتفعيل دو نادي  راضي مةد احللعم ،  : المصدر
 .12، ص 2005، 2رلل  انعلـو االشتطادي  هاإلداري ، جامع  األزار، انعدد 

 
 التنفيذ:  –ثانيا 

 يعد انتسفعذ اخللوة انثانع  اعد مرحل  انتخلعط هيرتةط انتسفعذ اانعديد من ادلراح  نذكراا فعيا يلي: 
I –  :تجميع البيانات 

  انةعانات نليسمي  انملاء هسائ  حلباب ادلؤشرات احملددة اواسل  تقععم األداء انةعئي هاذا ما يبي  ذبيع 
 هتمهر اذه ادلعلعات من خبلؿ انعديد من انوسائ  مسها:  ،يبي  اتحقعق اذه ادلعلعات

 ادلراشة  هانقعاس؛  -
 ادلتقامدين هادلبلحمُت؛  -

 انتقارير انتسمعيع ؛  -

 تقارير جرد ادلستج؛ -

 ئق ادلانع  هاحملاسةع  ...إخل. انوثا -

  إف ربلع  اذه انةعانات يبامد ادلؤسب  يف جانب امجودة، انطبلحع ، ادللااق  انتام  نليعلعات. 
II –  :تحليل البيانات 

هيتعلق اانةعانات احملطل  انيت زبي  نلتحلع ، هاانتارل تًتجم إذل معلومات توافق األداء انةعئي نليسمي  هاذا نتجسب 
 تائج غَت ادلرغوا . انس
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III –  :تقييم البيانات 
يف اذه ادلرحل  تعي  ادلؤسب  ملى مقارن  ادلؤشرات م  خطائص األداء انةعئي انذي ػلدد انتلور أه  

انبلفعانع ، هكذا يعي  ملى ربديد أسةاب االضلراؼ، نذا فنف اذه ادلرحل  جد مهي  كوهنا تبامد ادلؤسب  ملى هض  
، كيا ارزت يف مواجه  مسميات األمياؿ ربديات جديدة تفرض ملعها مقارن  األداء 1األداء انةعئيارنارلها نتحبُت 

هما ربققه من اصلازات دبا يط  إنعه غَتاا من ادلسميات األحبن تسمعيا هاألفي  هاألصل  يف انبوؽ هاو ما يعرب مسه 
أثَت ادلسافب  انعادلع  هانرغة  يف انوصوؿ هشد تلورت اذه انفلرة ات Benchmarking النمط األفضلاانقعاس إذل 

  2المستوى العالمي لألداء.إذل أفي  ادلبتويات يف األداء، همن مث اهرت فلرة 
IV –  :التقارير واإلتصاالت 

إف انتقارير هاالتطاالت ادلتعلق  ااألداء انةعئي تاهدنا دبعلومات مهي ، هانيت تعرب من األداء انةعئي نليؤسب ،   
 ذه انتقارير هاالتطاالت تسقبم إذل نومُت داخلع  هخارجع . كيا أف ا

 التقارير واإلتصاالت الداخلية:  –
هاذه انتقارير هاإلتطاالت من شأهنا اإلمبلـ هانتحبعس اادلبؤهنع  امجيامع  ألفراد ادلؤسب ، هاانتارل تثين  

 خطائص األداء انةعئي. 
 التقارير واإلتصاالت الخارجية:  -

يؤسب  أف تبتعي  نتائج تقععم األداء انةعئي نئلجاا  من طلةات هتباؤالت األطراؼ ذات فعيلن نل  
 ادلطلح ، أه يف إطار اإلتطاؿ اخلارجي اندماجها مثبل يف تقريراا انةعئي. 

 الفحص وتحسين األداء البيئي:  –ثالثا 
ا انةعئي هذلذا فنف انفحص يعترب مسطر انفحص جانةا مهيا من شأنه أف يبامد ادلؤسب  ملى رببُت أدائه 

 ؽللن أف يبامد ادلؤسب  يف إاهار انسقاط انتانع : 
  ادلردهدي  هادلعاات احملقق ؛ 
 رببن جوانب األداء انةعئي؛ 

  ادللااق  م  خطائص األداء انةعئي؛ 

  ادللااق  م  ادلؤشرات احملددة نتقععم األداء انةعئي؛ 

  .مطادر اعانات ه تقسعات سلتلف  نفهيها 

                                                 
1
 Management environnemental – évaluation de la performance environnementale, Op.cit. , P 14. 

2
 .18ؽ ،1998 اٌمبهزح، ،صار لجبء ،وحجذَذ انًُظًبثحطىَر أداء  ػًٍ ِذّض ػجض اٌذبفع اٌظًٍّ، 
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 العالقة بين نظام اإلدارة البيئية ونظام تقييم األداء البيئي: ع الثالث_الفر 
من أج  ربقعق إدارة اعئع  فعان  يف أداء ادلكرهمات اخلاص  تلجأ انعديد من ادلسميات انطسامع  إذل تلةعق 

شة  هتقععم أداء ، فتقععم األداء انةعئي هاو مطيم نتوفَت أاداؼ موضومع  شاال  نلقعاس دلرا14031نماـ اإلياه 
ادلسميات ادلختلف  هبدؼ نكر هتكجع  استعياؿ مؤشرات األداء انةعئي نتلك ادلسميات، فهو يتع  ذلا املانع  تلوير 
 مؤشرات األداء انةعئي دبا يتوافق م  ادلعايَت انةعئع  هاكل  مبتير، هاانتارل فهو يبامد ملى خفض انتأثَتات انةعئع ، 

  .ألمياؿ هأنكل  انكرك  يانتعرؼ ملى انوسائ  ادليلس  دلس  انتلوث هرببُت األداء انللهيقود يف نفس انوشت إذل 
يف أف األهؿ يبتخدـ نتأسعس  EPEهتقععم األداء انةعئي SMEهيلين انفرؽ اُت نماـ اإلدارة انةعئع  

ارة انيت ؽللن استخدامها انبعاسات هاألاداؼ، اعسيا يبتخدـ انثاي إلنتاج معلومات ذات شعي  فعيا يتعلق اسوع اإلد
نوض  األاداؼ احملددة هانقاال  نلقعاس يف ادلراح  ادلختلف  نعيلع  نماـ اإلدارة انةعئع  دبا فعها انتخلعط، انتسفعذ، 
ادلراشة  هانقعاس، هادلراجع  اإلداري ، هتقععم األثر انةعئي ؽللن أف يلوف أحد مساصر ميلع  نماـ اإلدارة انةعئع ، حعث 

مبتيرة هذات شعي  يف سلتلف ادلراح ، أما كعسطر مسفرد فهو يبتخدـ ندمم أاداؼ انتحبُت  خبلتيوفر مد
       1ادلبتير يف األداء انةعئي.

 
 اإلطار التشريعي والقانوني لحماية البيئة بالجزائر: –الثالث المبحث 
ادلكرع امجاائري استحداث آنع   تعد امجاائر من اُت اندهؿ انيت تعاي تداورا يف امجانب انةعئي، نذا حاهؿ 

هاذا من خبلؿ مجل  من انتكريعات هانقوانُت، كيا  ، شانونع  هتكريعع  من شأهنا مس  أه انتقلع  من انتلوث انةعئي
 رليوم  من انرسـو هانيرائب انةعئع  ادلختلف . استحدث

 اآللية القانونية للمحافظة على البيئة: - المطلب األول
ر اعد االستقبلؿ أعلع  اانغ  نلتسيع  االشتطادي ، هذنك من خبلؿ ادلخللات انتسيوي  شأهنا كةقع  أهنت امجاائ     

هاستيرت يف اذا انسهج اانرغم من معارض  اندهؿ انطسامع  انلربى ذلذا االذباه من خبلؿ رؤيتها  ،اندهؿ انسامع 
أكدت ملى أعلع  راط  –همسها امجاائر –مع   ايرهرة فط  امجانب االشتطادي من امجانب انةعئي غَت أف اندهؿ انسا

 2ادلكاك  انةعئع  م  مبار انتسيع  االشتطادي .

                                                 
1

دراست فٍ يؼًم اسًُج طبسىجت  -ISO14031حمُُى األداء انبُئٍ ببسخخذاو يؼطُبث انًىاصفت اإلرشبدَت  رػض اٌٍبص صروٌغ، 

 .123ؽ ،2010 ،2ػضص، 8، ِجٍخ جبِؼخ وزثالء اٌؼٍٍّخ، ِجٍضفٍ انسهًُبَُت
2
 Tabet – Aoul Mahi , Développement Durable et stratégie de l’entreprise , OPU, Alger , 1998, 

P21. 
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كأهؿ جهاز   1974استحدثت امجاائر انلجس  انوطسع  نلةعئ  سس   1972غَت أنه اعد انعقاد مؤسبر ستوكهودل سس  
 .1إداري مركاي متخطص يف محاي  انةعئ ، نلسها حلت اعد سستُت من إنكائها

 طن من ادلازهت دبعساء أرزيو من طرؼ انساشل   39000  تفاشم ادلكاك  انةعئع  هانلوارث االيلونوجع  كتبرب هم

JUAN A LAVALLAJA  فعفري  15طن من انسفط دبعساء امجاائر يف  500، هتبرب 1980ديبيرب 26يف
 .1983ف إطاري نلةعئ  سس  دف  اامجاائر نئلمداد نقانو  انكيء انذي، MAAS LUIS  2 انساشل   من طرؼ 1983
أهؿ شانوف يتساهؿ ادلبائ  انةعئع  ههبذا صار نلجاائر جانب تكريعي يغلي ادلبائ   03-83هيعد شانوف        

مسه هانيت تسص ملى  03انرئعبع  نلحياي  انةعئع ، هيدمج االنكغاالت انةعئع  يف مبار انتسيع  انوطسع ، خطوصا ادلادة 
ع  انوطسع  ربقعق انتوازف انيرهري اُت متللةات انسيو االشتطادي، همتللةات محاي  انةعئ  ما يلي: " تقتيي انتسي

 ". هاحملافم  ملى إطار مععك  نلبلاف، هضرهرة انتوازف االشتطادي هاالجتيامي من أج  احملافم  ملى انةعئ 
اسطوص شانونع  أخرى كقانوف ادلعاه  كيا دمم ادلكرع امجاائري ادلسموم  انقانونع  انوطسع  ادللرس  حلياي  انةعئع 

...اخل كيا أصدر ادلكرع انعديد من انسطوص 1990، انقانوف ادلتعلق اتهعئ  اإلشلعم 1984، انغااات 1983
 انقانونع  من اعسها:

 ادلتعلق ادراس  انتأثَتات ملى انةعئ ؛ 1990فعفري  27ادلؤرخ يف  1978-90ادلرسـو رشم  -

 يتيين نق  ادلواد اخللَتة؛ 1990فعفري  27 ادلؤرخ يف 79-90ادلرسـو رشم  -

ادلتيين إحداث رللس أملى نلةعئ  نلتسيع   1994ديبيرب  25ادلؤرخ يف  465-94ادلرسـو انرئاسي رشم  -
 ادلبتدؽل ، هػلدد صبلحعاته هتسمعيه هميله؛

 3، ادلتعلق اتبعَت هتطريف انسفايات؛2001ديبيرب  12ادلؤرخ يف  2001-19انقانوف رشم  -

ادلتعلق حبياي  ادلساطق امجةلع  يف إطار انتسيع   2004جواف  23ادلؤرخ يف  2004-03انوف رشم انق -
 ادلبتدام ؛

ادلتعلق اًتشع  انلاشات ادلتجددة يف إطار انتسيع   2004أهت  14ادلؤرخ يف  2004-09انقانوف رشم  -
 ادلبتدام ؛

   انةعئ  يف إطار انتسيع  ادلبتدام .، ادلتعلق حبياي2003جويلع   19ادلؤرخ يف  03-10انقانوف رشم  -

 

                                                 
1

 .04، ؽ 2007 ، رطبٌخ صوتىراٖ، جبِؼخ أثى ثىز ثٍمبٌض، تٍّظبْ،اِنُبث انمبَىَُت نحًبَت انبُئتؤبص ٌذً،   
2
Tabet Aoul Mahi , Op.cit, P 1.  

3
انًخؼهك بخسُُر ويرالبةت وحصةرَ  ، 2001صٌظّجز  12اٌّؤرر فً  2001-19اٌجزٌضح اٌزطٍّخ ٌٍجّهىرٌخ اٌجشائزٌخ، اٌمبٔىْ رلُ  

 .7، ؽانُفبَبث
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 1كيا حددت ادلادة اخلامب  مسه أدهات تبعَت انةعئ  هاي:
 اعئ  اإلمبلـ انةعئي؛ 

 ربديد ادلقايعس انةعئع  ه زبلعط األنكل  انيت تقـو هبا اندهن ؛ 

 هض  نماـ نتقععم اآلثار انةعئع  دلكاري  انتسيع  هكذا األطر انقانونع  هانرشااع ؛ 
 2ادلتعلق اتطسعف انسفايات اخللرة هاخلاص . 2006فعفري  28ادلؤرخ يف  2006-104تسفعذي رشم  مرسـو 

 كيا مت استحداث انعديد من ادلؤسبات هانطساديق يف إطار سبوي  ادلكاري  انةعئع  همن اعسها: 
 : FEDEPصندوق البيئة ومكافحة التلوث  –أ 

سبات ملى ذببعد مكاريعها انرامع  إذل خفض انتلوث همت استحداث اذا انطسدهؽ من أج  مبامدة ادلؤ  
 ، 2001هاألضرار انةعئع  هتكجععها ملى رببُت أدائها انةعئي هاإلشتطادي هاذا ضين شانوف ادلانع  انتليعلي نبس  

  3همن أام سبوي  اذا انطسدهؽ نذكر:
o   ؛ % 75انرسم ملى انسكاطات ادللوث  أهاخللَتة اسبة 

o ؛ %75غ انسفايات ادلتعلق  اانطح  اسبة  انرسم نلةحث ملى تفري 

o   50انرسم ملى انةساين ادليتاز هانعادي هانرصاص اسبة % . 

 كيا يباام انطسدهؽ يف تقدمي مبامدات نليؤسبات اتحويلها ضلو انتلسونوجعا انسمعف .  
 :  FNATالصندوق الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة لإلقليم  –ب 

يف تقػػػػدمي مػػػػبلهات نتهعئػػػػ  اإلشلػػػعم همبػػػػامدات نتطػػػػسعف األنكػػػػل  هتتعلػػػػق اػػػػذه هتسحطػػػر مهيػػػػ  انطػػػػسدهؽ  
 انعبلهات اػ: 

o  اندراسات هانةحوث ادلسجاة من طرؼ ادلعااد هملاتب اندراسات؛ 

o  مكاري  هميلعات إمادة انسبعج انعيراي؛ 

o  . ادلكاري  االشتطادي  انيت تبتعي  انتلسونوجعا انسمعف 

، ادلركػػا انػػوطٍت نتلسونوجعػػا اإلنتػػاج األنمػػف CEATؽ انتجهعػػا ههتعئػػ  اإلشلػػعم ااإلضػػاف  إذل اسػػتحداث صػػسده 
CNTPP . 4هانذي يهتم دبرافق  ادلؤسبات من خبلؿ مقود انسجام  انةعئع  هانوشاي  من األخلار انطسامع  

                                                 
1

 .10اٌجزٌضح اٌزطٍّخ ٌٍجّهىرٌخ اٌجشائزٌخ، ٔفض اٌّزجغ، ؽ  
2

انًخؼهك بخصُُ   ،2006فٍفزي  28اٌّؤرر فً  2006 -104اٌجزٌضح اٌزطٍّخ ٌٍجّهىرٌخ اٌجشائزٌخ، اٌّزطىَ اٌتٕفٍذي رلُ  

 .09، ؽ رة وانخبصتانُفبَبث انخط
3

 ، ِجٍخ اٌجبدث،  إسخراحُجُبث انًؤسسبث انًبنُت فٍ حًىَم انًشبرَغ انبُئُت يٍ أجم ححمُك انخًُُت انًسخذايتفزودبد دضح،   

 . 131، ؽ 2009، 07ػضص 
4

 . .14/02/2016، تبرٌز اإلطالع www.CNTPP.dz، ِٓ اٌّىلغ اإلٌىتزؤً انًركس انىطٍُ نإلَخبج األَظ  

http://www.cntpp.dz/
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 في الجزائر:  طبقةالرسوم البيئية الم – لمطلب الثانيا
عاانعتهػا مةػانغ كةػَتة نلػتخلص أه احلػد مػن آثػار انتلػوث انةعئػي، حعػػث تعػد امجاائػر مػن اػُت انػدهؿ انػيت تتلةػد م 

ملعػػػار دهالر ابػػةب انتلػػػوث  3.5 أف امجاائػػر زببػػر سػػػسويا مػػا مقػػداره 2005صػػرح هزيػػر انةعئػػػ  هانتهعئػػ  انعيرانعػػ  سػػػس  
 .ةعئ هامجدهؿ انتارل يوض  نبة  انسفقات ادلانع  من انساتج احمللي اخلاـ ادلوجه حلياي  ان 1،انةعئي

 الموجو لحماية البيئة  PIBتحديد نسبة األعباء المالية من  (IV-5: )الجدول رقم

 PIBبالنسبة لد  2000 – 1990سنوات  القطاع
(%) 

 بالنسبة لد  2000 – 1990سنوات 
PIB 

 (%) 
 0.34 0.58 معامج  ادلعاه ادلبتعيل 

 0.14 0.37 تداور انًتا ، انغااات هانبهوب
 0.15 0.04 طاشوي مسكآت صسامع  ه 

 0.08 0.06 نفايات
 0.05 0.05 انطح 

 0.08 0.08 تسطعب انوكاالت هاذلعآت
 0.84 1.18 المجموع

SOURCE: PLAN NATIONAL D'ACTION POUR L'ENVIRONNEMENT & LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

(PNAE-DD) , P.34.  

 

ة  انسفقات ادلانع  نلدهن  اانسبة  نلساتج احمللي نبلحظ من خبلؿ امجدهؿ انبااق أنه اانرغم من إطلفاض نب
ابةب جهود انوزارة  2000 –1990  سسوا % 0.48إذل نبة   1989 – 1980سسوات  % 1.18اخلاـ من 

هيف سةع  زبفعض األمةاء هانسفقات  ،انوصع  هكذا سلتلف اذلعئات هانوكاالت انوطسع ، غَت أف انسبة  تةقى مرتفع 
كرع ما يبيى اامجةاي  انةعئع     هانيت تفرض ملى األشخاص انلةعععُت هادلعسويُت ادللوثُت احللومع  فقد هض  ادل

 . 2نلةعئ 
.  هيف اذا انكأف ؽللن انتيععا اُت نومُت من االشتلامات ادلانع  اي انيرائب هانرسـو

  :الضرائب البيئية 

شتطادي  ادلختلف  انسامج  من مستجاهتم تفرض ملى ادللوثُت انذين ػلدثوف أضرارا اعئع  من خبلؿ نكاطاهتم اإل
ادللوث ، هاستخدامهم نتقسعات إنتاجع  ميرة اانةعئ ، هربدد نبة  اذه انيرائب ملى أساس تقدير كيع  هدرج  ه 
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 . 348، ؽ2009،  07، ِجٍخ اٌجبدث، ػضص  أهًُت حذخم انحكىيبث فٍ حًبَت انبُئت يٍ خالل انجببَت انبُئُتفبرص ِظضور،   
2

 هً ػجبرح ػٓ ِمضار ِبًٌ ٌؼًّ ِشتٍف اٌضزائت واٌزطىَ اٌتً تفزض ػٍى األػشبؽ اٌطجٍؼٍٍٓ واٌّؼٕىٌٍٓ :انجببَت انبُئُت 

 اٌٍّىثٍٓ وّب تؼًّ ِشتٍف اإلػفبءاد واٌتذفٍشاد اٌججبئٍخ ٌألػشبؽ اٌطجٍؼٍٍٓ واٌّؼٕىٌٍٓ اٌذٌٓ ٌظتشضِىْ تمٍٕبد صضٌمخ ٌٍجٍئخ .
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 LESهتدمى   ARTHUR PIGOUهاذه انيرية  مسعت ااسم االشتطادي اإلصللعاي ،خلورة اإلنةعاثات ادلدمرة نلةعئ 

TAXES PIGOUVIENNES . 
  :الرسوم البيئية 

نمرا دلا توفره اندهن  من خدمات خاص  تبتخدـ فعها تقسعات انتلهَت هانببلم  انةعئع ، فهي تفرض ملى 
ادلبتفعدين من اذه اخلدمات رسوما خاص  ال تمهر إال مسد اإلستفادة ادلةاشرة من خدماهتا مث  : رسم انتلهَت أه 

 سورد اذه انرسـو كانتارل:سه  1،  نلكربانسماف ، رسم االستفادة من ادلعاه انطاحل
 (:T.A.P.Dالرسم على األنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة ) –أ 

مت هض  اذا انرسم، نععاد  1992ادلتيين شانوف ادلانع  نبس   25-91من انقانوف رشم  117دبوجب ادلادة  
ادلتيين  1999ديبيرب  23ادلؤرخ يف  11-99شم من انقانوف ر  54رف  ادلعدالت انبسوي  ذلذا انرسم دبوجب ادلادة 

 هيطة  كيا يلي:  2000شانوف ادلانع  نبس  
o 9000  دج اانسبة  نليسكآت ادلطسف  انيت زبي  أحد أنكلتها ملى األش  نلتطري ؛ 

o 20000  دج اانسبة  نليسكآت ادلطسف  انيت زبي  أحد أنكلتها ملى األش  نًتخعص من رئعس اجمللس
 ؛ انكعيب انةلدي

o 90000  دج اانسبة  نليسكآت ادلطسف  انيت زبي  أحد أنكلتها ملى األش  نًتخعص من انوارل ادلختص
 إشلعيعا؛ 

o 120000  دج اانسبة  نليسكآت ادلطسف  انيت ؼلي  نكاط هاحد مسها ملى األش  نًتخعص من انوزير
 .2ادلللف اانةعئ  

نيت ال تكغ  أكثر من شخطُت فتسخفض معدالت اذا اانسبة  نليسكآت انيت تكغ  أكثر من شخطُت، أما ا
 انرسم انبااق  إذل: 

o  دج؛  2000دج إذل  9000ؼلفض انرسم من 

o  دج؛  3000دج إذل  20000ؼلفض انرسم من 

o  دج؛  18000دج إذل  90000ؼلفض انرسم من 

o  دج  24000دج إذل  120000ؼلفض انرسم من.
.  
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 . 349فبرص ِظضور، ِزجغ طبثك ، ؽ 
2

اٌزطُ ػٍى ، اٌّتضّٓ 2009أوتىثز  20اٌّؤرر فً  336 –09اٌجزٌضح اٌزطٍّخ ٌٍجّهىرٌخ اٌجشائزٌخ، اٌّزطىَ اٌتٕفٍذي رلُ  

 األٔؼطخ اٌٍّىثخ أو اٌشطٍزح ػٍى اٌجٍئخ.  
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 الرسوم الخاصة بالنفايات الصلبة:  –ب 
 :    اذه انرسـو فعيا يليهتتيث 
o (  رسم إخبلء انسفايات ادلسانعTEOM ه تًتاهح شعي  انرسم اخلاص اانسفايات ادلسانع  اُت )دج  640

 دج سسويا نلعائل ؛  1000ه

o   رسم ربفعاي ملى مدـ زباين انسفايات ادلتعلق  اانسكاطات انلةع ، هيقدر مةلغ انرسم حبب شانوف ادلانع
سسوات إاتداءا من تاريخ إشرار انرسم  03دج / طن، هؽلس  ادلكغ  مهل  تقدر اػ  10500اػ  2002نبس  

 إلصلاز انتجهعاات انلفعل  اانتخلص من انسفايات؛ 

o   ه يكتي  ملى مجع  األكعاس 2004انرسم ملى األكعاس انةبلستعلع  همت إدخانه دبوجب شانوف ادلانع  نبس ،
دج / كلغ، هيوجه ناتج انرسم  10.5وردة، هيقدر مةلغ اذا انرسم اػ انةبلستعلع  سواء ادلستج  زللعا أه ادلبت

 .  FEDEPإذل انطسدهؽ انوطٍت نلةعئ  هملافح  انتلوث 

 الرسم الخاص باإلنبعاثات السائلة الصناعية:  –ج 
  حعث مت إنكاء انرسم انتليعلي ملى ادلعاه انطسامع 2003همت إدخاؿ اذا انرسم دبوجب شانوف ادلانع  نبس   

من مةلغ اذا  %30ادلبتعيل ، هػلبب اسفس طريق  حباب انرسم انتليعلي ملى انتلوث امجوي هزبطص نبة  
 .1انرسم نطاحل انةلديات

 
 :، وواقع اإلستراتيجية الوطنية بالجزائراإلستعانة ببرامج الدعم الفني األجنبيةالمطلب الثالث_

ربت إشراؼ هزارة انةعئ  ههتعئ  اإلشلعم، فقد مت االستعان   تلةعقا نربنامج انتأاع  انةعئي انذي نفذته امجاائر
جبيل  من اخلربات األجسةع  يف اجملاؿ انةعئي هذنك انجراء دراسات تقسع  تدخ  ضين مجل  اإلتفاشعات انثسائع ، ادفها 

 2:انوطسع  نلةعئ شلا سامد يف صعاغ  االسًتاتعجع   اإلستفادة من اخلربات انتقسع  نةعض اذلعئات اندهنع  ادلختط ،
 :ECOSYSبرنامج إيكوسيس  -الفرع األول

 هانيت هتدؼ إذل مايلي: "Méso profilػػػ"اػػػ ىيقـو ارنامج إيلوسعس انجراء دراسات تبي
 انتعرؼ ملى انفوائد االشتطادي  نلقلامات انطسامع  مسد انتهاجها نبعاسات محاي  انةعئ ؛ -
 اع انطسامي ملى انةعئ  انلةععع  نلةلد؛انتعرؼ ملى مدى انتأثَت انبليب نلقل -
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 .131 – 130 فزودبد دضح، ِزجغ طبثك، ؽ ؽ 
2

حبنت  -لراءة فٍ دور انذونت انذاػى نخحسٍُ األداء انبُئٍ انًسخذاو نهًؤسسبث االلخصبدَت ٌؼبٌت ػجض اٌزدّبْ، ثمخ اٌؼزٌف،ا 

جبِؼخ  االلتصبصٌخ فً ِىاجهخ تذضٌبد اٌتٍّٕخ اٌّظتضاِخ واٌؼضاٌخ االجتّبػٍخ،اٌٍّتمى اٌضوًٌ األوي دىي طٍىن اٌّؤطظبد  ،انجسائر

 .90ؽ ،2012ٔىفّجز 21 -20 ٌىًِ ورلٍخ، لبصضي ِزثبح،
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 اشًتاح االمتعازات هاحلوافا االشتطادي  انيت ؽللن تلةعقها هبا، من أج  انتحلم يف اآلثار انبلةع  نلقلاع ملى انةعئ . -
ي " اانتقععم االشتطادي نآلثار انةعئع  نلقلاع انطسامي، اانراط اُت ادلبتوى امجائMéso profilهتقـو دراس   "ػػػ

 .Mésoادلتيث  يف ادلؤسب ، هادلبتوى انللي ادلتيث  يف اندهن ، اذا انراط يبيى اادلبتوى انقلامي 
 برنامج مراقبة التلوث البيئي:  -الفرع الثاني

، اذا انربنامج انذي يسكط كثَتا يف GTZهانذي يتوذل سبويله هتسفعذه مكرهع انتعاهف انتقٍت امجاائري األدلاي 
 إذل اذا انربنامج، سبوي  مجل  من ادلكاري  األخرى أعلها: بتدام  يف امجاائر، يتوذل إضاف رلاؿ انتسيع  ادل

: من خبلؿ اذا ادلكرهع مت تلوين مجل  من اخلرباء امجاائريُت يف PME CONFORM 1997مكرهع كونفوـر   -
 هانتدشعق انةعئي. 14001رلاؿ اإلدارة انةعئع  هيف هض  ادلواصف  انقعاسع  إياه 

 : GESTION ENVIRONNEMENTAL PROFITABLE  مكرهع اإلدارة انةعئع  ادلرحب  -

 يهدؼ إذل ربقعق ما يلي: هانذي
 ربقعق انفعانع  االشتطادي  من خبلؿ انتقلع  من انتلانعف؛ -
 رى؛زبفعض األثر انةعئي من خبلؿ انتقلع  من انسفايات هادلعاه ادلبتعيل  هاذلواء ادلسةعث هك  ادلخلفات األخ -
 .بي  انحداث انتغعَت يف انتبعَتتوفَت انتعلعم ادلساسب انذي ي -

 : DELTAبرنامج دلتا  الفرع الثالث_

تعترب جاءا من خل  مي  نسكاط مركا األمياؿ ادلبتدام ، اذه ادلسمي  تسكط م   ارنامج دنتا اي مسمي 
عانعتها االشتطادي ، هانتقلع  من اآلثار انبلةع  ادلؤسبات من أج  حثها ملى اإلاتياـ ااإلدارة انةعئع ، اغرض رببُت ف

 Developing Environmental Leadershipنلسكاط انذي سبارسه ملى انةعئ . دنتا او اختطار نللي 

Towords Action   ، انيت مت هضعها يف شي  األرض سس   21همت تأسعبه من أج  ترمج  ما جاءت اه أجسدة
األجسدة تأكد ملى اندهر انةارز نلطسام  هانتجارة يف ربقعق أاداؼ انتسيع  من اذه  30حعث أف انفقرة  1992

ادلبتدام ، تتلوف شةل  دنتا من اخلبليا، دبا فعها ارنامج دنتا انكرؽ األهسط هادلغرب انعريب، هيتلوف اذا األخَت من 
ن نليؤسبات احلطوؿ ملى فةواسل  ارنامج دنتا ؽللالد مريب مسخرط فعه،  مدراء ادلؤسبات انتااع  إلحدى مكر

ادلعلومات ادلتعلق  ااإلدارة انةعئع  هتةادذلا، كيا يهدؼ ملى هجه اخلطوص إذل تعريف ادلؤسبات اادلخاطر انةعئع  
ادلسخرطُت فعه،  11هدبسافعها اواسل  هض  أدهات اإلدارة انةعئع ، هنربنامج دنتا سبثع  ملى مبتوى ك  الد مريب اؿ

 انةعئع  هامجودة.عه مجعع  ترشع  انفعانع  هيتوذل سبثع  امجاائر ف
 هامجدهؿ ادلوارل ؽلث  أام االتفاشعات انيت أارمتها امجاائر م  أطراؼ أجسةع  يف رلاؿ محاي  انةعئ .
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 األجنبية(-التعاون الدولي في مجال اإلتفاقيات البيئية)الجزائرية(IV-7: )جدول

 المبلغ التمويل ىيئة عنوان المشروع
 دهالر أمريلي 10.500.000 انةسك انعادلي نتلوث انطساميمراشة  ا -

 مارؾ أدلاي 10.000.000 أدلانعا GTZ تسيع  شدرات انتدخ  يف معداف انةعئ 
تدمعم اإلملانعات انوطسع  يف ادلعداف انةعئي  -

 م  إدخاؿ انًتاع  انةعئع  يف انتعلعم
 دهالر أمريلي 1.862.000 نامج األمم ادلتحدة نلتسيع ر ا

 نلسفايات انةًتهنع  يف انةحرتبعَت انتلوث  -
 سلاار معسائع ( 4األاعض ادلتوسط)ذبهعا 

 أمريلي ردهال FEM 439.000انطسدهؽ األهرهيب نئلستثيار 

 دهالر أمريلي METAP 600.000انةسك األهرهيب نئلستثيار انربنامج انوطٍت نلسكاطات انةعئع  -
 دهالر أمريلي 360.769 انطسدهؽ اندهرل نلةعئ  دلساخع اإلسًتاتعجع  انوطسع  نلتغَتات ا -
 دهالر أمريلي 230.500 انطسدهؽ اندهرل نلةعئ  اإلسًتاتعجع  انوطسع  نلتسوع انةعونوجي -
انربنامج انوطٍت نليحافم  ملى طةق   -

 األهزهف
انطسدهؽ متعدد األطراؼ نتلةعق 

 معاادة مونرياؿ
 دهالر أمريلي 1.250.000

 امجاائر، مركا جع  انةحث انعليي، رلل  جع  حقوؽ اإلنباف، ،المسؤولية البيئية في المؤسسة الصناعية_حالة الجزائر اسي سفعاف،سالمصدر:
 .21ص ،2013 ،02مدد

 
 ( اإلطار اإلستراتيجي العشري:2011-2001اإلستراتيجية البيئية في الجزائر)الرابع _ فرعال

، (PNAE-DD)ار ادلخلط انوطٍت نؤلفعاؿ انةعئع  هانتسيع  ادلبتدام إف ربلع  اخللوات ادلعدة يف إط      
أاهرت أف ادلكاك  اإليلونوجع  كانت مرتةل  اانتسيع  اإلشتطادي  هاإلجتيامع  نلةبلد، هاانتارل فقد شررت امجاائر أف 

انيت  2011إذل  2001تدة من تبتثير يف انتسيع  ادلبتدام ، اذا انقرار يعترب ادلةدأ األساسي إلسًتاتعجع  انةعئ  ادلي
ترتلا ملى ادلخلط انبااق هتبعى نتحبُت صح  هنومع  حعاة ادلواطن، هذنك اانتقلع  من انتلوثات انطسامع  

، زبفعض ادللوثات انطسامع ، رببُت نومع  اذلواء، انتقلع  من انسفايات(، هاحملافم  ملى رأس ادلاؿ معاه انكرباخللَتة )
 ته، انتقلع  من انيعاع اإلشتطادي هزيادة انتسافبع ،  تدهير انسفايات هرببُت صورة ادلكاري .انلةععي هرببُت إنتاجع

يف امجاائر، أف اذه األخَتة تواجه  هصف انتقرير انوطٍت حوؿ هضعع  همبتقة  انةعئ  2000هيف ماـ      
شانونا يؤطر  12كأف فقد أصدرت امجاائر أزم  ايلونوجع  مهددة نلسماـ انةعئي هاانتارل انتسيع  ادلبتدام ، هيف اذا ان

، انقانوف ادلتعلق اًتهيج انلاشات 2003مسها انقانوف ادلتعلق حبياي  انةعئ  يف إطار انتسيع  ادلبتدام  يف انعي  انةعئي 
ا من ادلبتدام ، همكرهع انقانوف ادلتعلق ادلتعلق اسومع  اذلواء هاحملافم  ملى امجو هغَتا ادلتجددة يف إطار انتسيع 

 1انقانوف.
                                                 

1
ػضص  ِجٍخ اٌجبدث، (،2011-2001) انبُئت فٍ انجسائر يٍ يُظىرالخصبدٌ فٍ ظم اإلطبر االسخراحُجٍ انؼشرٌػزاف ثزاهًٍّ،  

 .102ؽ ،2013 ،12
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 خالصة الفصل:

 من خبلؿ ما مت تساهنه يف اذا انفط  نبتستج انسقاط انتانع :

أداء مؤشػراته هطػرؽ ؼلص األداء فقػد تسومػت تطػسعفاته مػن أداء اعئػي، اشتطػادي هاجتيػامي، هنلػ   يف ما

األداء  كيػػػػا زبتلػػػػف تطػػػػسعفات األداء مػػػػن مؤسبػػػػ  ألخػػػػرى، حعػػػػث كانػػػػت تركػػػػا ادلؤسبػػػػات سػػػػااقا ملػػػػى ،شعاسػػػػه

االشتطادي هادلارل اامتةاره اذلدؼ انرئعبي من هجوداا، نلن م  تلور ادلفااعم هادلبؤهنعات فقد اػدأت تسخػرط يف 

 األداء االجتيامي هانةعئي اتلور انومي انةعئي هاالجتيامي.

ادلؤسبػات االشتطػادي  كيا صلد أف امجاائر اطلرطت يف ارامج حلياي  انةعد انةعئي، هاانتعػاهف مػ  اػرامج دهنعػ  دلرافقػ  

 امجاائري  نلسهوض اأدائها انةعئي، هاذا ما سسحاهؿ انوشوؼ ملعه يف امجانب انتلةعقي.
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بعددأن  ننصلندديف انانب الددرنبإ  دد انؤسن  نبلصناددا نبإلدد ااملتنانبإددأنانبل عأىددتننبإ اىملددتنايفدد ن ددأننددلب  ن

هددانبل اددلرنبإ  ملاددانانمل يفددتنبليفليددا نبإللملعملددتنبإلدديفلت نبإ،اباددتننبإاددا يفت نبددا نإابىددانايفدد ن دد نب مل ددا ننبل   ددا ن

ن.ل نؤالنبعأنبلض امنبلصناا نانمل يفتنب هلدنبإلمل ملتبإع  ننلاانإيفحأنىننصفاقمنهذهنبلشكال  نن  نهذبنالناك

نانهدددذبنبر ددددا ننددد علمنبانددددعاينىدددانصلندددديف انؤإملدددةنل  اددددانايفددد نىصناددددا ننددد ااملتنا لىملددددت ننىدددننقلااددددا ن

بق لاداتنمل يففت نإكننبإعانمنبلشرتكنبمل هدانهدلنىعدأب نبليفليدا نبإدقنصليفعهدانانببدملينبإلمل دا نايفد نبعد ال ن للباهدا ن

ن.نهلدنبللذنإتنإيفحأنىننآيا هانبإايفلملتن ذبنب 

ن:ن ذبنن علمنبع ضنمل يفتنبل ا نا نبإلمل ملتنبلللعتنىنن   نبلصناا نبالق لاداتنبإ اإملت

 ؛SCAEKش  تنبرمس تنإعنينبإكلريةنن-

 ؛SANIAKش  تنصل ملعنبإيفلب قنبإل ااملتنننبإلحملتن -

 .TREFISOUDبلصناتنبإل  ملتنإيفعيفأننى  لجا نبإ يفحملمن -

نانبألعرينند علمنبعملداأن يد نصيفدمنبل ا ندا نبإلمل ملدتنايفد ن دب هدانبالق لداداننبإلمل دا ننجإدمنلع تدتنجدأن نبالند   ا ن

ن.انهذهنب هلد ننبإقنن كل ن نانانىننعالإةنا منبحلكمنايف نبإف ضملا نبلل ن ت

ن

ن



 

 :خامسالفصل ال
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 : جانب التطبيقيال مقدمة

بعد أننأأوصلدا يفأاأانيف دلأار  دىل أنذلأننأادلت اديفتأارةد يفالدأاأارد دلأادلال اددأدار يفالددأااد أيد أ دصا  أ د أ

ادلاادد لأارىلسلادد أاأسلااددثأادلاصطدديفتأارل لعلدددأارةددا د أارليفز دددأدارادديفساد أبدديفتأر اادديفأاادد أمدد أاذلل دديفتأدادل   دديفتأارع دد أ

أ.نالأبع أا ض يفمأادلت ايفتأاأسلااثأانهصدأار ل لدادلشكبلت أدم أ ذاأالأ كصنأأ ص يفأراح أانأوفيفقمأ ذه

بيف دليف أاديفأوصلدا يفأنرلدرأ  ىل ديفأااد أات اديفتألد يفالدأا صالدد أدادنأقليفاديفتأاقاةديفد دأأ  لصمداأ ذاأاإلطيفرأ

 أدمدذاأانهدصدأاخدابل أن صااهديفسلاافد أركنأارليف مأادلشرتكأبل هديفأ دصأالد ارأادلاصطديفتأاردقأولالهديفأاأابدليأار ل د  أااد أ

أأادل ذدردأراح أانأآطيفر يفأاراا لد.

أ:ادلت ايفتأاالقاةيفد دأارايفرلدأادلل لدأانأطىل سلااثأادل يفر يفتأار ل لدأأبعىلضدذلذاأ  لصمأ

 ؛SCAEKشىلمدأاإلمس تأرعٌنأارك ًنةأأ-

 ؛SANIAKأارةحلدأشىلمدأوة لعأاراصايقأارة يفالدأد -

 .TREFISOUDاصجيفتأارااحلمأادلت ادأارصط لدأرالا أدا  -

األخدًنأ دد لصمأبللديفسأنطددىلأوادداأادل يفر ديفتأار ل لدددأااد أنداسهدديفأاالقاةدديفد أدار ل د  أدذردداأدلعىل ددأجدد د أاال ددا  يفرأاأأدا

أ ذهأانهصد أدارقأ اكصنأن يف يفأانأخبلررأ امأاحلكمأاا أارفىلضليفتأادللىلديد.

أ
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 مقدمة الفصل:
أأأأأأأأأأأأأأأأSANIAK ,SCAEKراعىل ف أبيفدلت ايفتأاالقاةيفد دأزل أار را ددأد د :أأأ  ا يفدلأاأ ذاأارفة أاإلطيفرأا

 TREFISOUD, رددداأبددديفراعىل ثأقددديفأدارللددديففأاردددذ أو شددديأ لدددرأدن دددمأا اصجيفيددديف أادددعأنبدددىلازأابلقاهددديفأادددعأزلللهددديفأدذأ

اةدديفد د أدمددذاأشددىلحأم دديفأ دد لصمأبيفرافةددل أاأن دد ا أمدد أات ادددأاقأ االقاةدديفد أاددنأاددصرد ن أااعدديفااٌنأدمددذاأا يف اددٌن

أأل مأارصظيفسثأدادلةيفحلأادلكص دأذللكاهيفأارا  ل  .أ

مددد أا حددد أر را ددددأات اددددأادددنأأأداأ دددذاأاإلطددديفرأ لددد أق  ددديفأبالادددلمأ دددذاأارفةددد أنذلأطبلطددددأا يفيددد  أُخةددد 

أ أأأادلت ايفتأار بلطدأزل أار را د.

أ
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 :SCAEKشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  – لو المبحث األ
 ارصط لدأارقأحتةاتأاا أادلصالفدأارلليف دلدأرشىلميفتانأبٌنأنداس أا SCAEKشىلمدأاإلمس تأرعٌنأارك ًنةأربأوعا

ISO14001 لىلقأر شأييفأدسلاادثأبيفرا بيفرشىلمدأد ذاأمتأختةل أ ذاأادل ح أنذلأاراعىل ثأ داأ ذاأاإلطيفر، 2008اأ
أارا  ل  .اعأدرا دأزلللهيفأاالقاةيفد أدمذاأشىلحأذللكاهيفأأادل اجيفتأارقأول اهيف 

 : ومراحل تطورها بالجزائر اإلسمنتلمحة عن صناعة  -المطلب األول 
 أم ديفأنهنديفأداراع دًنأمصهنديفأودىلو يأا يفشدىلةأبأا ديفلأاإل شديف أأ ارةد يفايفتأاإل درتاولجلدأن دمأادنأاإلمس دتلد يفادأأ وع 

أار ادد انأاردقأوشدده أقفدد ةأوشدل أاكيف دددأبدد نتأاأارالدصرأايفادديفأبعدد أاديفمأاادد أن دديفسأنهنديفأدايفادددأارع الدددأارا  ص ددأخيفلدددأا
 .اا أغىلارأان اسىلأو  ص د

نذأولدد رألدد يفادأبيف ضدددأاراكدديفرلثأأ  عا دد أاادد أارددص ىلةأاأرنسأادلدديفل أدذلددذاأ هددأاإلمس ددتم دديفأننأقلدديففألدد يفادأأ
االدصنأددالرأم ديفأنهنديفألد يفادأااداهاكدأراليفقددأدااصطددأبديفحلجمأاردذ أجعد أأ130ااص يأوكافدأن شيف أاةد عأبدأم ىلأادنأ

دأار ل دددأاددعأاررتملدد أاادد أز دديفدةأأ ددددضددعأآرلدديفتأحل يفأأ دد أاادد أنادديفدةأوأ لدد أ ددذاأارللدديففأاددنأخددبللأ ددنأقددصا ٌناردد دلأوع
أأمفيف ييفأاإل ايفجلد.أ

 : اإلسمنتنظرة عامة حول صناعة  – الفرع األول
لأادنأخدبلأ احلضيفراتأارل ؽلدأاا أغدىلارأادلةدىل ٌنأاردذ نأن داع اص يفأاأب ديف أيضديفريمأا ذأاإلمس تاىل تأايفدةأأ

ار صروبل د  أاألم دىلأأاإلمس دتدو هدىلأادنأخدبللأأرالدصرأييفرلديفأ(Pouzzolanes)خايأانًنأدان سأدادللدذد يفتأارربميف لددأ
م ديفأنهنديفأاديفدةأ دامأوةد لعهيفأحتدتأدرجديفتأيدىلارةأايفرلددأدواكدصنأادنأادصادأط لعلددأا د أأأ ن اع يفالأاأارصرشيفتأداإل شديف ات

أأد  أ:أاإلمس تانأخبللأ ذاأحت   أادلىلاي أارقأدتىلأقيفأا الدأل يفادأأؽلكناحلجيفرةأاركاالد أارلٌن أانًنأاركاا أدأ
  :مرحلة التصنيع والطحن – أولً 

دبعد  يفأو لد أبصا دلدأشديفي يفتأخيفلددأرلدامأأ ادلصادأاخليفمأاا أاااص أابجىلةأبإ داع يفلأادلفجدىلاتأا اخىلاج امأأ
امأاأا دديفطقأسلةةدددأرددذرا أ الدد رأطيفقدددأن ادديفجأمثأو لدد أرلددامأخت   هدديفأاادد أشددك أنمددصأأ وكاددًن يفأبإ دداع يفلأاركادديفرات

طدن/أ ديفأبيفر اد دأأ170(أ الد رأبددأMarneطن/أ ديفأبيفدلاص ديأناديفأطيفقددأن اديفجأارلدٌنأ)أ1000(أبدأCalcaireاركاكيفرأ)
أاالصنأطن.أأ1دلت ادأطيفقدأن ايفجهيفأارا ص أ

أ %2ادنأارلدٌنأدأ %8أادعأنضديف دأأ %90أمثأدتىلأ ذهأادلصادأبع الدأارلحدنأادنأخدبللأخاديأاركاكديفرأب اد دأأ
(أيلدد أSilosو لدد أبعدد  يفأادلددصادأنذلألددصااعأاراخدد  نأ)أ أ(Farineاددنأ ادد اتأاحل  دد أدقددذاأ ددامأاحلةددصلأاادد أارفىل  دددأ)

أوة حأااجيف ادأبصا لدأاذلصا أادلضلص .أ
أ
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 مرحلة الطهي:  – ثانيا
أاإلباددد اس أذدأادلىلايددد أادلدددصادأاخلددديفمأادلاجيف اددددأادددنأقددديففألدددصااعأاراخددد  نأنذلأ احددددأولذ ددددأبدددىلجأاراادددخٌنوادددحلأأ
ادددرت أبعددد  يفأ دددامأطهددد أارفىل  ددددأبإ ددداع يفلأارلددديفزأأ5.4ادددرتاأدقلدددىلهأنذلأأ80نذلأارددد دارأيلددد أ ةددد أطدددصلأارفدددىلنأأ ادلاعددد دة

م يفأ ااخ مأاذلصا أاراديفخنأ(أClinker) ا  أادل  جأادلاحة أاالرأبيفركا كىلأأ °1450ارل لع أب رجدأيىلارةأول رأبدأ
ؽلل أارفىلنأقالبلأادنأادلاداص أاأل لد أ لد أ اد حأ ىلمددأبلل ددأرا دصادأأ. ة رأنضيفاأراحىلارةمار يفوجأانأورب  أاركا كيفرأأ

أ ارةا دأبيفر  دلأنذلأاأل دف أ اللدعأادلاديف دأادنأ احددأارالذ ددأادلصجدصدةأبدأاا أارفدىلنأنذلأارلدىل أاأل دف أ)جهددأاإليدرتاق(
بل  ديفأواحدىلكأغديفزاتأاإليدرتاقأنذلأأ  يفايفتأ3 يفادأد1يل أواصر أغيفزاتأاإليرتاقأايفرلدأاحلىلارةأاأ رتةأزا لدأورتادحأبٌن

ا د أ احددأارالذ ددأأ  اع  أغيفزاتأاإليرتاقأارايفخ دأاا أواخٌنأادلدصادأاخلديفمأ اعيفمسأحلىلمدأادلصادأارةا د األاا أاأوليفر
ل دديفتأ.أ اكددصنأادل دداجأار هدديفس أاددنأي °2000دو ادددأدرجدددأيددىلارةأارفددىلنأا دد أارصالادديفتأأ°900واددخل يفأندرلدديفأا دد أدرجدددأ

رلد خ أنذلأنجهد ةأارارب د أاذلدصاس أأ امأ لامأنخىلاجرأانأارفىلنأار دارأرا خفضأدرجدأيىلارودرأبادىلادأ20امأدأ3ورتادحأبٌنأ
أٌنأغيفزاتأاإليرتاقأواخل يفأندرليف.أاخوع  أ ذهأادلربداتأبيفرا يفدلأاا أوأ°200د° 100 ادلفيفجئأايفأبٌن

 الطحن النهائي:  ةمرحل – ثالثا
 اأاليفاًن.أؼل نأبع  يفان سأراحةصلأاا أا اجأهنيفس  مثأأنرلرنذلأارلصايٌنأيل أ ضيف أ ل أاركا كىلأ       
أ:مرحلة التعبئة – رابعا

أ.أ(En vracاأنمليفسأانأارصرقأندوةىل فهيفأددنأوصضللأ)أايفنأاإلمس ت امأوع  دأأأأأأأأأ
أ  :أأاإلمس تدو اجأان اسىلأن صاايفأا   ةأانأ

 (نمس تأبصروبل   أخيفر أCPAأدادل)؛كصنأانأاركا كىلأ لي 

 (نمس تأبصروبل   أايفد أCPJأول رأ ا دأاركا كىلأ لرأ)د صأااص ىلأبك ىلةأاأببلد يف؛أأ%أ65 

 (نمس دددتأادددنأار دددصفأCHFأد صأ)ادددنأااددداحا يفتأأ%أ75أ–أ60نمس دددتأاأل دددىلانأارعالددديفأدادلكدددصنأادددنأأا ددديفرةأادددن
 دارذ أوة عرأدي ةأيجىلأاراصدأباكلك ة؛أأ األ ىلانأارعاليف

 نمس تأانأار صأ(فأCLKأدادلكصنأانأاااحا يفتأاأل ىلانأارعاليفأب ا دأ)أداركا كىل؛أ %80 

 (نمس دددتأادددنأار دددصفأCLXأد دددصأنمس دددتأاكدددصنأادددن)اإلمس دددتأ أبيفالضددديف دأنذلأااددداحا يفتأاأل دددىلانأارعالددديفأداندددًنأ
 .تاالمس أايفدةأأل مأ صفأانأدادللكيف لكلدأاخلةيفس أاركل ليفسلدأيفن صضحأيفنارايفرلأندان دال، Promptsارعيفج أ

  CPJإلسمنت  ة( الخصائص الكيميائيV-1) :الجدول رقم
الخصائص 
 RésidusأCAO AI203 SIO2 Fe203 MgO Na2O K2O Cl- SO3 P.A.F الكيميائية

Insolublesأ
CaO 

libre 

أ1.01أ3.57أ3.83أ2.19أ0.02أ0.54أ0.16أ1.60أ2.94أ21.91أ5.19أ60.41 %
 أارك ًنة.بعٌنأاإلمس تسلربأاىلاق دأانصدةأرشىلمدأالمصدر: 
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  CPJالخصائص الميكانيكية إلسمنت  ( V-2: )الجدول رقم 
 مقاومة المرونة
أ²ارصي ةأ: لصون/ام

  صمأأ28 ن يفمأأ7أن يفمأ2

أ8.14أ7.03أ5.01
 مقاومة الضغط

 ²ارصي ةأ: لصون/امأ

  صمأأ28 ن يفمأأ7أن يفمأ2

أ49.66أ39.30أ24.01

 .ٌنأارك ًنةبعأاإلمس تسلربأاىلاق دأانصدةأرشىلمدأالمصدر: 
 بالجزائر:  اإلسمنتمراحل تطور صناعة  –الثاني  فرعال

ننأوفدددىلضأ فادددهيفأمأيددد أارةددد يفايفتأاال دددرتاولجلدأاردددقأحتضددد أبيف ا ددديفمأاراددداليفتأأاإلمس دددتا ددداليفاتألددد يفادأأ
اتأارع صالد أمصهنيفأوشك أقيفطىلةأارا  لدأاأقليفايفتأا  د ةأميفرادكنأداألشدليفلأارع صالدد أد دذاأاديفأ دربرأيجدمأاال دا  يفرأ

اذليفسادأاأ ذاأارلليففأخيفلددأاأاراد صاتأاألخدًنةأ دصا أادنأطدىل أارللديففأاخلديفاأندأارعديفم أ دذاأاديفأمسدحأبديفرىل عأادنأاد دأ
بالللدأاالياليفجيفتأابالدأارك ًنة أد صجرأارفيفسضأرااة  ىلأم يفأػلد ثأاأ دذهأأهمأادل اجد أايف اأاإلمس تادلةيف عأدم لدأ

وعاددربأا ىل للدديفأأدبيفرادديفرلاحلةدد أضلددصأددردددأغيفا لدديف أأباةدد  ىلأندذلأصااأبيفراصجددر أيلدد أ ادداع أادلاددا  ىلدنأاخلدد2018ارادد دأ
أأأأارلىلبلدأندذلأابليفتأاراة  ىل دأادلااه  د.خيفلدأ

 : 1967إلى سنة مرحلة ما قبل اإلستقالل  – أول
أطددنأ دد ص يفأ650.000ق دد أاإل ددالبللأ اكددصنأاددنأطددبلثأاةدديف عأبلدد رةأن ايفجلدددأولدد رأبدددأأاإلمس ددتمدديفنأقلدديففأأأ

أد ذهأادلةيف عأ  :أ
 افايفحأارايفبعدأردأأاإلمس تشىلمدأEx-Rivet Lafargeأ؛)ار ال ة(أ 

 را سأمحل دأارايفبعدأردأأاإلمس تشىلمدأEx– Pointe Piscade Lafargeأ؛)ان اسىلأارعيفل د(أ 

 ز يف دأارايفبعدأردأأاإلمس تشىلمدأEx- Sainte Lucienأأ. 

داةد عأرا دسأأأأأأأطدنأ د ص يفأ200.000داةد عأز يف ددأ أ  ص يفطنأأ50.000دبع أاإل البللأبل أاة عأافايفحأ  اجأ
أ.أLafargeم يفأبل أحتتأااكلدأارشىلمدأارفىل الدأأأ طنأ  ص يفأ400.000محل دأ

 Société Nationaleقىلرتأان اسىلأوأالمأ دذهأادلةديف عأدن شديف أارشدىلمدأارصط لددأدلدصادأار  ديف أأ1967ركنأبع أأ

des Matériaux de Constructionsأأ« SNMC»ارلىلالدد  أأباةدد لعأعلددعأاددصادأار  دديف أاددنأا جددىل دارددقأيددامأأ
أ أاخل  أارةح  أان س أانًن.أاإلمس ت

 : 1983 – 1967مرحلة من سنة – ثانيا
أطلىلطددتأارشددىلمدأارصط لدددأدلددصادأار  دديف أاأن ددا  يفراتأضددخ دأخيفلدددأبعدد أادلخللدديفتأارا  ص دددابعدد أقدديف صنأاراددأالمأأ

أطنأ  ص يف.أأ10.000.000اأرئل ايفجأبليفقدأول رأبدأخليفأج   أ12 ذاأانأخبللأن شيف أدأ
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  1983 – 1967المنجزة ما بين  اإلسمنتقائمة مصانع ( V-3: )الجدول رقم
 الطاقة اإلنتاجية طن / سنويا المصنع تاريخ بداية اإلنتاج

 1962قبل سنة 
أ400.000أرا سأمحل د

أ200.000أ1ز يف دأ
أ50.000أ1افايفحأ

أ450.000أ1يجىلأاراصدأ 1973

1975 
أ950.000أ2افايفحأ

أ450.000أ2يجىلأاراصدأ
أ1.000.000أ2ز يف دأ 1977

1978 
أ1.000.000أ1ارشاثأ

أ1.000.000أاٌنأارك ًنة

1979 
أ500.000أ عل ة
أ1.000.000أبينأليف 

أ1.000.000أ2ارشاثأ 1981
أ1.000.000أاحليفادأبصز يفن 1982
أ1.000.000أ صرأارل الن 1983

Source :Ben dib Abdelhamid '' Historique du ciment et situation de la production du 

ciment en Algérie de 1962 – 2005 '', Document électronique sur site internet www.erce-

dz.com , réviser le 05/05/2018.  

 
ق أشه تأولصراأاأاد دأادلةديف عأادلشدل ة أد دذاأاديفأ ا يفشد أأ1983إل البللأديىتأ بليظأننأارفرتةأانأبع أا

أداىليادأاايفدةأار  يف أدمذاأاراصجرأضلصأارة يفايفتأار للادأاأوااأادلىلياد.
أ:أ2009أإلى 1983مرحلة ما بين  – ثالثا

رالاددلأادلا ا دد أاادد أد  ددىلاأأطددنأ دد ص يفأ1.000.000بعدد ايفأميف ددتأارليفقدددأاإل ايفجلدددأرا ةدديف عأارادديفبلدأولدد رأبدددأأ
 ذهأادليفدةأاإل درتاولجلدأاأسلاادثأرلديفالتأار  ديف أداراجهلد اتأارليفا  دد أقدىلرتأار درددأن شديف أديد وٌنأج  د وٌنأعلديفأديد ةأ

 أاالصنأطنأ  ص يفأ1.5بليفقدأن ايفجلدأول رأبدأأ1995ددي ةأادليف أاألبلضأبا ادأاأ  دأ أ1986اٌنأوصودأب يفو دأاأ  دأ
 دد ص يف أم دديفأ احددتأان اسددىلأ ددذاأارللدديففأرئل ددا  يفرأاخلدديفاأاالددصنأطددنأأ11.5إل ادديفجأاإلعدديفرلأنذلأدقددذاأ لدد أقفدد أيجددمأا

ادنأطدىل أرل دعأندرا دكصمأبليفقددأن ايفجلددأأ2003بيفدلالادأاأأACCاألج يبأدقذاأ ل أن شأتأارشىلمدأان اسىل دأرئلمس تأ
نأطدىل أشدىلمدأندرا دكصمأبليفقددأن ايفجلددأاأأ2006بيفإلضيف دأنذلأن شيف أدي ةأ لقأاأأ طنأ  ص يفأ2.000.000ول رأبدأ
أاإلمس دتعيفرلددأادنأدقذاأ ل أدلاتأارك لددأاإل أاألبلضأاإلمس تطنأ  ص يفأاخليفلدأبإ ايفجأايفدةأأ1.500.000ول رأبدأ

أاالصنأطنأ  ص يف.أأ15نذلأنم ىلأانأأ2008ادلة عأاأ  دأ

http://www.erce-dz.com/
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أ رلليفايفتأنذلأحتصالتأاأظليأوالًنهنبا ا اأانأاىليادأار  يف ل يفتأملًنهأانأاأاإلمس تم يفأخضعأقليففأل يفادأأ
أخيفلدأبع أل درأادلىل صمأارا فلذ أارذ أ   أاا أن البلرلدأادلت ايفتأارع صالدأانأخبللأل يفد قأادلايفعلد.أ

 Holdingsدن شدديف أارشددىلميفتأارليفبضدددأارع صالدددأأارةدد يفد ققيفاددتأار دردددأ دد أ ددذهأأ1995نالأن ددرأبعدد أ دد دأأ

Publicدارددذ أ عاددربأماددالدأا صالدددأديلدد ةأداادديفعلدأأ اجملاددسأارددصطينأدلادديفعليفتأار دردددمإطدديفرأوشددىل ع أج  دد أبىلسيف دددأأأ
شددىلميفتأأا دد رلت أم دديفأدادلاعالدددأبااددلًنأرأدسأناددصالأار دردددأ1995ارةدديفدرةأاأ دد ا ربأأ95أ–أ25ط لدديفأرااعال دددأرقددمأ

أئل شيف أداراع ًن.أاأنطيفرأبىل يفاجأدا عأرأ1997داصادأاراجهل أ  دأأارليفبضدأرا  يف أاأييف  دأارشىلميفتأاإلمس ت
ارةيفدرةأاأأ01أ–أ04أأركنأبع أي أارشىلميفتأارليفبضدأاصضتأبشىلميفتأوالًنأادلايفعليفتأو فلذاأرااعال دأرقمأ

ايف اددد  أ دبددذراأظهدددىلأEPEدادلاعالدددأبا  دددلمأدوادددلًنأدخصلةددددأادلت اددديفتأارع صالددددأاإلقاةددديفد دأأ 2001ندتأأ20
 ىلادديفأأأ23وضددمأأأنذلأشددىلميفتأذاتأن ددهمأأاإلمس ددتشددىلميفتأأدحتصرددتأS.G.P-GICAأبدديفجمل عأارةدد يفا أإلمس ددتأان اسددىل
أأم يفأ صأا ٌنأاأان ادلأارايفرلد:أأ

 GIC-ERCCالمجموعة الصناعية والتجارية لإلسمنت وفروعها  ( V-4: )الجدول رقم
 طبيعة النشاط (D.A)رأس المال اإلجتماعي الوضعية القانونية روعــــالف

 SPA :65% GICA, 35%أدي ةأ صرأارل الن

Buzzi Unicem (Italie)أاإلمس تن ايفجأدواص قأأ1.900.000.000أ

 ,SPA : 65% GICAأدي ةأاالجد

35% Lafarge (France)أاإلمس تن ايفجأدواص قأأ1.400.000.000أ
أاإلمس تن ايفجأدواص قأأ1.000.000.000أSPAأدي ةأرا سأمحل د

دي ةأن ايفجأاشاليفتأ
 أان سأ أاإلمس تن ايفجأدواص قأأ15.000.000أشىلمدأذاتأن همأاإلمس ت

أوىلمللأاذلليفم أانيف  ة

أ245.000.000أشىلمدأذاتأن همأدي ةأارةليف دأارة يفالد
لليف دأدوىلمللأاذلليفم أارة يفالدأ

أدلليف دأاأل ىلان
أواص قأاصادأار  يف أ200.000.000أشىلمدأذاتأن همأدي ةأوصز عأاصادأار  يف 

اىلم أار را يفتأ
ة يفادأاصادأاراك صرصجلدأر

أار  يف 
أ50.000.000أشىلمدأذاتأن هم

رل أاأرليفالتأيفدحتأخ ايفت
أوك صرصجليفتأاصادأار  يف 

Source :Ben dib Abdelhamid '' Historique du ciment et situation de la production du 

ciment en Algérie de 1962 – 2005 '', Document électronique sur site internet www.erce-

dz.com , réviser le 05/05/2018.  
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 GIC-ERCEالمجموعة الصناعية والتجارية لإلسمنت وفروعها ( V-5: )الجدول رقم
 طبيعة النشاط (D. A) رأس المال الجتماعي الوضعية القانونية روعـــالف

أاإلمس تن ايفجأدواص قأأ2.700.000.000أشىلمدأذاتأن همأو ادأأاإلمس تشىلمدأ
أاإلمس تن ايفجأدواص قأأ1.750.000.000أشىلمدأذاتأن همأييفادأبصز يفنأاإلمس تشىلمدأ
أاإلمس تن ايفجأدواص قأأ1.550.000.000أشىلمدأذاتأن همأاحلجىلأاراصدأاإلمس تشىلمدأ
أاإلمس تن ايفجأدواص قأأ2.250.000.000أشىلمدأذاتأن همأاٌنأوصودأاإلمس تشىلمدأ
أاإلمس تن ايفجأدواص قأأ1.550.000.000أشىلمدأذاتأن همأاٌنأارك ًنةأاإلمس تشىلمدأ

أ310.000.000أشىلمدأذاتأن همأراشىلقأاإلمس تشىلمدأن ايفجأاشاليفتأ
 أان سأ أاإلمس تن ايفجأدواص قأ

أوىلمللأاذلليفم أانيف  ة
أ  يف واص قأاصادأارأ210.000.000أشىلمدأذاتأن همأشىلمدأواص قأاصادأار  يف أراشىلق

أخ ايفتأارةليف دأدل يفادأقلعأارلليفرأأ120.000.000أشىلمدأذاتأن همأشىلمدأارةليف دأراشىلقأ
أاإلمس تواص قأأ4.000.000أشىلمدأذاتأن همأاإلمس تشىلمدأواص قأ

أاررتقلدأارعليفر دأأ300.000.000أشىلمدأذاتأن همأرارتقلدأأHipponeشىلمدأ
أاصادأار  يف أأحتيفرل أاأرليفلأوك صرصجليفأ50.000.000أشىلمدأذاتأن همأصادأار  يف اىلم أار را يفتأاراك صرصجلدأدل

Source :Ben dib Abdelhamid '' Historique du ciment et situation de la production du 

ciment en Algérie de 1962 – 2005 '', Document électronique sur site internet www.erce-

dz.com , réviser le 05/05/2018.  
 GIC-ERCOالمجموعة الصناعية والتجارية لإلسمنت وفروعها ( V-6: )الجدول رقم

 طبيعة النشاط (D. A)رأس المال الجتماعي الوضعية القانونية الفروع

أز يف دأأاإلمس تشىلمدأ
SPA65% GICA, 

35% Asec cement 

compagny (Egypteأ
أاإلمس تن ايفجأدواص قأأ1.920.000.000

أبينأليف أاإلمس تشىلمدأ
SPA65% GICA, 

35% Pharaon group 

(Arabie Saoudite)أ
أاإلمس تن ايفجأدواص قأأ1.800.000.000

أاإلمس تن ايفجأدواص قأأ1.050.000.000أشىلمدأذاتأن همأ عل ةأاإلمس تشىلمدأ

SODEPAC أ720.000.000أشىلمدأذاتأن هم
بليفا ةأأإلمس تان ايفجأدواص قأ

أاألالص ت أان س أانًن
SODMAC أاإلمس تواص قأأ520.000.000أشىلمدأذاتأن هم

SOPRESICAL  أن ايفجأا جىلأأ354.800.000أشىلمدأذاتأن هم
اىلم أار را يفتأاراك صرصجلدأ

أ50.000.000أشىلمدأذاتأن همأرة يفادأاصادأار  يف 
أول ميأحتيفرل أاأرليفلأوك صرصجليف

أاصادأار  يف 
Source :Ben dib Abdelhamid '' Historique du ciment et situation de la production du 

ciment en Algérie de 1962 – 2005 '', sur site www.erce-dz.com , réviser le 05/05/2018.  
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أ بليظأانأخبللأان ادلأارايفبلدأايفأ ا :
دفأرل عأاإلمس تأاربأميفا أا يفطقأارصطن أد ليفأدشىلقيف أدغىلبيفأايفأ فاىلهأ صأاراصجرأضلصأو المأارا  لدأابالدأوصزفأ ىلأأ-

أانأجهد أدانأجهدأنخىل أوصاج أادليفدةأاألدرلدأاأان اسىلأانأارشىلقأنذلأارلىلب؛
ألخىل أاا أغىلارأل يفادأا جىل أو صفأرليفالتأا ا  يفرأاجمل عأانأل يفادأاإلمس تأنذلأاراصز عأديىتأا ايفجأاصادأار  يف أاأ-

أان سأدانًن.
  :SCAEKلعين الكبيرة  اإلسمنتدراسة حالة شركة  –الثاني  طلبالم

دم لدأارل يفرأارذ أأانأبٌنأن مأارلليفايفتأادلاصطدأخيفلدأ ل يفأؼل أاإل  عيفطيفتأارليفز دأأاإلمس توعاربأل يفادأأ
أ1972داإلوفيفقليفتأمإوفيفقلدأ اصمهصدلأ  دأأنأ ااادأانأادلتدتىلاتد الجدأرالىلاراتأار درلدأارقأن   لتأاأ ولالرأاأانص

اا أأ دار ل دأاإلقالماصازاةأاعأانهصدأارقأولصمأقيفأدزارةأيل دأأ أرذاأ ل أاكفتأار دردأان اسىل دأ1992داتدتىلأر صأ  دأ
أ.أادلاصثأار ا عأ''أ'' ا  ن نأا  صادأوشىل علدأدقصا ٌنأردالدأض أادلاصطٌنأد قأ

أاأ أارة يفالدا أرا ت ايفت أواهلبلت أدضعت أ ل  أد قأأ دلليفب  أار ل لد أرئلدارة أ  يفم أرصضع أاىلا لاهيف اع
بعٌنأارك ًنةأا يفالأانأادلت ايفتأأاإلمس تدوعاربأشىلمدأأ داالقاةيفد د ذاأراحاٌنأنداسهيفأار ل  أأ ISO14001اصالفد

أاإلقاةيفد دأارقأط لتأ ذاأار  يفم.أ
 لعين الكبيرة:  اإلسمنت تقديم نبذة عن شركة –األول  فرعال

اذليفد أأأأ1967د ا ربأأ20ادلترخأاأأ67أ–أ280األاىلأرقمأب يف أاا أوأ اتأارشىلمدأارصط لدأدلصادأار  يف أأ
أركنأبع أقليفمأشىلميفتأوالًنأادلايفعليفتأبع أاراعال دأرقمأأ  وىلقلدأاراة لعأاأان اسىلأخيفلدأاأاصادأار  يف أداراجهلأنذلأ
أبا  لمأدوالًنأ2001ندتأأ20ارةيفدرةأاأأ01أ–أ04 أن   لتأأدادلاعالد أاإلقاةيفد د  أادلت ايفتأارع صالد دخصلةد

أ أإل ايفج أجهص د أشىلميفت أ)أاإلمس تطبلث أظهىلت أارشىلق أ ف  أ)ERCEداشاليفور  أارلىلب أدا )ERCOأدارص يأ )
(ERCCأبيفإلضيف دأنذلأات ايفتأسلاةدأاأل يفادأا جىلأدارلىلال أاألمحىلأدمذاأاصادأاخل  أدان سأدان)أًن.أ

 لمحة تاريخية عن الشركة:  – أول
أ GIC-ERCEداراجيفر أأرعٌنأارك ًنةأشىلمدأذاتأن همأد  أ ىلفأانأاجمل عأارة يفا أاإلمس توعاربأشىلمدأأ

أ1974دميف تأب ا دأنصليفزأادلة عأاأ  دأأSCAEKرعٌنأارك ًنةأأاإلمس تشىلمدأأا محتتأأ1998أوأ اتأاأايف 
 أ رتبعأادلة عأاا أاايفيدأنعيفرلدأق ر يفأ1978وشلل أادلة عأ عاليفأاأ ص  ربأأب نأ.KHDانأطىل أارشىلمدأاألدليف لدأ

مامأج صبأداسىلةأاٌنأارك ًنة أنايفأالىلأأأ07داا أبع أأ مامأمشيفلأالىلأدال دأ للثأأ20د لعأاا أبع أأ  كايفرأ60
أاإلدارةأارعيفادأ لصج أاأا   دأ للث.أ

 ل رأأ2000 هيفأوع تأ ذهأارك لدأألدلأاىلةأ  دأطنأ  ص يفأركأ1.000.000ول رأطيفقدأاإل ايفجأارلةص أأ
نل ارأأISO 9001اا أشهيفدةأانصدةأأ2002حتةاتأاأ  دأ م يف أأدجأ2.200.000.000رنمسيفذليفأاإلجا يفا أبدأ
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دارقأوعاربأندلأانأن اع  أ ذاأأ قيفاتأبرتمللأجهيفزأا عأارااصثأانأخبللأادلةفيفةأارل يفشلدأ2006داأأ.2000
أاراك صرصجليف أان أأار صف أ  د أحتةاتأا أ ل  أدقذا أأ2008بيفن اسىل  أاصالفد اعأأ 2004نل ارأISO14001اا 

أأOHSAS 18001دمذاأاصالفدأأأ وشجلعأانأدزارةأار ل دأديل دأاإلقالمأمب حهيفأانيفس ةأار يف لدأارصط لدأرا ل د
أ أادلاعالدأب  يفمأارابلادأدارةحدأادله لد.2007ال ارأ

 أدق أندم أطنأ صاليفأانأاركا كيفرأ6000   أبليفقدأا ايفجلدأق رتأبأم يفأو ا تأارشىلمدأأخبيأا ايفج أج
أ أرئلصليفزات أارفىل الد أراشىلمد أبع أPOLYSIUSادلشىلدف أ ل يف أحتصرت أ دارق أا م  THYSSENKRUPPحتت

INDUSTRIAL SOLUTIONSأدبيفرايفرلأأ2014جيف ف أ23اأأ أنذل  أا ايفجأأانأادلاصقعأانأوة أارشىلمد طيفقد
انأأ%10ولل أايفأ ا ارأه  أدقذاأ 2016اأارا ا  أار يفينأرا دأأأطنأ  ص يفأ3.200.000اعيفرلدأال رةأبأ

اياليفجيفتأاراصقأارصط لدأبيفنهدأارشىلقلدأراصطن أايفأغلعاهيفأض نأنيانأطبلثأشىلميفتأدط لدأرئلمس تأانأجهدأاألدا أ
أارع اليفيتأدادلىلددد د.

أ12/14جملاسأارصطينأدلايفعليفتأار دردأارلىلارأأرقمأدب يف أاا أوصلليفتأاحلكصادأبإاليف أيىلملدأر صرلدأان اسىل أال رأا
د  أشىلميفتأاإلمس تأأGICAدارذ أ ا حأبيفدراجأطبلثأشىلميفتأامس تأانأرل عأأ2014جيف ف أ21ارةيفدرأاأ

 أدب يف أاا أ ذاأال أاجا يففأجملاسأادارةأارشىلمدأر را دأ احأرنمسيفلأاإلجا يفا أرشىلمدأاإلمس تأراللث أو ادأدارشاث
دجأأ1600 همأج   أباعىلأأ11846000 أايفأؽل  أ%أ35ايف ا حأب  يفدةأرنسأادليفلأاإلجا يفا أبأرعٌنأارك ًنةأ 

رئلشيفرةأ أ رتةأاإلغبلقأ2016جصانأأ13نذلأأ2016أايف أ15رااهمأارصاي أم يفأمتأحت   أ رتةأاإلماايفبأاأارفرتةأانأ
أأCETIC ا يفتأارصط لدأدارع صالد ل أا اعيف تأارشىلمدأاأولللمأارشىلمدأدحت   أقل دأاراهمأاإلمسلدأمبكالأار رأ

أاإل ايفج أان   .أياصليفزأاخلل أ يف مأ احأرنمسيفلأارشىلمدأاأدتص  أأاشىلدفأقذاأ دأ
أرعٌنأارك ًنة.أاإلمس تارقأاىلتأقمأشىلمدأأارايفرؼللدأااخ أانأن مأابليفتأ د ل يفأ ا

 ةلعين الكبير  اإلسمنتأهم المحطات التاريخية في مسار شركة  ( V-7: )الجدول

 الحدث السنة
أ.اٌنأارك ًنة–أاإلمس تاة عأااضيف أاالوفيفقلد أدب ا دأجتال أاشىلدفأأ1974
أ.ار شيف أاأب ا دأ  ا ربأا لبلقأ1978
أ ERCEراشىلقأأاإلمس ت دا شيف أشىلمدأSNMCاايفدةأ لكادأارشىلمدأارصط لدأدلصادأار  يف أأ1982
سلدا أاأا اديفجأأSCAEKرعدٌنأارك دًنةأاإلمس دتحتتأا مأشدىلمدأأراشىلقأاإلمس تحتصلأارشىلمدأنذلأ ىلفأااال أانأشىلمدأأ1998

أ.اإلمس تدواص قأ
أ.اإلمس تاالصنأطنأ  ص يفأانأايفدةأأ1جتيفدزأارشىلمدأألدلأاىلةأرعا دأاردأ2000
 ISO 9001 version 2000حتة أادلت ادأاا أاصالفدأاال  دأاخليفاأبيفنصدةأ2002

 €4.750.000باكافدأأأFiltre à manche اصليفزأاةفيفةأق يفشلدأررتمللأداىلاق دأAAFااضيف أال أاعأارشىل اأ2003
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أررتمللأ  يفمأوشلل أآرلأاأدرشيفتأادلت ادأميفرلحنأدارله .أICERأوصقلعأاوفيفقلدأاعأارشىل اأارفىل ا أ2005
ذهأاأارفدىلن أدط لدتأ دأ ديفردلعيفنددأا  عيفطديفتأارل Filtre à manche اأشهىلأايف أقيفاتأارشىلمدأبرتملدلأاةدفيفةأق يفشدلدأ2006

أاراك صرصجليفأألدلأاىلةأبيفن اسىلأانأطىل أارشىلمد.
أ أم ديفأيةداتأااد أادلىلو ددأار يف لددISO14001 version 2004اأشدهىلأجدصان أيةدصلأرشدىلمدأااد أادلصالدفدأارلليف دلدأأ2008

أدط ليفأاأمحيف دأار ل دأادل   دأانأطىل أدزارةأار ل د.
أ Refroidisseur دلعيفندأا  عيفطيفتأارل يفرأاأادلربد Filtre à manche قيفاتأارشىلمدأبرتمللأاةفيفةأق يفشلدأ2009
أدجأ484.514.410دضعتأارشىلمدأادلربدأار يفينأاأاخل اد أدارذ أمافهيفأا ادأأ2010
أطنأانأايفدةأاركا كيفر؛أ1.022.040ختل أارشىلمدأألدلأاىلةأاا دأأأ-أ2011

 حتة أارشىلمدأاا أ  يفمأاإلدارةأادل رلد:أأ-

ISO 9001-2008,ISO14001-2004,ISO18001-2007. 

 POLYSIUSمتأااضدديف أالدد أوشددلل أخدديأاإل ادديفجأار دديفينأراشددىلمد أاددنأطددىل أادلاعيفادد أارفىل ادد أأ2013ندتأأ21اأأ2013

SASأأ
نأارع الددأنالأن أ%35اأععلدأا صالدأأا ا  يفسلدأراشىلمدأولىلرأادراجأارشىلمدأاأبصرلدأان اسىل أقد  أر دعأرنمسيفذلديفأب اد دأأ2014

أدلأوكا أبيفر جيفح.
أ%أب هيف دأد ا رب؛93.5فأخيأاال ايفجأار يفينأنذلأ ا دأول مأ ا دأاألشليفلأمبشىلدأ-أ2016

أا احصاذأارشىلمدأاا أشىلمدأان سأن لاد؛أ-
أار رتدرل؛أاإلمس تطنأانأأ300ا ايفجهيفأردأ-

أطن.أ2200000اذلأأاإلمس تدخصلأخيأاال ايفجأار يفينأيل أاخل اد أايفأر عأانأم لدأأ2017
SOURCE:SCAEK, Rapport de Gestion,2016. 

 في بورصة الجزائر: SCAEK إدراج شركة اإلسمنت-ثانيا
نذلأأ2014بللدأو ص عأاةيفدرأدتص اهيف أدبع أننأالقتأوشجلعيفأانأطىل أارصزارةأارصللد أنأتأارشىلمدأاأ  دأ

ي  أشىلمدأاإلمس تأرعٌنأارك ًنةأانأدرا أادراجهيفأاأال أجاادأا صالدأأا ا  يفسلدأق  أ احأرنمسيفلأارشىلمدأدبيفرايفرلأ
أغا أحتللقأاأل  ا أارايفرلد:أان اسىلبصرلدأ
 :أهداف الدولة المالكة للشركة 

أجع أاراصقأادليفرلدأنم ىلأد  يفالكلد أد ذاأايفأ شجعأشىلميفتأنخىل أاا أو ينأ فسأوصجهيفتأارشىلمد؛أ-
 أهداف الشركة المكتتبة:أ 

 ايفجأار يفينأبليفقدأا ايفجأر عأرنمسيفذليفأدبيفرايفرلأ ايف مأاأدامأبىل يفرلهيفأارا  ص  أخةصليفأاشىلدفأأاصليفزأخيأاإلأ-
أطنأ صاليفأانأايفدةأاركا كيفر؛أ6000

أ احأق يفةأدتص  أج   ة أدو ص عأاةيفدرأارا ص  ؛أ-
 .يش أامربأا دأانأادلاعيفااٌنأاالقاةيفد ٌنأ-

أد ل يفأ ا أوفةل أراكيفرلثأندراجأارشىلمدأاأبصرلدأان اسىل.
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 ورصة الجزائرتكاليف ادراج شركة اإلسمنت لعين الكبيرة في ب( V-8: )الجدول

 المبلغ)دج(  البيان التفصيلي 
أCOSOB 5.000.000وكيفرلثأوأشًنةأ

أ4.100.000أSGBVا صرد
أAlgérie Cleaning 200.000نجصر

 9.311.111 مجموع الرسوم القانونية واألعباء المرتبطة بها
أ

 المبلغ)دج( البيان التفصيلي
أ202.177.500أاراج دأارا  ل لدأادلكافدأبيفإلدراج

أ10.000.000أاإلوةيفلأدارااص قوكيفرلثأ
أ4.750.200أوكيفرلثأار را دأدارالللم
أ5.000.000أاألا يف أارليف ص لدأداإلدار د

 221.927.711 مجموع األعباء المرتبطة بالعملية
أ.دطيفسقأارشىلمدانأاا ادأارليفرلأبيفالاا يفدأاا أأالمصدر:

 يفأبل  يفأييفدرتأارشىلمدأ ه7107600مبل ارأأأ%أ60م يفأا احصذأاالشخيفاأادلع ص صنأاا أايفأ ا ارأ
مبج صفأأ%40وشجلعأا يفلأارشىلمدأدمذاأادلكاا صنأاخليفرجلصنأاا أادلايفعلدأاأرنسأايفلأارشىلمدأمبيفأ ا ارأ

أ همأالىلدحأرئلماايفب أا ا يفأ صضحرأان دلأادلصارل.أ11.846.000د صأايفؽل  أايفأرل صارأأ  همأ4.738.400
أSCAEKأالمكتتبون في رأسمال شركة ( V-9: )الجدول

 (%المعدل) عدد األسهم ع المكتبيننو 
أ60أ7.107.600 أشخاص معنويين
أ40أ4.738.400 أشخاص طبيعيين

أ100أ11.846.000 المجموع
أارصطيفسقأار اخالدأراشىلمد.أالمصدر:

 نشاط الشركة:  – ثالثا
أأعليف:أاإلمس تاأن ايفجأ صاٌنأانأاٌنأارك ًنةأأاإلمس تشىلمدأ شيف أ ا   أأ
 نمس تأبصروبل   أايفد أ''أCPA 42.5أيالأادلعليفرأ''NA : 442/2000أ؛ 

 نمس تأبصروبل   أاليفدمأراكرب تأ''أCPA-CEM42.5أيالأادلعليفرأ''NA : 443/2002. 

أ: ارايفرلأيالأارلالأاإلمس تم يفأؽلكنأراشىلمدأا ايفجأ    
 نمس تأبصروبل   أاليفدمأراكرب تأ''أCEM32.5أيالأادلعليفرأ''NA : 442/2000؛ 
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 أنمس تأبصروبل   أايفد أ''CPA 52.5 ؛" 

 امس تأبرتدرلأل ثG. 

أأاأان دلأارايفرل:أدادل ل  إهنيفأوعا  أاا أادلصادأاألدرلدأأاإلمس تدإل ايفجأايفدةأ
أاإلسمنتالمواد األولية لتصنيع مادة ( V-11: )الجدول رقم

 راجــالستخع ــوقـم ادةــمـال
أزلجىلةأ''أج  أرلص س''أب فسأادلصقعأيفرداكدارك
أجىلةأ''أج  أرلص س''أب فسأادلصقعزلأMarneنأدارلل

أميف تأجتالأاأارايفبقأانأو ادأدييفرليفأانأا للدأرع لينأ Minerai de ferشصاسلأاحل   أ
أا للدأعلادأان س

أ:أاةاحدأاإل ايفجأالمصدرأأ
 أهمية الشركة: – نيالفرع الثا

 أارةدعل  نأاالقاةديفد أداالجا ديفا أط لعدأار شيف أارذ أو ادررأارشىلمدأدبيفر  ىلأنذلأاصقعهيف أ اهيفأنعللددأااد كمأ
أا بلأ صأا ٌن:

 األهمية القتصادية: -أول
بيفاا ديفرألد يفادأاالمس ددتأوعادربأاددنأبدٌنأارةد يفايفتأار للادددأاردقأوالاددلأا دا  يفراتأايفرلددأم ددًنة أنالأننأادربرأذردداأ

اأار  ديف أداألشدليفلأارع صالدد أم ديفأأ عصدأرؤلعللدأارقأو لص أاالهيفأسلىلجيفتأ ذهأارة يفاد أنذأوعادربأادلديفدةأاألدرلددأاأل يف دلد
ادل شدد تأداذلليفمدد أارليفا  دددأاركددرب  أاادد أغددىلارأاناددصر أدادللدديفراتأدارلىلقدديفتأاراددليفرة أدذلددذاأ هدد أأدنقيفادددوادديفا أاأب دديف أ

  ىلأاأرأرااةدايفدةأضىلدر دأراحىلملدأاالقاةيفد دأابالد أدبيفرايفرلأنقيفادأ ذهأادلةيف عأانأشأ رأننأ لا أ يفوصرةأاال اًنادأداراصجد
أييفلأيةصلأوش عأدطين.

دذلذاأ اصجرأان اسىلأضلصأوص دلعأرلديفلأاال دا  يفرأاردصطينأداألج ديبأاأ دذاأارللديفف أ ديفبعأادنأا درتاولجلاهيفأاأولالد أ
أضلدصأرااة  ىلأاالاا يفدأاا أاال اًناد أدو ص عأليفدراييفأضلصأاخليفرجأا ا يفأية أاتخىلاأاأوصجلرأم ليفتأانأايفدةأاالمس ت

ألد أايفأ ع أاتشىلاأاأ عيفرلدأ ذهأاال رتاولجلدأادلل لد.ا ىل لليفأارلىلب
 األهمية الجتماعية: -ثانيا

 أدبيفاا يفر ددديفأنيددد أن دددمأGICAولدددصمأارشدددىلمدأباصظلدددثأاددد دأاعادددربأادددنأارلددد أارعيفااددددأااددد أغدددىلارأرل دددعأاالمس دددتأ
اعدد لأار ليفردددأدحتاددٌنأأشددىلماٌنأدط لاددٌنأبيفدل للددد أرددذاأ هدد أزلدد أا ددالليفبأارلدد أارعيفاادددأاددنأادل للددد أايف ادديف مأاأخفددض

أرااكيفن.أداااص أادلعلش
أ
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 :SCAEKالمحيط القتصادي لشركة السمنت -لثالفرع الثا
رشىلمدأاالمس تأش كدأدا عدأدااع دةأانأادلاعيفااٌنأاالقاةيفد ٌنأابالدٌنأداألجيف دل أد دذاأراجدعأرل لعددأ شديفطهيفأ

أدمذاأ صالدأادلصادأادلااع ادأد  :
 أول_ الموردون:

 أيلدد أ لصاددصنأباصر دد أارع  دد أاددنأادلددصادأدارص دديفس أارددقأحتايفجهدديفأابالددٌنأداألجيف ددلأ  دد أاددنأادلددصرد نراشددىلمدأارع
أارشىلمدأدانأبٌنأ تال أادلصرد نأ ذمىل:

 SPECTROMETRE A وصر دد أدو  لددتأاجهدد ةأاددنأ ددصف(:  ىل ادديف)PANALYTICAL S.A.Sأ-

FLUORESCENCE A RAYON(XRF). 

- Christian Pfeiffer gmbh(يفندليف ل:)اقا يف أاايفدأخيفاأبيفرلحنBroyeurs. 
أ:اقا يف أاصادأندرلد.SOMIFER شىلمدأادل يفجمأداحل   أان اسىل -
أ.وصر  أايفدةأان س:GRANU-ESTشىلمدأانًنأ -
أأوصر  أنمليفسأاالمس ت.(:بىلجأبصاىل ىل ج) EMBAG شىلمدأوصضللأارصرق-
أوصر  أمىل يفتأطحنأي    د.(: وليفرت) ALFET ان اسىل دأرااع  ن -
 وصر  أقلعأارلليفر.(: ندليف ليف) HUMBOLDT WEDAG GMBH شىلمد -

 الزبائن:-ثانيا
 كمأاصقعأارشىلمدأاال رتاولج أدقىلبرأانأطىلقأادلصالبلت أد  ىلاأنصدةأادل اجأدارلالأادلاا ىلأاالر أ إنأشىلمدأ

أ. صضحأااعيفاا أارشىلمدأدان دلأأ"ال يفقأار بصن" أا  االمس تأطصرتأق صاتأانأخبلذليفأوع  أاا أارالىلبأانأزبيفس هيف أ
 .2114لسنة  SCAEKشركة متعاملي ( V-11: )جدول رقم

 (%)النسبة المئوية قيمة المبيعات)د.ج( متعاملي الشركة

أ42.44أ4.068.536.073أات ايفتأا شيف اتأخيفلد
أ30.81أ363.848.242أات ايفتأاج  لدأو شيأبيفن اسىل
أ10.75أ559.985.469أات ايفتأا شيف اتأا صالد

أ5.84أ1.030.200.387أدددددددددددصرٌنزلدددددددددد
أ3.98أ165.104.269أااا  ىل ن

أ3.86أ2.953.671.301أ ليف أبلعأراشىلمد
أ1.72أ48.482.252أGICA ىلدفأجمل عأ

EDIMCOأ0.59أ381.480.143أ
أ0.02أ1.659.745أآخىلدن

 111 9.572.967.886 المجموع
أ.2014ارالىل ىلأارا ص أراشىلمدأرا دأالمصدر:                   
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خبللأان دلأننأات ايفتأار  يف أاخليفلدأدمذاأات ايفتأنج  لدأو شيأبيفن اسىلأوااحصذأاا أ ا دأأ بليظأان
اصزادأاا أااعيفااٌنأاا صاٌن أد ىلجعأأ%26انأقل دأاراعيفابلتأاعأشىلمدأاإلمس ت أو ل أايفأ ا ارأأ%74يصارلأ

را ددأداشيفر عأاراك يفتأدادل ش تأارا لأنذلأا ادردأادلت ايفتأاالج  لدأدلشيفر عأا ا  يفر دأمرب أاا أغىلارأب يف أا
 اركرب .

 المنافسون: -ثالثا
 همأ ا عصنأرل عأأ اصزفأا يف اصاأارشىلمدأاا أشلٌنأا صالصنأدخصاا أ فل يفأ اعاقأبيفدل يف اصنأارع صالصن

اا أغىلارأشىلمدأاالمس تأحليفادأبصز يفنأبلا لل د أشىلمدأأERCEاالمس تأراشىلقأأ همأ ا عصنأرل عأاالمس تأراشىلقأ
 تأحلجيفرأاراصدأباكلك ة أد ذاأ كمأقىلقمأانأشىلقأان اسىل أنايفأادل يف اصنأاخلصااأ أعلهيفأشىلمدأال يفرجأرئلمس تأاالمس

أ  يفمأارضاعدأدال دأاالاد أدشىلمدأاالمس تأار اكىل دأبصال دأباكىلة.
دانأجهدأأركنأارشىلمدأاا أاامأبيفراح  يفتأابللدأقيف أدبيفرايفرلأ ه أانأجهدأوع  أاا أارالىلبأانأزبيفس هيف 

أنخىل أو صفأا اجيفييفأاا أغىلارأاالمس تأادلصجرأرآلبيفرأار رتدرلد.
 : لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة يتنظيمال الهيكل- رابعالفرع ال
أ  هىلأو  لمأارشىلمدأانأخبللأاااص ٌنأعليف:أأ
 درلددأاأل يف دلدأن أ:أد ا   أاأارصي ةأاإل ايفجلدأادلاصاج ةأبيفرلىلبأانأاكيفنأن اخىلاجأادلدصادأاألأالمستوى األول

 أ؛ب ا  دأندالدأا دانأداسىلةأاٌنأارك ًنة

 أدادلا   أاأاإلدارةأارعيفادأراشىلمدأدارقأ اصاج أالىل يفأمب   دأ للث.أأالمستوى الثاني: 

أ.راشىلمددانأخبللأ ذ نأادلااص ٌنأؽلكنأنبىلازأاذللك أارا  ل  أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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 لعين الكبيرة  اإلسمنتلشركة  الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة( V-1: )الشكل رقم

أ
أاةاحدأادلصاردأار شىل د.أالمصدر: 

أ
صلدد أننأ لكدد أارشددىلمدأ  لاددمأنذلأقادد ٌنأاددنأخددبللأارشددك أار لدديفينأارادديفبقأادلصضددحأراهلكدد أارا  ل دد أرشددىلمدأاإلمس ددتأ

أخةةٌن.رسلالٌنأعليفأادلةاحدأارال لدأاإلدار د أبيفإلضيف دأنذلأاإلدارةأارعاليفأد صابأاإلدارةأارعاليفأادلا

أد ل يفأ ا أشىلحأافة أددا أذللك أارا  ل  أراشىلمد.

أ
أ
أأ
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أا  ىل يفتأداةيفحلأارشىلمدأاأايف ا :أاهيفمأوفةل ؽلكنأ
 -أوا   أن مأنددارهأاأايف ا :أ:الرئيس المدير العام
 ؛إلشىلا أاا أميف ِّدأارّ شيفطيفتأدارع اّليفتأارلصاّلدأاأارّشىلمدأانأطىل قأُاايفبعاهيفأبشكٍ أداسمأدُااا ىلّأا –

اا ىّلأاأبل دأا  أارّشىلمدض  –
ُ
 ؛يفنأو فلذأن ض أاال رتاولجّليفتأارقأوض ُنأارالّصرأادل

هيفم أدقليفسأا  أصليفحأاألدا أاأو فلذ يف أدُاايفبعدأارّاليفر ىلأاخليفّلدأقيف –
َ
 ؛دضعأاأل  ا أاخليفّلدأبكيف ّدأادل

شىل ٌنأانأا –
ُ
 را أارا فلذّ ٌن أدرأ يف أاألقايفم أدادل

ُ
خاافداال ا يفمأمبىلاق دأا  أادل

ُ
 ؛ألا يفلأادل

 كنأول للهيفأض نأبل دأارّشىلمدأب جيفح –
ُ
 ؛ار ح أانأن ض أارربااجأارصظلفّلدأارقأانأادل

 دارصط لد.ادلتدتىلاتأداالجا يفايفتأاباّلدأأسلااثأدت ل أارّشىلمدأا –

أم يفأ ا عرأبشك أا يفشىلأم أان:
أاايفا أادل  ىلأارعيفمأاكاثأبيفالوةيفلأدارعبلقيفتأاخليفرجلد؛أأأ-
أادل  ىلأارعيفمأاكاثأبيفنصدةأدار ل دأداألان؛أاايفا أأأ-
أاايفا أادل  ىلأارعيفمأاكاثأبيفاليةيفسليفت؛أأأ-
أاايفا أادل  ىلأارعيفمأاكاثأبيفألان.أأأ-

أم يفأو   قأانأاإلدارةأارعاليفأاةاحاٌنأاألدذلأول لدأدار يف لدأندار د.
  :دو لامأنذلأادلةيفحلأارايفرلد:المصلحة التقنية 

 دوا   أاهيفاهيفأا: مستدامة:مديرية األمن و التنمية ال 

أدضعأارربااجأارا ر  لدأراع يفلأاأرليفلأاألانأارة يفا أدندارةأادلخيفطىل؛أ-
أارع  أاا أحت   أا طيفرأار ل لدأابا ادأدقليفسأآطيفر يف؛أ-
أدضعأن   دأاإلدارةأادل رلد:أجصدة أبل د أنانأل يفا ؛أ-
أارلليفمأبيفرربااجأاراحالالدأرفيفس ةأارع يفل؛أ-
  دوا   أاهيفاهيفأا:ألتطوير:مديرية ا 

اإلشىلا أاا أادلهيفمأارالص ىل دأادلاعالدأبلىلقأاإل ايفجأدوة لمأادل اصج أخةصليفأايفأوعاقأبإ ايفجأن صافأامس تأج   ةأأ-
أار رتدرل.أاإلمس تراا لدأطا ليفتأارع بل  أاا أغىلارأ

  :دوشىل أاا أم أارع اليفتأادلاعالدأب:مديرية الصيانة 

أاثأد يفس أاإل ايفجأدخلص أارا ص ن؛ارةليف دأار در دأدلخاأ-
أو د  أارشىلمدأمبخااثأقلعأارلليفرأاربلزادأاأييفلأوصقثأني أارص يفس  أم أالأ اصقثأاال ايفج.أ-
أ
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 :وع أن مأا  ىل دأاأارشىلمد أدوا   أاهيفاهيفأا:أمديرية اإلنتاج 

أ لع.اإلشىلا أاا أارع اليفتأاال ايفجلدأانأاىليادأاحلةصلأاا أادلصادأاألدرلدأيىتأاراةأ-
أدو لامأ ذهأادل  ىل دأاا أار داسىلأارايفرلد:

أداسىلةأادلصادأاألدرلد؛أ-
أ؛عداسىلةأاراة لأ-
أداسىلةأادللكيف لا؛أ-
أداسىلةأاإلجىلا اتأدار صالد؛أ-
أداسىلةأاركهىلبيف .أ-
  :دوشىل أاا أادل  ىل يفتأارايفرلد:المصلحة اإلدارية 
 دو قللهيف أاراليفر ىلأابيف  لدأأدبيفدلهيفمأادلاعالدأبيفرىلقيفبدأاا أميف واصذلأ ذهأادل  ىل دأارلليفمأأتدقيق ومراقبة التسير:مديرية ال

 انأخبللأسلااثأار  يفوىلأداراجبلتأدارلصاسمأادليفرلد.

 :دوشىل أ ذهأادل  ىل دأاا أسلااثأارلضيف يفأارليف ص لدأادلاعالدأبيفرشىلمد أدمذاأندارةأسلااثأأمديرية الشؤون القانونية
 ندارةأسلااثأادلافيفتأارلضيفسلد.ارشىلمدأندأض  يف أدأأار ايفد أارلضيفسلدأادلىل صادأ صا أرةيفحل

 :دواهىلأ ذهأادل  ىل دأاا أندارةأسلااثأارعلصدأادلاعالدأبا ص نأارشىلمدأمبخااثأادلصادأاألدرلد أميفن س أأمديرية التموين
 ج.خيفايفتأاحل   ...اخلأدمذاأض يفنأارا ددأمبخااثأارعايفدأدقلعأارلليفرأاربلزادأرك أادلةيفحلأدأدرشيفتأاإل ايفأ

 :دوشىل أاا أسلااثأارع اليفتأادليفرلدأدابيف  لدأاأارشىلمد أم يفأو لامأ ذهأادل  ىل دأاذلأأمديرية المالية والميزانية
 دداسىلأم اسىلةأابيف  دأارعيفاد أدابيف  دأاراحالالد.

 :دواهىلأ ذهأادل  ىل دأاا أادلهيفمأارايفرلد:أمديرية الموارد البشرية 

أدضعأسلليأادلصاردأار شىل د؛أ-
أادارةأشتدنأادلااخ اٌن أداراهىلأاا أاايفبعدأبىلااجأاراكص نأدارا ر ل؛أ-
أاالشىلا أاا أسلااثأارص يفس أادليفد دأداراحفل  دأراع ةىلأار شىل  أميفألجصر أارىلايف دأارةحلد اخل ايفتأاإلعيفالد.أ-
أض يفنأاراصظلثأانل أراع ةىلأار شىل  أانأ يفيلدأارع دأندأاراخةةيفتأادل يف  د.أ-
 دوعاربأانأبٌنأن مأادل  ىل يفتأ  ىلاأرا هيفمأادلصمادأذليفأد  أاراهىلأاا أوع   أا لعيفتأارشىلمد أم يفأق: مديرية التسوي

 وع زتأمبةيفحلأسلاافدأد  أ:

أاةاحدأارفصوىلة؛أ-
 اةاحدأادارةأ ليف أار لع.أ-
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أ أرا د أار يفين أارا ا   أا أاخل اد أيل  أار يفين أاال ايفج  أاخلي أدخصل أبأ2016داع أال رة أا ايفجلد أبليفقد
انأييفجيفتأاراصقأانهص دأ أبيفرىلغمأانأو يفا أش ةأادل يف ادأخةصليفأأ%10جع أارشىلمدأوايف مأبأأ2.200.000

طنأ  ص يف أاألاىلأارذ أد عأأ3.700.000بليفقدأأ"البسكريةادلا  أبأ"أاعأا لبلقأاة عأاالمس تأان   أب اكىلة
بشىلمدأاٌنأارك ًنةأاا أدضعأا رتاولجلدأجتيفر دأي  أانأخبلذليفأنذلأو المأدتصضعهيفأاأاراصقأارصط لدأدابالدأد ذاأانأ

أ:ايف ا أخبلل
 طن؛أ40ار لعأبيفن ادأاأادلكيفنأرك يفرأار بيفسنأذد أارلالأارك ًنأارذ أ فصقأندأ ايفد أ 

 جيفر أار لعأا لبلقيفأانأارفىلفأاراSNMCEانأا ايفجأاالمس ت؛أ%30را ج عأارة يفا أداراجيفر أبأأ 

 ار لعأبيفن ادأراجيفرأان ادأارع صالٌنأذددأاألدا أانل أدادل ش تأارليفا  دأانل ة؛ 

 .أار لعأب ةثأان ادأراجيفرأاراج سدأادلعا   نأانأطىل أارشىلمد
أ"ميثاق الزبوننذلأاا ادأايفأ ا  أب"أم يفأبيفدرتأارشىلمدأبيفراعيفدنأاعأاىلم أار ح أاأاالقاةيفدأارال لل 

أأيل أ ه  أ ذاأادلشىلدفأنذلأحتاٌنأارعبلقدأاعأار بيفسن أحت   أاياليفجيفيمأاا ليفأداإل اجيفبدأرلا يفيم.
د ا ىلم أ ذاأادلل يفقأيصلأمخادأارا اايفتأجتيفهأار بيفسن أانأض  هيفأاةىل دأاخل ايفتأاراجيفر د أاال ا يففأنذلأار بيفسنأدارالللمأ

 يفرلدأخ ادأار بيفسن أد اعاقأاألاىلأب  ىلةأج   ةأذللكادأادلايفرأاراجيفر أرااكلثأاعأاالا يفتأ صقأاالمس ت.ار در أرفع
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 أ:SANIAKأشركة تصنيع اللواحق الصناعية والصحية -المبحث الثاني

يفتأاإلقاةيفد دأادلخاةدأاأوة لعأاراصايقأارةحلد أانأبٌنأادلت اأSANIAKاربأ ىلاهيفأأBCRوعاربأشىلمدأ
ان اسىل دأارلالادأارقأا اليفاتأننأوة عأذليفأامسيفأاأ صقأل يفادأارة يفبًنأداراصايقأارةحلد أبيفرىلغمأانأارالًناتأارك ًنةأ
أحتصالتأ أارع صالد أاإلقاةيفد د أادلت ايفت أشه ت أ ل  أان اسىل د  أرا ت ايفت أاإلدار د أاذللكاد أنايفدة أ أوشه  يف ارق

  ايفأظهىلأايفأ ا  أبإايفدةأاذللكاد أداراصجرأضلصأخصلةدأخيفلدأبع أهنيف دأار  يف ل يفتأاأاقاةيفد دأمشاتأظليأوالًن يف 
أارشىلميفتأارع صالد أركنأجبهصدأااًن هيفأجعاهيفأوأخذأر فاهيفأيل اأاأاراصقأارصط لد.

 :BCRلمحة عامة عن الشركة األم -المطلب األول
أدارة يفبًن أاراصارلأداراكيفمٌن أإل ايفج أارصط لد 1أا   لتأادلت اد

BCRأارصط لدأأ أراشىلمد أاذللكا  أارالالم ان
 أق  أولللدأاراصقأ1967ارقأمتأوأ لاهيفأمبصجلأادلىل صمأادلترخأاأندتأأSONACOMEراة يفايفتأادللكيف لكلدأ

 ابالدأانأا التأداألجه ةأادللكيف لكلد(.

أ  صات أأ4 رتأبأداأنداخىلأارا عل يفتأمتأدخصلأال أاصليفزأ ذاأادلىلملأارذ أيل أارا فلذ مب ةأاصليفزأق
أأ أرل ع أBCR  دبيفرايفرلأظهىل أادلىل صم أاأأ08/83مبلاض  أإل ايفجأأ1983ارةيفدر أارصط لد أادلت اد أا شيف  دادلاض ن

أ أاراص اىل د  أدذراأق  أوىلقلدأPERLIKON BUHRLEاراصارلأداراكيفمٌنأدارة يفبًنأمبصجلأال أاعأارشىلمد
ىل يفأاإلجا يفا أ  أبل ارأدال دأ للث أدواكصنأانأطبلطدأ ىلدفأارة يفادأارصط لد أدولللدأاراصقأقذهأادل اجيفت أ لعأال

أارفىلفأاألدلأ لعأبربجأا يف   أدار يفينأ لعأبصادأر لص أنايفأارفىلفأار يفر أ للعأبعٌنأارك ًنةأباللث.
متأنايفدةأ لكادأنخىل  أد ذهأادلىلةأخةتأادلت ادأ فاهيف أانأخبللأن شيف أ ىلدفأأ2003-2002دبٌنأ  قأ
 ىلدفأيامأبيفإل ايفجأدارااص قأاأ فسأارصقتأأ3 ضمأأ Groupe ايفج  أدقذاأحتصرتأنذلأرل عأدبلىلضأاراخة أاإل

أد  :
  فرع أورسيمORSIM أد  أشىلمدأذاتأن همأ: SPAلعأ ذاأارفىلفأاا أاااص أادل للدأارة يفالدأبصادأر لصأ 

أ) أن صااهيف أداراصارلأبك  أاررباغ  أل يفاد أؼلا أا أغال ان  أ لصمأ (Boulonnerie et Visserieدال د أم يف  
 .BCRبااص قأادل اجيفتأاألخىل أارايفبعدأجمل عأ

  فرع أورفيOrfée :د  أشىلمدأذاتأن همأ SPAلعأ ذاأارفىلفأاا أاااص أادل للدأارة يفالدأبربجأا يف  أبصال دأ 
 Coutellerie et Eviersبصاىلداس أختا أبااص قأا اجيفتأادلل خأميفألداينأداراكيفمٌنأذاتأانصدةأارىل لعدأ)

de cuisineأ أم يفأ لصمأبااص قأادل اجيفتأاألخىل أارايفبعدأجمل عأ)BCR. 

  فرع صانياكSANIAK:أذاتأن همأأ أبصال دأ للث أSPA د  أشىلمد أاٌنأارك ًنة ولعأاا أاااص أداسىلة
ؼلا أبة يفادأارة يفبًنأداراصايقأارةحلدأاا أاخابل أن صااهيفأميفخلبلطيفت أل يفبًنأادليف أدارليفز أارة يفايفتأاا أ

                                                 
1
BCR: Entreprise Nationale de production de Boulonnerie, Coutellerie et Robinetterie.  
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(أ أم يفأ لصمأبااص قأادل اجيفتأاألخىل أارايفبعدأRobinetterie et Accessoires Sanitaireن صااهيف)أاخابل 
  .BCRجمل عأ

يل أ لصمأ، VEDIAفيديا متأا شيف أ ىلفأج   أؼلا أبيفرليفبعأاراجيفر أدارااص ل أحتتأا مأأ2010داأ
 ا يفايفورأدرغ يفور أايفأوع أوصجهيفأج   اأاأ أدق  أارالىلبأنم ىلأانأار بصنأداإل ا يففأإلBCRبيفررتد جأدل اجيفتأرل عأ

اإل رتاولجلدأارااص للدأرا ج ع أيل أ هامأبيفرااص قأبيفن اد أ ةثأان ادأدمذاأار لعأبيفراج سد أم أ ذاأق  أخاقأ
أا ولدأ أارشىل فد أغًن أادل يف اد أاا  أارلضيف  أدبيفدرد أبيفراة لع  أاإل ا يفم أ ليأان أبعل ا أرا ج ع  أج   ة  ىلاأواص للد

أليفأانأادل اجيفتأادلااصردةأانأارةٌنأدارقأوعاربأالا ةأانأا اجيفتأارشىلمد أايفأق أ ه دأاحلةدأاراصقلدأرا ج ع.خةصأ
فرع د ىلدار أاعأا حأا البلرلدأ ىلفأأBCRانأطىل أرل عأ VEDIAفيديا متأاااةيفاأ ىلفأأ2016داأ

أ ل أظهىلأشك أج   أانأاايفدةأو  لمأاجمل ع أ ل أنل ح، ORSIMأورسيم   ا عأرا ج عأ BCRرل عأ أدقذا
أ أرا لكيف لا)أ Groupe Mécaniqueادللكيف لك  أان اسىل  أبأاجمل ع  ALGERIAN GROUP OFادلا  

MECANICSأ)-AGM-دارذ أوا عأارلرأ ىلايفأأSANIAK د Orfée.أ
أ  ا أألدايف أان اسىل أرا لكيف لاأأBCRرل ع أرا ج ع أ أ AGMويفبعيف أا ايفجأأSANIAKبفىلالر ادلخا أا
أاراصاي أد ىلفأدواص ق أدارة يفبًن أارةحلد أوة نأأOrféeق أداراكيفمٌنأارقأال أادل  رلد أاألداين أا ايفجأدواص ق ادلخا أا

Articles En Acier Inoxydable دلأادلصارلأ صضحأر يفأن مأا اجيفتأرل عدانأ  BCRأ الأارفىلدف
 BCRمنتجات مجمع  (V-12: )الجدولأ

 المنتجات الفرع
 
 

 واللوالبالبراغي :  ORSIM فرع أورسيم

 Les vis à métaux, Les vis métriques, Les vis 

à bois, Les vis à tôle ; 

 Les écrous, Les rivets ; 

 Les rondelles et plaquettes oblique ; 

 Les goujons, Les tiges filtrées et 

d’ancrage ; 

 Les boulons SNTF. 

  
 

 أدوات المطبخ والسكاكين: Orfée فرع أورفي 

 Couverts de table ; 

 Articles de service ; 

 Platerie, Poterie, Terrines ; 

 Ustensiles de cuisine ; 

 Eviers à un bac, à deux bacs ; 

 Eviers encastrables, Eviers Posables 

 ;  La robinetterie Sanitaire الخالطات والصنابير:SANIAK  فرع صانياك

 La robinetterie Jaune 

SOURCE : www.BCR.DZ,consulté le 05/04/2018. 
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 :SANIAK بشركة تصنيع اللواحق الصناعية والصحية  التعريف-المطلب الثاني

أابلقاهيفأأا أاالهيف  أحتةات أارق أارلليف لد أادلصالفيفت أارشىلمد  أر شأة أارعيفم أاإلطيفر أبال مي أ لصم أادللال  ذا

أمبحللهيفأاالقاةيفد أدمذاأحتال أذللكاهيفأارا  ل  .

 :SANIAKأنشأة شركة  -األول الفرع

أوع أات ادأليف ليفك أول مأ يفبليف  أاا أايف دارذ أؼلا أبة يفادأأBCR ىلايفأانأرل عأأ-زل أار را د-ب يف ا
أ أ  د أان أجيف ف  أارفيفوح أا أادلت اد أن شأت أدارة يفبًن  أداراكيفمٌن أبأأ2002اراصارل أق ر أاجا يفا  بىلنمسيفل

دمذاأاحل فليفتأأSANITAIREدل اجيفتأداراصايقأارةحلدأيف ايفجأدواص قأابت ادأادلختا أدأدج أأ790.000.000
أدارة يفبًنأاا أاخابل أن صااهيفأدنغىلاضهيف.

أأ4ممأانأالىلأارصال د أداا أاايف دأأأ23بعٌنأارك ًنةأمشيفلأدال دأ للث أاا أبع أأSANIAKولعأات ادأ
 أ « Bâti »ا  لدأأ2م55000 كايفرأا هيفأأاايفيدأول رأب33أأممأانأالىلأداسىلةأاٌنأارك ًنة أورتبعأاا أاايفيدأ

أ1400ااكنأ  ص يف أبل رةأا ايفجأوعيفدلأ130.000آرد أدوة أق رةأا ايفجهيفأنذلأايفأ عيفدلأجتهل أأ360حتاص أاا أ
اا أادلااص أارصطين أم يفأننأر  هيفأ ليف أبلعأاأسلااثأا يفطقأارصطن أد  أأ%أ44و ادأيةاهيفأاراصقلدأأ طنأ  ص يف

أ ا دأالأبأسأقيف.أ
أنأن مأخلٌنأرئل ايفجأعليفأخيأاراصارلأدخيأارة يفبًن.واكصنأادلت ادأام يفأ

  خط انتاج اللوالبBoulonnerie :ضمأ ذاأاخليأمذراأدرشاٌنأ Atelier عليف:أدرشدأحتضًنأادلصادأاألدرلدأ  

Préparationددرشدأارضليأاحلىلار أدارضليأار يفرد؛أ 

أاخليأاا أأ:Robinetterieخط انتاج الصنابير أاراة لع أدرشيفتأا ايفجأ أ3ػلاص أ ذا أدرشد أارا يفمد  أدرشد : 
أددرشدأاإلدتيفمأداررتملل.

 :منتجات المؤسسة 

أختا أات ادأليف ليفكأبإ ايفجأارة يفبًنأادلصجهدأراجهل اتأادليف أدارليفز أدوا   أن يف يفأاأاراشكلادأارايفرلد:
  ؛   Robinets Simple ارة يفبًنأارعيفد دأ-

 ؛أ  Les Mélangeursأ   ادلخاليفتأ-
أ؛Mono Commandes  Les Mélangeursيفد دأاراحكمادلخاليفتأنيأ-

أدوة ثأ ذهأادل اجيفتأنذلأطبلطدأ  يفتأانأ يفيلدأار صالد:
أادل اجيفتأاإلقاةيفد د؛-
أادل اجيفتأذاتأ صالدأااص لد؛أ-
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أادل اجيفتأذاتأ صالدأر لعد.أ-
 المواصفات القياسية التي حصلت عليهم المؤسسة: -الفرع الثاني

أأادلت ايفتأان اسىل دأارلالادأارقأيةاتأاا أادلصالفيفتأارلليف لدأارايفرلد:وعاربأات ادأليف ليفكأانأبٌن
 ؛AFNORادلعه أارفىل ا اخليفلدأبإدارةأانصدة أليفدرةأانأطىل أ  ISO 9001مواصفة  -

أطىل أISO 14001 مواصفة أ- أان أليفدرة أار ل لد  أاإلدارة أبأ   د أارفىل ا اخليفلد أأAFNORادلعه  أ2008ا
  أداخليفلدأبإدارةأادلخيفطىل؛2015م يفأحتةاتأنخًناأاا أ فسأادلصالفدأبإل ارأ 2011ليفحلدأنذلأغيف دأ  دأ

 د  أاأطصرأاحلةصلأاالهيف.-اخليفلدأبيفألانأدارابلادأادله لدISO18001 مواصفة  أ-

أداخليفلدأجبصدةأادل اج.أIANOR د  أشهيفدةأول مأانأطىل أادلعه أان اسىل أراالللسأ TEDJمواصفة تاج -
أ- أا أشيفرمت أاردددم يف أار درل أارةيفرصن أغىلار أاا  أارصط لد أادلعيفرض أان أداألشليفلأأ21ارع    أار  يف  أداصاد را  يف 

أررتد جأدل اجيفييفأادلخاافد.اأبلىلضأ 2018ن ىل  أأ26أ-22ادل عل أبٌنأأBATIMATEC 2018ارع صالد
 :SANIAK المحيط القتصادي لمؤسسة  -الفرع الثالث
انأادل يف ادأغًنأارعيفدردأانأق  أأان اسىل د أادلت ايفتأ  أانأاا أغىلارأارع أSANIAKأات ادايف تأأرل 

ذاتأ صالدأرد  دأ أايفأأدأأBCRادل اجيفتأاألج  لدأادلااصردةأخيفلدأانأارةٌن أدارقأوكصنأا اجيفييفأالا ةأدل اجيفتأ
ا أاألاىلأارذ أد ىلاهيفأليف ليفكأاشيفم أواص للدأم ًنة أايفزارتأوعيفينأانأآطيفر يفأاراا لدأنذلأ صا يفأ ذBCR ؼلاقأرشىلمدأ

 فىلضأاالهيفأاحلفيفظأاا أاااص أجصدةأا اجيفييفأانأجهدأ أد   عهيفأغا أار خصلأاأشىلاميفتأاقاةيفد دأزلاليفأادأنج ليفأ
 Robinetterie أددنأننأ  ا أادل يف اٌنأابالٌنأذليفأاا أغىلارأشىلمدأوة لعأارة يفبًنأراحاٌنأنداسهيفأانأجهدأنخىل 

Algérienne (FLR)أدمذاأشىلمدأ Sanitary Luxe Robinetterie (SLR) أ.  

أارىلاالدأراشجلعأاراصجرأضلصأاراة  ىل أدأ أاعأاراليف دأاإلقاةيفد دأرا دردأان اسىل د أبلىلضأحتللقأاصاس أاندتيفشليف
ا ر أدادلفةادأجمليفلأارشىلامدأأ66خةصليفأادليفدةأأ2016ط ليفأرليف صنأادليفرلدأرا دأأارع ادأارةع دأدوع   أادلل انأاراجيفر  

انأرنمسيفلأارشىلمد أأ%51ارشىلميفتأارصط لدأاا أأيليفزةاشرتطتأأدارقتأاإلقاةيفد دأارع صالدأاعأاألجيف ل أبٌنأارشىلميف
أصانياك  ل أدضعتأات ادأدادلاعاقأبرتقلدأاإل ا  يفرأ03/08/2016انأارليف صنأارةيفدرأاأأ16-09دمذراأادليفدةأ

أار أارةيفدرات أو ص ع أخبلل أان أار درلد  أاراصق أضلص أاراصجر أنج  ييف أان اسىل أا أاجمل ع أنذل أض هيف أبع  أخيفلد صط لد 
أAGM-(أALGERIAN GROUP OF MECANICS)أرا لكيف لا

انأخبللأار ح أانأشىلاميفتأخةصليفأأOrfée دأSaniakدمذاأ ىلالرأأBCRرل عأدأاأ ذاأاإلطيفرأبيفشىلأ
أولص  أق   أ ذا أم  أاراجيفر ٌن  أند أا هم أارة يفالٌن أاألجيف ل  أ أند أابالٌن أادلاا  ىل ن أطىل  أل يفادأان أرليفالت ىل

أاراكيفمٌن أارة يفبًنأدنطلمأادلل خ.
أنذلأولص ىلأا ا  يفراييفأاأاجمليفالتأارايفرلد:أBCRأرذاأول حأات ادأليف ليفكأدرل عهيف
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 ارة يفبًنأارةحلدأداخليفلدأبيفرليفزأدرصايلهيفأAccessoires؛أ 

 :  وص عدأوشكلادأارة يفبًنأا 

  « Thermostatique,Tempérée,Speciale,à commande par cellules photoélectriques» 

أاعأولص ىل يفأبيف ا ىلار؛
 ولص ىلأاراصايقأVannesدارة يفبًنأارة يفالدأاخليفلدأدمذاأارع ىلا لد)اخليفلدأبيفدليف  أارليفزأدار خيفر د(؛أ 

 ل يفادأارة يفبًنأاخليفلدأبلليففأابىلدقيفتأأHydrocarbures.أ
رداجيفأاأاراصقأأوعىل ةأاأل عيفر أرذاأ   اجيفييفأوصرلأات ادأليف ليفكأنعللدأبيفرلدأنصدةأا اجيفييفأاعأاىلاايفم يفأ

 .اا أغىلارأاراصقأابالدأاراص الدأ أارال لدأدمذاأارىلد لد

 :SANIAKالهيكل التنظيمي لمؤسسة  -الفرع الرابع 

أ2003-2002أد أنذلأغيف دأ  BCR يفبليفأويفبعدأاأ لكاهيفأارا  ل  أجمل عأأSANIAKميف تأات ادأ
بربجأا يف   أ Orféeض نأطبلطدأ ىلدفأرا ج عأشل ادأاأ ىلفأأSANIAKعأراخىلجأات ادأا  ايفأمتأاايفدةأ لكادأاجمل 

أد ىلفأ ORSIMد ىلفأ أ ا اعأ SANIAKبللال ان أو  ل  أخيفاأبر  أ ىلفأ لك  أدبيفرايفرلأنل حأرك  بعٌنأارك ًنة 
ورأااالبلأانأبللدأ أدليفرأم أ ىلفأ ل مأا اجيفأBCRبيف البلرلارأاأاختيفذأارلىلارأركنأو ل أوااأارفىلدفأويفبعدأجمل عأ

ات ادأأ دارشك أارايفرلأ صضحأر يفأاذللك أارا  ل أ ارفىلدفأم يفأ لصمأبيفرع اليفتأارااص للدأنذلأجيف لأارع اليفتأاإل ايفجلد
SANIAK.أ
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 SANIAKمؤسسة  يالهيكل التنظيم (V-2: )رقم  شكل

 
أاةاحدأادلصاردأار شىل دأالمصدر:

و هىلأننأادلت ادأوعا  أاا أاذللك أارا  ل  أارصظلف  أارذ أ لصمأاا أوصز عأأانأخبللأارشك أار ليفينأارايفبق
ارشىلا أ أاإل ايفج أارااص ق.أدبيفرايفرلأأؽلكنأر يفأشىلحأن مأأأن شلدأادلت ادأداةيفحلهيفأنذلأرل صادأانأارصظيفسث:أميفدليفرلد 

أم يف ا :أأSANIAKاكص يفتأاذللك أارا  ل  أدلت ادأ
 :المدير العام 

 يفمأادلاتدلأاألدلأقيف ص ليفأانأادلت اد أدبيفرايفرلأ ا  رأاهيفمأا   ةأ ذمىلأا هيف: ع أادل  ىلأارع

 ض يفنأاراالًنأانل أدلخااثأاةيفحلأادلت ادأددظيفسفهيف؛ 

 اىلاق دأندا أسلااثأادلةيفحلأدارصقص أاا أاكيفانأاخلا  أدار تأ لهيف؛ 

 دت ل أادلت ادأنايفمأاجمل عأاأاإلجا يفايفتأدادلاالليفت؛ 
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 يفردأادلت ادأد ليف اهيفأارعيفاد.اراهىلأاا أو فلذأرأ  

 :األمانة العامة 

وعاربأاراكىلويفر يفأانأبٌنأادلةيفحلأارقأوع  أاا أواهل أاهيفمأادل  ىلأارعيفم أانأخبللأو  لمأاراليف ات أدبىلرلدأ
أسلااثأاإلجا يفايفت أداراكف أمبايفبعدأم أاراليفر ىلأدارىل يفس أارصاردةأرا   ىلأارعيفم.

 :مصلحة األمن 

أنعللد أادلةاحد أم أأذلذه أان أدمحيف اهم أادلت اد أدادلصظفٌنأداخ  أارع يفل أنان أاا  أبيفراهىل أواعاق أمصهنيف بيفرلد
أخبللأ أان أراع يفرن أادله لد أدارابلاد أاألان أن   د أان أادلاتدل أ عارب أم يف أارصرشيفت  أداخ  أابا اد أارة يفالد ادلخيفطىل

دارو ا أاخلصذأداأليذ دأارصاقلدأاخليفلدأقم أأأارصقص أال ا ليفأاا أار االدأارو ا أارع يفلأرؤلر ادأاخليفلدأقمأاأارصرشيفت 
م أ ذاأادراميفأانأ ذهأادلةاحدأألعللدأاإل ا يفمأبيفرع ةىلأار شىل  أم يفأولصمأبا  لمأااالليفتأدمحبلتأحتالالدأرفيفس ةأ

 أ ذاأارع يفلأانأنج أوفيفد أارابلاسأادل يفشىلأبٌنأنجايفاهمأدسلااثأادلصادأاركل يفد دأاخللًنةأارقأوااع  أاأاإل ايفج أم
أراخفلضأيصادثأارع  أداراهىلأاا أول لقأا يفدئأدن   دأاألانأدارابلادأادله لدأبيفدلت اد.

  :مساعد التدقيق، الجودة والبيئة 

وعاربأ ذهأارصظلفدأاكيف دأ يفادأض نأاذللك أارا  ل   أمصهنيفأااتدردأانأرل صادأانأادلهيفمأواعاقأن يف يفأمبايفبعدأ
أا أحلايفبيفت أار اخالد أارا قلق أانصدةأا اليفت أندارة أن   د أان أااتدال أ عارب أم يف أجهد  أان أادليفرلد أدا اليفييف دلت اد

أارلليف لد أادلصالفد أخبلل أرا  اجيفتأان أادلاا ىلة أاراحال يفت أحت   أISO 9001دارصقص أاا  أارصقص أاا  أدمذا  
أاراحضًن أدبيفرايفرل أدارايفساد  أارةا د أدااخافيفييف أارليفز د أإل  عيفطيفييف أادلىلاجعدأسلااثأاراأطًناتأار ل لد أراليفر ىل أددر  أبشك 

ار ل لد أداراهىلأاا أال أاجا يفايفتأاعأسلااثأاإلداراتأميفإل ايفج أادلصاردأار شىل د أاألان...اخلأق  أوصيل أاراصجهيفتأ
أدحت   أاراأطًناتأابا ادأرك أدظلفدأاا أار ل د.أ

 :قسم التنظيم واإلعالم اآللي 

داراًنأاحلانأحلصا للأدن   دأارابلادأأ Logicielsربرلليفتأ اهىلأ ذاأارلامأاا أاراًنأاحلانأدلخااثأار
 راااأاألجه ة أدارلليفمأبيفرةليف دأار در دأذليف أم يفأ اهىلأاا أععأادلعاصايفتأارال لدأاخليفلدأبأقايفمأددظيفسثأادلت اد.

 :قسم المشتريات 

أارلامأاه يفأج اأاأو  لمأادلت اد أمص رأ ىلو يأباص ًنأسلااثأادلصادأدادل  خبلتأاأارصقتأادل يف لأ عاربأ ذا
دبيفرع دأدارك لدأادل يف  دأدبيفراعىلأادل يف ل أدر  رأاةاحايفن:أاألدذلأواعاقأاهيفاهيفأباص ًنأسلااثأادلصادأزلاليفأارقأو خ أاأ

أاإل ايفجل أادل خبلتأدارع الد أنن أ عام أدصلن أخيفلد أنج  ليف  أادلااصردة أادلصاد أسلااث أباص ًن أواكف  أار يف لد: أدادلةاحد  
أوااصرد يفأانأاخليفرجأبيفرع ادأارةع د أددليفأذلذهأاراكيفرلثأانأنطىلأاا أوكافدأاإل ايفج.أدرا ت اأاأل يف لد

أ
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 :قسم البحث والتطوير 

أبيفراحاٌنأادلاا ىلأدل اجيفتأادلت ا أاأظ أأدواعاقأاهيفاهيف دولص ىل يف أيل أوعاربأدظلفدأج أاه دأخةصليف
أ  أادلت ادأدنداسهيفأاىلو يأمبخىلجيفتأ ذهأارصظلفد.ادل يف ادأارش   ةأارقأ شه  يفأ ذاأاراصق أدبيفرايفرلأ  اال

 :قسم الموارد واللوجستيك 

ادلصاردأادليفد دأأأث شىل أاا أوالًنأداإلشىلا أاا أادلصاردأارال لدأدار شىل دأرا ت اد أانأخبللأاايفبعدأ ًنأسلاا
أداالياليفجيفتأارضىلدر دأرا ت اد أم يفأ لصمأ ًنأندا أارع ةىلأار شىل أداايفبعار.

أر أوا ع أدا  ىل دأم يف أاراجيفر د أادل  ىل د أاراالًن  أداىلاق د أادليفرلد أا  ىل د أا  ىل يفتأنخىل أ  : أطبلطد أارعيفاد ا   ىل د
 اإل ايفج أم يفأوافىلفأم أا  ىل دأنذلأاةيفحلأا   ةأ  شىليهيفأ ل يف ا .أأ

 :مديرية المالية ومراقبة التسيير 

ارع اليفتأادليفرلدأدابيف  لدأرا ت اد أم يفأختا أ ذهأادل  ىل دأبأددارأاه دأاأادلت اد أمصهنيفأااتدردأانأسلااثأ
ولصمأباح   أادلصاز يفتأارال  ىل دأداااأسلااثأاراجبلتأدارصطيفسقأابيف  لد أوالًنأارلىلدضأدادارييف أم يفأ لصمأبيفرا قلقأ

سلاافد أأار اخا أدلخااثأا اليفتأادلت ادأداخاليفأانأخبللأاىلاق دأسلااثأن ىلاداييفأد فليفييف أبيفإلاا يفدأاا أندداتأايفرلد
دو لامأ ذهأادل  ىل دأب در يفأنذلأطبلطدأاةيفحلأرك أاةاحدأاه دأخيفلدأقيف أد  أاةاحدأاراالًنأادليفرل أاةاحدأاىلاق دأ

أاراالًنأداةاحدأادلل ا لدأداراكيفرلث.أ
المديرية التجارية:أ 

أبع   أادلهيفمأانأبل هيف أحت أادل  ىل دأا  ىلأاكاثأبيفنيف لأاراجيفر  أيل أولصم    أاراليف دأ شىل أاا أ ذه
اراجيفر دأرا ت اد أاصليفزأدرا يفتأاراصقأداايفبعدأولصرأادل لعيفتأزلاليفأدنج  ليف أدرا دأارلالأاراصق أداايفبعدأادلت ايفتأ
ادل يف ادأدوااأادللا ةأدل اجيفييف أوص لعأ ليف أار لعأدو  لمأمحبلتأدايفسلدأداشهيفر دأاا أاااص أسلااثأارص يفس أرارتد جأ

أ.أورفيلدأارفىلدفأدييفرليفأبل أ ليأ ىلفأرا  اج أواص قأا اجيفتأبل
 :مديرية اإلنتاج 

 شىل أاا أ ذهأادل  ىل دأا  ىلأا ايفج أوا   أاهيفاهيفأاأاايفبعدأ ًنأادل اجأانأدخصلأادلصادأاألدرلدأاربلزادأرئل ايفجأ
  CHROMAGEداعيف  اهيف أنذلأغيف دأاحلةصلأاا أا اجأهنيفس  أنذاأددر يفأ ا   أاأاراة لعأ أاررتملل أارلبل 

اا أول لقأن يفرللأاإل ايفجأارفعيفرد أد  أب در يفأو لامأنذلأاةيفحلأا   ةأم ةاحدأندارةأاإل ايفج أاةاحدأأ م يفأوشىلأ
أ أاةاحدأادلىليادأار هيفسلدBarres de Laitonطىلقأدن يفرللأاإل ايفجأ أاةاحدأارلض يفنأداخليفايفتأ

La Finition.أ...اخل
أ
أ
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 :TREFISOUD منتجات التلحيمالمؤسسة الوطنية للقلد وصناعة  -المبحث الثالث
أوُأ أاذليفادأأل أرلا ع  أاحل   أانأارة يفايفتأاال رتاولجلد أب درأرسلا أاأارا  لدأعاربأل يفاد أولصم دذراأألهنيف

أ الجدأدجصدأابلقدأ أداالقاةيفد د  أاال اهبلكأانأا اجيفتأاحل   أدار  صأاالقاةيفد أرا درد أارة يفالد طىلد دأبٌنأم لد
عأار ىنأاراحالدأداال شيف اتأدمذاأرتمل أاا أاشيفر لأب ا دأاىلاي أارا  لدأاالقاةيفد د أد كصنأاريل أ  دادأاال اهبلكأخبل

أ.خةصليفأوة حأاالياليفجيفتأانأاحل   أم ًنةأدوكصنأاأشك أا اجيفتأهنيفسلدأطصرلدأدبيفرايفرلادلشيفر عأارة يفالد أ
أدط لد أ  الىلقأنذلأات اد أاإلطيفر أداأداأ ذا أاحل    أاأرليفلأحتص   انأأTREFISOUD  أأرلا راس ة

أ.ا  ل  خبللأاراعىل ثأقيف أحت   أا اجيفييفأدارافةل أاأ لكاهيفأار
 :TREFISOUD نشأة المؤسسة الوطنية للقلد وصناعة منتجات التلحيم -المطلب األول 

متأا شيف أادلت ادأارصط لدأأ Société National de SidérurgieأSNS بع أاايفدةأ لكادأادلت ادأارصط لدأ
أراحصأ أاحل   أ1983اأأ ENTPL  أادل اجيفتأارلص اد أجمل عأل يفاد أدبيفرايفرلأليفرتأ ىلايف أبص ىلان  أاركيفسنأالىل يف  

أ أول مأGroupe des Industries Métallurgiques et Sidérurgiques (IMETAL)دارااحلم أ ل   
أ1جيفمأسلاافدوا   أ ل يف ا :ا اجيفييفأرلليفايفتأا   ةأميفر  يف  أارفبليد أارة يفاد أاألشليفلأارع صالد أبأطصالأدني

أاحل   أراخىل يف د؛أ-
أ ليفم أراخىل يف د؛أ-
أرصييفتأطبلطلدأاألبعيفد؛أ-
أدايفايفتأاع  لدأخفلفدأارصزن؛أ-
أش كلدأااح د؛أ-
أاصادأارااحلم؛أ-
أنقليفبأمهىلبيفسلدأايفرلدأاركفيف ةأراةالأارعيفد ؛أ-
أنقليفبأ لاصرل  د؛أأ-
أنقليفبألالأا خفضأادل جأدلىلد دأايفرلد؛أ-
أبأرةالأايفد .نقليفأ-

 أرلامأأ ENTPLمتأنجىلا أاايفدةأ لكادأطيف لدأرا ت ادأارصط لدأراحص  أادل اجيفتأارلص ادأأ1998داأجصانأ
 Société de Tréfilage et de Fabrication des Produitsا شيف أادلت ادأارصط لدأرالا أدا اصجيفتأارااحلمأ

                                                 
1

 .15/05/2018ندخىل تاريخ ا،  www.entpl.netمعهىمات متحصم عهيها من انمىقع اإلنكتروني   

http://www.entpl.net/
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de Soudageأ(TREFISOUD)أم ت اد أوىل فلاصد أات اد أرا هىل أحتص  أأ  أانأشىلمد أدا فةاد أبذاييف ااالاد
أادل اجيفتأارلص اد أولصمأبيف ايفجأدواص قأا اجيفتأارلا أدارااحلمأألل يف أا   ةأدن صافأسلاافد.

أ2016غًنأننأاراصجهيفتأاركرب أرااليف دأاالقاةيفد دأاحلكصالدأاقاضتأاايفدةأار  ىلأاأاراصجرأارة يفا  أرلامأاأ  دأ
اايفدةأجت لعأارفىلدفأارايفبلدأذليفأاأأ ENTPLادلت ادأارصط لدأراحص  أادل اجيفتأارلص ادبع أال أاجا يففأجملاسأادارةأ

أدبيفرايفرلأنل حتأات ادأ أاألم أجمل ع TREFISOUD فسأارشىلمد أويفبعيف بع أننأميف تأات ادأ، ENTPL  ىلايف
أااالادأانأاجمل ع.

:ENTPL فروع مجمع   

أ ىلدفأا ايفجلدأ  :أ07 ضمأأENTPLبع أاايفدةأضمأارفىلدفأاال ايفجلدأاألخىل  أليفرأرل عأ
 أارةال أدارلا  أاراحص    Société de transformation et de Tréfilage des Acier شىلمد

(TREFILOR):ولعأ ذهأارصي ةأبص ىلان أولصمأبيف ايفج: 

أاراااأادل ر  أارفيفوح؛أ-
أارش كدأاحل    دأادلاح د؛أ-
أاألا  ةأادلع  لدأاخلفلفد.أ-
 شىلمدأارلا أبالقأSociété de Tréfilage de Sig (TREFISIG)أولعأ ذهأارصي ةأمب   دأ لق أولصمأ:

 بال ميأا اجيفتأاا أغىلار:

أاراااأادل ر  أارفيفوح؛أ-
أارش كدأاحل    دأادلاح د؛أ-
أاألا  ةأادلع  لدأاخلفلفد.أ-
 شىلمدأارلا أباليفرت Société de Tréfilage de Tiaret (SOTREFIT)باليفرتأو اج:  :أولعأ ذهأارصي ة 

 ؛أFils tréfilés clairsأ-

-Fils cuivrés ؛ 

أ؛Fils recuitأ-
 .E3D نرصاحأطبلطلدأاألبعيفدأ-

أ؛Treillis Soudéأ-
 شىلمدأارلا أبيفرىلغيف د Société de Tréfilage de L’Est (TREFAL)بيفرعيفل دأو اج:  :أولعأ ذهأارصي ة 

أ؛Treillis Soudé أ-
أ؛أFils tréfilés clairsأ-
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 .Poutrelle métalliqueأ-

 شىلمدأارلا أراشىلق Société de Tréfilage d’Alger (TREFILEST)بع يفبدأو اج:  :أولعأ ذهأارصي ة 

أاراااأادل ر  أارفيفوح؛أ-
أارش كدأاحل    دأادلاح د؛أ-
 األا  ةأادلع  لدأاخلفلفدأ.أ-

 ادلت ادأارصط لدأرالا أدا اصجيفتأارااحلمأ(TREFISOUD)د  أارصي ةأاال ايفجلدأزل أار را د.أ 

 :(TREFISOUD)المؤسسة الوطنية للقلد ومنتوجات التلحيم التعريف ب -المطلب الثاني
أضمأ أأبع أاايفدة أأENTPLنذلأرل عأأ TREFISOUDات اد أادلت اد ا أوص لعأخلص أا ايفجهيف أشجعأادارة

أار.داالطلىلا أاأيل أارالللسأار درلأاا أنظليفطرأاخليفلدأبيفنصدة أار ل دأداألانأارة يفا أد ذاأايفأ  فة
 :TREFISOUDنشأة مؤسسة  -الفرع األول

أ أارااحلم أدا اجيفت أرالا  أارصط لد أادلت اد أرالليففأأTREFISOUDأتريفيسودوعارب أويفبعد أل يفالد ات اد
 أول مأادلت ادأا اجيفتأارلا أداصادأأENTPLبيفدلت ادأارصط لدأرا  اجيفتأارلص ادأأ2016ارعيفم أمتأاحليفقهيفأاتخىلاأاأ
د  أا اجيفتأاصجهدأرلليفايفتأ.ال أارفصالذأاراٌن أاراليفجأمبخااثأن صاار أندداتأارااحلم...اخلارااحلمأانأارفصالذأارة

سلاافدأميفر  يف أداألشليفلأارع صالد أقليففأارفبليد أارىل  أدبيفرايفرلأ اعاربأات ادأاه دأاأار الجأارة يفا أارصطينأ  ىلاأ
أوع أا أول مأادلت ادأا اجيفتأذاتأن يف لدأدضىلدر دأاأن أقليففأانأارلليفأ خبلتركصنأسلىلجيفييف ايفتأاحللص د أم يف

أ أار درلد أاا أادلصالفيفتأارلليف لد أب رل أيةصذليف أارااحلم  أراس ةأاأرليفلأاصاد أISOجصدةأمصهنيف أار دردأأ أندرتأذليف رذا
أاال ا يفمأشأهنيفأشأنأارع   أانأارصي اتأاال ايفجلدأارع صالد.

أشىلقأدال  أبيفرعا د أارة يفالد أبيفدل للد أادلت اد أ ذه أبأولع أول ر أاعيفرلد أاا أاايفيد أورتبع أ للثأ  أ82د
 كايفرا أ ضمأار  يف دأاإلدار د أسلربأاىلاق دأار صالد أادلخيفزن أبيفالضيف دأنذلأارصي اتأاإل ايفجلد)ارصرشيفت( أم يفأ ل رأرنمسيفذليفأ

أاالصنأدجأ.أ55بأ
 :TREFISOUDمنتجات مؤسسة  -الفرع الثاني

أول مأادلت ادأوشكلادأا اجيفتأاا  ادأاأ:
 : دوا   أا TAD( Produits tréfilés en acier douxمنتجات قلد  الفولذ اللين ) -أول 

  ن بلكأقا Fils tréfilés clairs   ؛ 

 أ ن بلكألا دأدن بلكألا دأالا ة Fils recuits et fils recuits retréfilés؛ 

 ن بلكأالليفةأبيفر حيفسأراااحلم  Fils cuivrés pour  soudage   ؛ 

 لاف دأأن بلكأا Fils galvanizes؛أأ 
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 أن بلكأارىلبي Fils recuits (pick-up) de bottelage؛ 

 أ ليفجأطبلط أاإلراصا أأ Grillage triple torsion 

 : دوا   أا ACR( Produits tréfilés en acier durمنتجات قلد  الفولذ الصلب ) -ثانيا 

 ن بلكأارلا أ ةثألا دأFil tréfilés clairs mi dur؛أ 

 ارلا أارةالأاصجهدأرا  يف أن بلكأFil tréfilés dur pour armature de précontrainte de béton؛أ 

 ن بلكأارضفيفسىلأFil toronnéأ. 

أادل اجيفتأاأ ( Produits de soudage)منتجات التلحيم  -ثالثا أانأاالركرتدداتأأأ22دوا   أوشكلاد أ  صايف
Electrodes اا  ادأاأ: 

 الأارعيفد أأاركرتدداتأانأارةأأElectrodes pour aciers ordinaries؛ أ 

 اركرتدداتأانأارةالأغًنأقيفب أراة نأداخليفاأأElectrodes pour acier inoxydables et spéciaux ؛أ 

 اركرتدداتأنايفدةأارااحلمأأأElectrodes pour  rechargement durأ. 

 اصفات القياسية التي حصلت عليهم :المو و  TREFISOUD مؤسسةل القدرة اإلنتاجية –الفرع الثالث 
واع أات ادأوىل فلاصدأر  يفدةأارك لدأادل اجدأاأم أنل يف أادل اجيفت أددنأننأي  أجيف لأانصدةأندأاىلاايفةأ

أاألبعيفدأار ل لد.
 القدرة اإلنتاجية للمؤسسة: - أول

 ا اجيفتأا   ةأدبك ليفتأسلاافدأا ا يفأ  هىلأ ل يف ا :أTREFISOUDول مأات ادأ

 جات القلد:منتو  -
أطن؛أ32.000ادل اجدأ  ص يفأارك لدأ:أأFils tréfilés clairs ن بلكأقا أأانأارفصالذأاراٌنأأ-
أطن؛أ10.000:أارك لدأادل اجدأ  ص يفأFil tréfilés en acier durن بلكأقا أأانأارفصالذأارةالأأ-
أطن؛أ3000أدل اجدأ  ص يف:أارك لدأاFil tréfilés en acier mi-durن بلكأقا أأانأارفصالذأ ةثأارةالأأ-
أطن؛أ11.500ارك لدأادل اجدأ  ص يفأ:أ  Fil recuitن بلكأارىلبيأرٌنأأأ-
 ؛أطنأ1000أارك لدأادل اجدأ  ص يف:أ Fil cuivréأن بلكأالالدأبيفر حيفسأ-

أطنأ؛أ8500أارك لدأادل اجدأ  ص يف:أ Fil pick-upن بلكأارىلبيأأ-
أطن؛أ18.000أدأ  ص يفارك لدأادل اجأ: Fil  galvaniseن بلكأالاف دأأ-
أطن؛أ3000أارك لدأادل اجدأ  ص يف:أGrillage gabion ليفجأأ-
أطن.أ10.000أارك لدأادل اجدأ  ص يف:أToronظفيفسىلأأ-
أ
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 منتوجات التلحيم: -

أطن؛أ10.000اركرتدداتأارااحلمأأ-
 طنأ  ص يفأ3.200أFlux de Soudureأ-

 المواصفات القياسية للمؤسسة: -ثانيا
أانأبٌنأادلت ايفتأان اسىل دأارقأيةاتأاا أادلصالفيفتأارلليف لدأارايفرلد:أTREFISOUDوعاربأات ادأ

 ؛AFNORادلعه أارفىل ا اخليفلدأبإدارةأانصدة أليفدرةأانأطىل أ  ISO 9001/2000مواصفة  -

أطىل أISO 14001/2004 مواصفة أ- أان أليفدرة أار ل لد  أاإلدارة أبأ   د أارفىل ا اخليفلد ا أأAFNORادلعه 
  أداخليفلدأبإدارةأادلخيفطىل؛2015أ اخدةصلأاا أ فسأادلصالفدأدحتضىلأييفرليفأراح

أاخليفلدأبيفألانأدارابلادأادله لد.OHSAS 18001/2007 مواصفة  أ-
 :اإلقتصادي ومحيطها TREFISOUDأهداف مؤسسة  –الفرع الرابع 

 أ هداف مؤسسة تريفيسود: -أول
أوا لدأاياليفجيفتأدولاعيفتأار بيفسنأداألطىلا أادلع لد؛أأ-
أيفنأجصدةأا اجيفييفأداراع أرالال أاراكافد؛أض أ-
أاحلىلاأاا أاليفبلدأ شيفطيفييفأرا الا يفتأارليف ص لدأادلل لدأدغًن يف؛أ-
أحتاٌنأندا أا يف جهيفأارع الدأداراحكمأاأادلخيفطىل؛أ-أ
أارالال أانأادلخيفطىلأاأنايفمنأارع   أدا عأاألاىلاضأادله لد؛أ-
أهيفأرا صارد أدا عأارااصثأار ل  ؛ولال أوأطًن يفأاا أار ل د أدوىلشل أا اهبلمأ-
أولص ىلأطليف دأانصدةأدار ل دأدارابلادأدارةحدأاأارع  ؛-

 تحليل المحيط القتصادي لمؤسسة تريفيسود: -ثانيا

أراجعأنذلأارشىلد أارقأ حتا أات ادأوىل فلاصدأاكيف دأ يفادأاأ صقأقا أاحل   أبأ صاارأارةالأداراٌن أد ذا
م يفأنهنيفأوصردأبعضأاصاد يفأاألدرلدأانأرل عأاحل   أدارةالأان اسىل أجصدةأا خبلييف أأأوفىلضهيفأاا أاصرد هيفأ ل يفؼل 

IMETALأارىلاس أاأل يفادأاحل   أدارةال أد ل يفأؼل أزبيفسنأادلت ادأ همأاا صاصنأاا أغىلار:أ
COSIDER,SARL ASLAN,ENGEOA,CONDOTE,SAPTA,EURL OUMAZA, 

ETRHB HADDAD,SHAPOORJI PALLONDJI,INFRA RAIL,SARL TISS 

AFRIC,TRANSCANAL,SARL AXIAL,GESI TP,SODMAC,INFRAFER,SARL 

TUBLUX,ANABIB,SNC FRERES BOUMAMA. 
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 : TREFISOUDالهيكل التنظيمي لمؤسسة -الفرع الخامسأ
أننأاذللك أارا  ل  أ عل ألصرةأشيفاادأانأدظيفسث أنقايفمأداةيفحلأادلت اد أ ل أدضعتأادارةأات ادأ مبيف

اصدأ لكبلأو  ل ليف أانأشأ رأننأ ايفا أاأو  قأاالوةيفالتأدارا القأبٌنأزلااثأارصظيفسثأباىلادأدا اليفبلد أم يفأوىل فل
أانصدةأ أانيف لأار ل  أدلةاحد أاظيف د أاا أغىلار أددظيفسفهيف أدلهيفاهيف أ اجيفدبأداراع  بلتأان   ة أمبيف ا اتأاا أحتلل ر

 أا ا يفأ صضحرأأSystème de Management Intégré (SMI) دبيفرايفرلأليفرتأوا  أمبةاحدأاالدارةأادل رلدأ
أارشك أار ليفينأارايفرل.

 TREFISOUDالهيكل التنظيمي لمؤسسة  (V-3: ) الشكل

 
أانأارصطيفسقأار اخالدأرا ت ادالمصدر: 

أ
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دارذ أمتأ لرأولال هيفأنذلأرل صادأانأاألقايفمأأTREFISOUDانأخبللأاذللك أارا  ل  أارايفبقأدلت ادأ
واهىلأم أا  ىل دأاا أارلليفمأمبج صادأانأادلهيفمأدار شيفطيفتأدارصظيفسثأادلصمادأنرلهيف أدارقأؽلكنأشىليهيفأاأدادل  ىل يفتأدأ

أايف ا .
 :المدير العام 

ادل  ىلأارعيفمأ صأادلاتدلأاألدلأانأادلت اد أ ل أ اهىلأاا أارا فلذأانل أدلخااثأاراليف يفتأدارربااج أأ ع أ
أ عاربأادلشىل أادل يفشىلأاا أسلااثأار صي اتأداألقايفمأاأادلت اد أدوايفا هأاأذراأاراكىلويفر يفأانأخبللأبىلرلدأم يف

أسلااثأاالجا يفايفتأدادلاالليفت أدمذاأاراهىلأاا أوىلوللأادلصاال أداراليف اتأاعأادلاتدرٌنأدادل  دبٌن.
 :مساعد المدير العام مكلف بمراقبة التسيير 

أيفمأانأبل هيف: اهىلأادلكاثأمبىلاق دأاراالًنأاا أارلليفمأمبج صادأانأادله
أاايفبعدأارا  ليفتأادليفرلدأدادليفد دأرا ت اد أدحت   أاالخابلالتأداخ أارصي اتأداألقايفم؛أ-
أيضصرأاالجا يفايفتأار در دأاعأادل  ىلأارعيفم أق  أاييفطارأبصضعلدأادلت ادأاأيل هيف؛أ-
أأاا ادأاراليفر ىلأارفةالد؛اخليفاأبيفدلت اد أبيفالضيف دأنذلأ Rapport de Gestionارلليفمأبيفا ادأارالىل ىلأارا ص أأ-

 :مساعد المدير العام مكلف بالشؤون القانونية 

 عاربأادلكاثأقذهأارصظلفدأادلااشيفرأارليف صينأرا ت ادأدشل اهيفأاأاإلداراتأدابيفممأاأييفردأقليفمأ  افأقيف صينأبٌنأ
أادل  ىل أ اهىلأاا أااليف  أادلةيفحلأاألخىل أأادلت ادأمشخ أاع ص أدسلااثأاذلل يفتأداأل ىلادأا خىل ن أم يف ارعيفمأدميف د

أبيفال اشيفراتأارليف ص لد.
 :مساعد المدير العام مكلف باألمن الداخلي 

أ لصمأادلكاثأبيفألانأار اخا أمبج صادأانأادلهيفم أانأبل هيف:
أاراهىلأاا أ عيفرلدأندا أن   دأاإل ذار أدحت   أا يف ذأار ج ة؛أ-
رشيفت أق  أوصضلحأايفأ   ل أارلليفمأبرأاأييفلأدقصفأييفدثأبىلرلدأددراتأوكص  لدأرفيفس ةأارع يفلأخيفلدأداخ أارصأأ-

أل يفا :أميفحلىل قأندأاال فجيفر...اخل؛
ارلليفمأب دراتأوفالشلدأاأميف دأارصرشيفتأارة يفالدأدادلةيفحلأاإلدار د أداراحالسأادلاا ىلأراع يفلأدادلصظفٌنأمبيفأغللأأ-

أارلليفمأبرأاأييفلأدقصفأييفدثأايف.
 م اإلدارة المدمج:مساعد المدير العام مكلف بنظا 

أادل اجأ أاالدارة أاكاثأب  يفم أاه  سأددرد أارصظلفد أ Système de Managementأ(SMI) شل أ ذه
Intégré  جصدة أبل د أارةحدأدأارابلادأادله لد( أد  أادلةاحدأارقأميفنأر يفأ لهيفأارصقتأاركيفاأاأدرا ا يفأادلل ا لد أأ(
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أانصدة أ  يفم أول لق أان أادلاتدل أ ص أ عارب أار ل لدISO9001أيل  أاالدارة أد  يفم  ISO14001أارةحدأ أد  يفم  
 .AFAQ-AFNOR أم يفأ لصمأبيفالجا يفايفتأار در دأاعأاكالأادلىلاجعدأاخليفرجلدأISO18001دارابلادأادله لدأ

أ أاا أشهيفدة أراحةصل أاراحضًن أبة د أأISO14001دا ن أأ2015ال ار أادلخيفطىل  د ا   أاخليفاأبإدارة
أ أارىلسلا أإلل ار أارعيفدل  أISO14001اأ لك أأ2015اإلباكيفر أ ا  أبيفدلعليفر أ ا   أاأحتللقأايف أداذل  أا ر  

يل أ  اصأادلت ايفتأرا فلذأ  يفمأاإلدارةأار ل لدأرا ايفعلدأاأارا  لدأادلاا ااد أد ذاأايفأ الالأرل صادأانأاإلجىلا اتأ
أاالا يفتأاراصاسح.دل عأارااصثأدمحيف دأار ل دأدحتاٌنأنداسهيفأار ل  أدنظهيفرأارا ااهيفأراا لدأ

  :مديرية الموارد البشرية 

أاألجصر أ أا  صاد أار شىل د  أاخلليأاراكص  لد ختلليأادلصارد أاا أشتدنأادلااخ اٌنأمربرلد أادل  ىل د وشىل أ ذه
أاحلصا   أم يف أاإلشىلا أاا أا  صاد أادلااخ اٌنأدمذا دأأدار ليفبيفتأارع يفرلدأارع يفلأامأبا  لمأارعبلقدأبٌنيأولللمأندا 

أ...نخل.دأارا ا يفتأدأاشيفم أار  اايفتأارع يفرلدأأ ةأادلت ادأدأ ذاأانأنج أار  ىلأاأارشكيفدأندارأ
 :مديرية التموين 

أركصنأم أ أااعالدأبيفياليفجيفتأسلااثأادل  ىل يفت أدمذا أركصهنيف أاأادلت اد أ  ىلا أارصظلفدأاه دأج ا وعاربأ ذه
 يف أدبيفرايفرلأ ه أواهىلأاا أارلليفمأبدددد يف ا :اااا ايفييفأوصرد يفأخيفرجليفأشليفأ الالأار را دأانل ةأحليفجليفي

ا ال يفلأادلصادأاخليفمأدأاألج ا أدأقلعأارلليفرأدأاألدداتأدأاألجه ةأدأسلااثأادلااا ايفتأاالخىل أدأدااليافيفظأقيفأاأأ-
  ادلخيفزن؛

  يفظأدأخت  نأاألل يف أادلخاافدأدأابيف  دأاالهيف؛أ-

  خااثأاألل يف أاربلزاد؛و د  أاألقايفمأادلااهاكدأندأادلااخ ادأمبأ-

اركشثأانأن أرمصدأندأوىلاممأاأادلخ دنأندأن أاخابل أندأا اهبلكأغًنأايفد أدذراأانأخبللأن   دأارىلقيفبدأأ-
  اا أادلخ دن؛

أ.ض يفنأاحلفظأانل أرا خ دنأ ل أوامأا اليفتأادل يفدردأدألىل أدأا ال يفلأادلخ دنأبلىل لدأا يف  دأ-
 :مديرية المالية والمحاسبة 

ىل أ ذهأادل  ىل دأاا أاةيفحلأايفرلد أم ةاحدأابيف  دأارعيفاد أاةاحدأابيف  دأاراحالالد أاةاحدأاخل   د.أوش
أواعاقأمبايفبعدأسلااثأارا  ليفتأادليفرلد أدورب ىلأ أوعاربأ ذهأادل  ىل دأيايف دأركصهنيف درك أاةاحدأاهيفمأايفرلدأااع دة أذلذا

أافدأادل اجيفت.سلااثأار فليفت)بشلاأا بل( أم يفأواهىلأاا أيايفبأوك
 :المديرية التجارية 

واهىلأ ذهأادل  ىل دأاا أابىلامألفليفتأراةىل ثأسلااثأا اجيفييف أم يفأوع  أاا أارالىلبأانأارع بل أانأسلااثأ
أا يفطقأارصطن أدوا لدأييفجليفور.
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 :مديرية التنمية 

أبيفالاا يفدأاا أحت    أادل  ىل دأاا أاايفبعدأسلااثأبىلااجأار ح أدارالص ىل أد ذا ييفجليفتأارع بل أأواهىلأ ذه
أ أاحل    د أار فيفسىل أاصليفز أدلشىلدف أاصليفز يف أغىلار أق TORONاا  أ لر أبيفال ا  يفر أقيفات أدارذ  أا اجيفييفأأ   و ص ع

أداةيفدرأدخاهيف أخيفلدأدن رأاشىلدفأداا .
 :مديرية الستغالل 

ر فيفسىلأدا اجيفتأواهىلأ ذهأادل  ىل دأاا أوص ًنأسلااثأادل اجيفتأم  اجيفتأقا أارفصالذأارةالأدارفصالذأاراٌن أا
أارااحلم أد ذاأانأخبللأوص ًنأرك أا اجأقامأندأدرشدأخيفلدأبرأد  :

 ؛TAD (Produits tréfilés en acier douxقا أأارفصالذأاراٌنأ)درشدأأ-
 ؛ACR (Produits tréfilés en acier durدرشدأأقا أأارفصالذأارةالأ)أ-
 .PSأ( Produits de soudage)ا اجيفتأارااحلمأدرشدأأ-

م يفأوا عأ ذهأادل  ىل دأقامأاألانأارة يفا  أدارذ أ اهىلأاا أارصقيف دأدارابلادأادله لدأداخ أارصرشيفت أانأاىلاق دأ
أادله لد أأ أاجىلا اتأارابلاد أاو يفف أبضىلدرة أراع يفل أار اس د أاراصالد أاا  أ اهىل أم يف أار ج ة  أسليفرج أاراهص د  ن   د

أحل يف اهمأانأادلخيفطىلأارة يفالدأديصادثأارع  .أميفرو ا أاخلصذات أار  يفراتأارصاقلدأ...اخلأدم أ ذا
أ
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 خالصة الفصل:

أTREFISOUDأ,أSANIAK ,SCAEKزل أار را د:أأأادلت ايفتأاالقاةيفد دأأاأ ذاأارفة أو يفدر يف

يفأبيفرافةل أانأخبللأاراعىل ثأقيفأداإلطيفرأار ايفينأدادلكيفينأاب دأرك أات اد أم يفأق  يفأباح   أسلااثأا اجيفي

أدارك ليفتأادل اجد.

دمبيفأننأ ذهأادلت ايفتأميف تأانأبٌنأادلت ايفتأارصط لدأارا يفقدأاأيةصذليفأاا أادلصالفيفتأارلليف لدأاخليفلدأ

 أ إ  يفأييفدر يفأارصقص أاا أذراأاأزليفدردأأISO14001اصا قأاعأادلالا يفتأار ل لدأندأارأISO9001جبصدةأادل اجأ

 ل أييفدر يفأارصقص أاا أأو يف ا أ ذهأادلت ايفتأو شيأاأنطيفرأزلليأاقاةيفد أننأم يفرااعىل ثأمب ا يفأاحلةصلأاالهيف أأأ

دنخًناأولىلق يفأراهلك أن مأاصرد هيفأ أزبيفس هيفأدمذاأا يف الهيف أاأزليفدردأراح   أارفىلاأداراه   اتأابللدأب ل دأنا يفذليف أ

نصدةأدار ل دأبيفرصقص أاا أاهيفاهيفأارا  ل  أادلكصنأرك أات ادأبيفرافةل أخيفلدأارصظلفدأذاتأاال ا يفمأد  أاةاحدأا

أأأأأأأأأأأأدنددار يفأادلخاافد.

 



 

 :سادسالفصل ال

الممارسات البيئية المطبقة من طرف 

 :محل الدراسة المؤسسات
TREFISOUD, SANIAK , SCAEK 
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 مقدمة الفصل:
دما قمنا يف الفصل السابق بالتعريف بكل مؤسسة اقتصادية على حدا، كبعدما تناكلنا ادلواصفات بع

(، سنحاكؿ يف ىذا SANIAK ,SCAEK , TREFISOUDالقياسية اليت ربصلت عليها تلك ادلؤسسات )

، من 14001مواصفة اإليزك الفصل  تبسيط سلتلف اخلطوات اليت قامت هبا تلك ادلؤسسات هبدؼ حيازهتا على 

سياسة بيئية، زبطيط بيئي، تنفيذ كالقياـ باالجراءات التصحيحية، كما سنعمل على ابراز سلتلف ادلمارسات البيئية 

 األخرل كخاصة يف رلاؿ اإلستثمارات ادلوجهة للبيئة.
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  :SCAEKالممارسات البيئية المطبقة من طرؼ شركة  –المبحث األوؿ 

 ،بأعلية البعد البيئي كعامل لتحسني تنافسيتها مقارنة مع بقية الشركات ادلنافسػة SCAEKيف إطار كعي شركة  
 ، (عالمػػة اإليػػزك تعتػػز كفػػواز سػػفر دك   )كدكره الفعػػاؿ يف تصػػدير الفػػاوج دلنتوجهػػا اقلػػي إو بقيػػة االسػػواؽ اخلارجيػػة 

فقد عكفت إدارة الشركة بالتعاكف مػع الػوزارة الوصػية ادلمثلػة يف  ،إلنتاج ادلختلفةكنظرا إلىتماماهتا ادلتزايدة بتقليل تكاليف ا
بالتعػػاكف مػػع سلتلػػف ادلراكػػز الوطنيػػة علػػى لػػرار ادلركػػز الػػوطج لتكنولوجيػػا االنتػػاج األنظػػف  ،ةدالبيئػة ك الطاقػػات ادلتفػػدكزارة 

CNTTP،  فاعػة البيئػي علػى لػرار بقيػة الشػركات الوطنيػة عقػد النعلػى على كضع نظاـ لإلدارة البيئية من خالؿ توقيعها
، الشػػػيء الػػػذم حفزىػػػا علػػػى االسػػػتثمار يف االػػػاؿ البيئػػػي مػػػن خػػػالؿ العموميػػػة كاخلاصػػػة ادلهتمػػػة بتحسػػػني كضػػػعها البيئػػػي

  االستثمار يف تكنولوجيا اإلنتاج األنظف.
   :ISO14001القياسية  ةعلى المواصف SCAEKالخطوات المتبعة  لحصوؿ  -المطلب األوؿ

، كاقددة من ISO14001اخلطوات الواردة يف ادلواصفة القياسية الدكلية  SCAEKاتبعت شركة اإلمسنت 
، باإلظافة إو االسرتشاد دبنظومة القوانني كالتشريع اجلزاورم، كفيما AFNORطرؼ مكتب التدقيق اخلارجي الفرنسي 

 يلي تفصيل يف ذلك.

 : والمسؤوؿ البيئي مع الوزارة الوصية"Contrat de Performance " توقيع عقد النجاعة –الفرع األوؿ 
كتقليػػل حػػدة ادللو ػػات  البيئػػة ايػػةمحببػػالرلم مػػن أف الػػوزارة الوصػػية تعتػػز توقيػػع ادلؤسسػػات لعقػػد يشػػمل إلتزامهػػا  

سػب مسػتول التلػوث التشريعي كالقانوين الذم يفػرض رسػوما بيئيػة متدرجػة حب انبأف اجل إال ،''طوعيالغازية دبثابة إلتزاـ ''
 .كالضغوط ادلتزايدة من قبل السلطات اقلية كادلواطنني ادللو ة، الذم تتسبب فيو الشركة

 :توقيع عقد النجاعة أوال_
 من خالؿ مستويني أساسيني علا: ، كالذم يظهربني الوزارة الوصية كالشركة ادلعنية توقيع عقد النفاعة البيئية مت

 : 1قلي  والبيئةعلى مستوى وزارة تهيئة اإل –
 كيكوف إلتزاـ الوزارة من خالؿ:  
 كتنفيػػػػذ   ،دعػػػم كمرافقػػػة الشػػػػركات مػػػن أجػػػػل مسػػػاعدهتا علػػػػى ذبسػػػيد أىػػػػدافها اإلسػػػرتاتيفية لإلنتػػػػاج األنظػػػف

 سلططات العمل البيئية؛ 

  لوصيةامشاركة الشركات يف برامج تكوين اليت تقيمها الوزارة . 

 : الشركةعلى مستوى  –

                                                 
1

  MEERحبليب إلى اسم وزارة البيئت والطبقبث المخجددة  MATEوزارة حهيئت االقليم والبيئت   تححىلج حسمي 
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 جواف  28ادلؤرخ يف  240 -05لبيئة على مستول ادلؤسسة كذلك طبقا للمرسـو التنفيذم رقمتعيني مندكب ل
 ؛2005

 تعيني جهاز دلراقبة النفايات كجهاز للفحص ؼلص ادلنشآت ادلضادة للتلوثAnti-pollution ؛ 

 كضع نظاـ لإلدارة البيئية كفقا دلواصفةISO14001 ؛ 

 ايػػات مػػن ادلصػػدر مػػع نظػػاـ للفػػرز كتثمػػني النفايػػات الػػيت تلقيهػػا كضػػع حيػػز تنفيػػذ ألجهػػزة زبفػػيج التلػػوث كالنف
 كمعاجلة مياه الصرؼ الصناعي ككذا اإلقتصاد يف مصادر الطاقة.  ،ادلؤسسات

علػػى عقػػد النفاعػػة البيئيػػة مػػع كزارة هتيئػػة  2002أفريػػل  13عػػني الكبػػ ة يف  اإلمسنػػتكيف ىػػذا اإلطػػار فقػػد كقعػػت شػػركة 
 ة طوعية يف رلاؿ محاية البيئة كزبفيج التلوث. كىذا بصف ،اإلقليم كالبيئة

 كقد سبحورت األىداؼ ادلسطرة حوؿ عقد النفاعة ادلوقع يف النقاط التالية:  
  اقيط؛متابعة جهود محاية البيئة ك  

  كضع جهاز مهمتو التسي  البيئي مع تكوين كربسيس األفراد؛ 

  كضع نظاـ مراقبة النفايات؛ 

 ية كفق مواصفة كضع نظاـ لإلدارة البيئISO14001 ؛ 

 تنيالكهرباوي تنيإستبداؿ ادلصفا Electro- filtres  ؛ 

  مصايف القماشية  10ذبديد الػFiltres à manches  ؛ 

  50إحرتاـ معاي  زلددة للمخلفات اذلواوية دبقدار mg / N m
3. 

 تعيين مسؤوؿ للبيئة:  – ثانيا
فقػػد قامػػت بتعيػػني  ،فيػػذا لإللتزامػػات اقػػددة يف بنػػود اإلتفاقيػػةعلػػى عقػػد النفاعػػة كتن اإلمسنػػتبعػػد توقيػػع شػػركة  

 Service de qualité et) 2ىػػػي مصػػػلحة اجلػػػودة كالبيئػػػة ،مسػػػؤكؿ علػػػى رأس مصػػػلحة هتػػػتم بػػػاجلودة كالبيئػػػة

environnement) ، كيف ىػػذه السػػنة فقػػد أعطيػػت ذلػػذا اجلهػػاز أعليػػة أكػػز بػػةدراج كظيفػػة السػػ كرة يف ىػػذه ادلصػػلحة، 
 ، مث ربولت أخ ا باسم كظيفة األمن كالتنمية ادلستدامة.ربت إسم مصلحة الس كرة كاجلودة كالبيئة لتصبح

ادلتعلق بكيفية  2005جواف  28ادلؤرخ يف  240 –05إف تعيني مسؤكؿ للبيئة مت طبقا للمرسـو التنفيذم رقم  
 تعيني مندكب البيئة، كما تشمل مهامو األساسية ما يلي: 

 عات كالقوانني البيئية على مستول الشركة؛ التشري ذتنفي 

  البحث ادلستمر عن كساول الوقاية كاحلد من التلوث؛ 

  ضماف تسي  بيئي حسن للشركة؛ 

                                                 
2

 .حبليب إلى  مديريت األمن والخنميت المسخدامتالخسميت  ححىلج  
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  تنفيذ نظاـ للرقابة الذاتية للنفايات كادلنشآت؛ 

 البيئي كنظاـ اإلدارة البيئية؛  خصوصا التدقيق، تبج أدكات تسي  جديدة للبيئة 

 ستغالؿ العقالين للثركات الطبيعية كادلاء، الطاقة كادلواد األكلية؛ التأكيد على اإل 

  .توعية العماؿ كتدريبهم 

 وضع السياسة البيئية:  – نيالفرع الثا
بعد توقيع الشركة على عقد النفاعة كتعيني مسؤكؿ للبيئة، قامت الشركة بةعالف عن سياسػتها البيئيػة شلضػى مػن  

 : لذم يتضمن االلتزامات البيئية من خالؿطرؼ ادلدير العاـ للشركة، كا
  مناسبتها لطبيعة كحفم األ ر البيئي ألنشطتها كمنتفاهتا كخدماهتا؛ 

  ضماف اإللتزاـ بالتحسني ادلستمر كمنع التلوث؛ 

 سة؛ ضماف اإللتزاـ بادلطابقة مع ادلتطلبات القانونية البيئي ادلطبقة كادلتطلبات البيئية األخرل اليت تشارؾ هبا ادلؤس 

  توف  إطارعمل لوضع كمراجعة األىداؼ كادلستهدفات البيئية؛ 

  تو يقها كتنفيذىا كاقافظة عليها؛ 

  نقلها جلميع األشخاص العاملني بادلؤسسة؛ 

  .توف ىا للعامة 

جلميػػع مػػن خػػالؿ ربديػػدىا  ،عػػني الكبػػ ة قػػد إلتزمػػت بالشػػركط اقػػددة يف ادلواصػػفة القياسػػية اإلمسنػػتلػػذا فػػةف شػػركة      
كبػػػاللغتني العربيػػة كالفرنسػػية حػػج يتسػػ  للفميػػػع  ،العناصػػر السػػابقة مػػع تعليقهػػا يف كيػػػع األمػػاكن كادلصػػا  بصػػورة الوقػػة

 كل حسب موقعو.   ،اإلطالع عليها كبالتا  العمل على تنفيذ ما جاء يف بنودىا
  التخطيط: – ثالثالفرع ال

كونػػو   ،نػػد إرسػػاوها ألسػػس كقواعػػد إنشػػاء منظومػػة لػػإلدارة البيئيػػةيعتػػز التخطػػيط مرحلػػة مهمػػة تقػػـو هبػػا الشػػركة ع 
لعػػني  اإلمسنػتيسػاعدىا يف ربديػد أىػػم التػأ  ات البيئيػة ادلصػػاحبة ألنشػطتها الصػناعية، كيف ىػػذا اإلطػار فقػد قامػػت شػركة 

 : عمليتها التخطيطية كادلتمثلة يف الكب ة بتحديد أىم مراحل
 أثيراتها المصاحبة: تحديد المظاىر البيئية وت –أوال 

كونػػػو يسػػػاعد يف معرفػػػة مػػػدل تػػػأ   أنشػػػطتها علػػػى   ،يعتػػػز ربديػػػد ادلظهػػػر البيئػػػي عمليػػػة أساسػػػية بالنسػػػبة للشػػػركة 
 لعني الكب ة بتحديد تلك ادلظاىر كىي:  اإلمسنتاجلانب البيئي، كيف ىذا اإلطار فقد قامت شركة 
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I –  :تحديد اإلنبعاثات الغازية في الهواء 
بأهنػػا ''  2006أفريػػل  15الصػػادر يف  138-06اإلنبعا ػػات اجلويػػة يف ادلرسػػـو التنفيػػذم رقػػم القػػانوف ؼ يعػػر  

 (1). إنبعاث الغاز كالدخاف كالبخار كاجلزيئات الساولة أكالصلبة يف اجلو من مصادر  ابتة السيما عن ادلنشآت الصناعية ''
ككذا تشغيلو، كمػا ؽلكػن   اإلمسنتمن مرحليت إقامة مصنع  ؽلكن أف تتولد اإلنبعا ات الغازية إو اجلو خالؿ كل 

أكيف صػػورة جسػػيمات زلملػػة بالغػػازات، كذلػػذا فػػةف ىػػذه اإلنبعا ػػات الغازيػػة  ،أف تكػػوف اإلنبعا ػػات يف اذلػػواء يف صػػورة لازيػػة
ة مثػػػػل مػػػػع أ رىػػػػا علػػػػى صػػػػحة اإلنسػػػػاف إذا كانػػػػت الغػػػػازات ادلنبعثػػػػة ذات طبيعػػػػة ضػػػػار  ،ؽلكػػػػن أف تقلػػػػل مػػػػن جػػػػودة اذلػػػػواء

 (.Dioxines)الديوكسينات 
اإلنبعا ات الرويسية إو اذلواء نتيفة التفاعالت الطبيعية كالكيماكية ادلتعلقػة بعمليػات التحفػ  )اقفػرة(  ذىبكت 

للمػػواد األكليػػة كإحػػرتاؽ الوقػػود يف نظػػاـ الفػػرف كمػػا أف أنشػػطة الطحػػن كالتخػػزين كنقػػل الوقػػود ك ادلػػواد اخلػػاـ تعتػػز كػػذلك 
 . إلنبعا ات اجلوية دلصانع اإلمسنتيبني القيم القصول ادلسموحة ل ادلوا  دكؿاجل ك ،إلنبعا ات إو اذلواءمصدرا ل

  اإلسمنت( القي  المسموحة لبعض القي  القصوى لمعايير اإلنبعاثات الجوية لمصانع VI–1) :الجدوؿ رق 
 القي  المسموحة للمنشآت القديمة القي  القصوى الوحدة المعايير

 50 30 3مغ / ط ـ لبار
 750 500 3مغ / ط ـ أكسيد الكزيت
 1800 1500 3مغ / ط ـ أكسيد اآلزكت
 200 150 3مغ / ط ـ أكسيد الكربوف

 5 5 3مغ / ط ـ محج الفلوريديريك
 10 5 3مغ / ط ـ ادلعادف الثقيلة

 10 5 3مغ / ط ـ فليور
 50 30 3مغ / ط ـ كلوركر

ادلػػػنظم النبعا ػػػات الغػػػاز  2006أفريػػػل  15الصػػػادر يف  138-06للفمهوريػػػة اجلزاوريػػػة، ادلرسػػػـو التنفيػػػذم رقػػػم اجلريػػػدة الرمسيػػػة : المصػػػدر
 .  17و، ص اجلالصلبة يف  كالدخاف كالبخار كاجلزيئات الساولة أك

  

  :اإلمسنتكفيما يلي شرح ألىم ادللو ات الغازية الرويسية اليت يطرحها مصنع 
 
 
 

                                                 
     الهدددد ن  ا اتفاددددفو الخددددفس زالددددل ف   2006أ ريدددد   15الصددددفلر  دددد   138-06الجريددددلر الر ددددهير لمجهجزريددددر الجسامريددددرذ الهر ددددز  ال   يدددد   ر دددد   (1)

 .   13جزذ صالجسيمفو ال فممر أز الصمار    زالا فر زال
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  الغبار: – 1
ميكركف  100ك 20أقطار بني بكىي  اإلمسنتار من أىم ادللو ات اليت يطلقها مصنع يعد الغب 

  .PM10كرمزىا ميكركف  10ميكركف=جزء من مليوف من ادلرت( كما تتضمن اجلسيمات ذات األقطار األصغر من1)
كتداكؿ كتعبئة كطحن    من طحن كتداكؿ ادلواد اخلاـ كتشغيل الفرف كتزيد الكلنكار اإلمسنيتيتشكل الغبار  

في فرف تشكيل الكلنكار يتم ف ،( ، كباألخص يف مرحلة طحن ادلواد على الطريقة اجلافةSac et Vracادلنتفات )
كىذا حسب ادلقاييس األكركبية  ،اإلمسنتطن من 1كغ من الغبار خالؿ مراحل تصنيع  0.3تشكيل بادلتوسط ما مقداره 

من كمية تغذية الفرف  % 20–10بني  اإلمسنتت ادلنبعثة من إفرازات معامل كما تقدر كمية الدقاوق اقمولة مع الغازا
لكن الكميات احلقيقية ادلنبعثة من الغبار  ،من الغازات ادلنبعثة من ادلداخن 3مغ/ ـ100ك 50كالرتكيز ادلسموح بو بني 

 التخزين.  خلل يف اإلنتاج أكإما إو أكز من الرتاكيز النظرية كيرجع ذلك 
كيعد الغبار العنصر الرويسي  ،على شكل سحب بيضاء كثيفة اإلمسنتهر الغازات ادلنبعثة من مداخن كما تظ 

SOكالكزيتات  Cl ادلسبب ذلذه السحب، فتحوم ىذه األتربة شديدة النعومة على الكلوريدات
2

4

 كىي  ،كاجل  احلي
  أف يتلوث ماء الشرب كيؤدم إو أمراض يف اجلهاز التنفسي.ؽلكن  تشكل خطورة من الناحية الصحية كالبيئية كبالتا 

 غاز ثاني أكسيد الكربوف:  – 2
ادلسؤكؿ األكؿ عن اإلحتباس احلرارم كيوجد طبيعيا يف اجلو حيث يشكل  CO2يعد لاز  اين أكسيد الكربوف  

درجة مئوية، لكن ما  15بػ  كىو يعمل على احلفاظ على متوسط درجة حرارة األرض ،من الغالؼ اجلوم % 0.03
جزء من  380تطلقو الصناعات من ىذا الغاز أصبح يفوؽ ما ربتاجو األرض بكث ، لذا فالغالؼ اجلوم ػلتوم على 

جزء من ادلليوف قبل الثورة الصناعية، فمن إكا  ادلصانع حوؿ العامل تقدر نسبة  اين  275مقارنة بػ  CO2ادلليوف من 
بشكل رويسي عند حرؽ الوقود  اإلمسنت، فينتج يف مصنع من رلمل إنبعا ات الغاز % 05ة بػ أكسيد الكربوف ادللقا

 ضا يف عملية تكليس احلفر اجل م كربويلو إو ج  يف أفراف تشكيل الكلنكار.يكأ ،)الغاز( لتوليد الطاقة الكافية للمصنع
SO4  أكسيد الكزيت تز لازيف مصانع اإلمسنت يعأكسيد الكبريت:  – 3 

من ادلسببات الرويسية للمطر 2-
إو  04إو تضرر األبنية ادلصنوعة من الفوالذ كاحلفر الطبيعي، حيث أنو يبقى يف اجلو لفرتة من  احلمضي الذم يؤدم

، كعندما يعود إو األرض على شكل مطر محضي يسبب الضباب الدخاين الذم ؼليم على ادلناطق القريبة من  25 يـو
إلضافة إو تأ  ه الكب  على صحة اإلنساف ) خاصة إلتهاب القصبات اذلواوية عند األطفاؿ ( ككذا مصنع اإلمسنت، با

يف كيع دكؿ  3ملغ/ ـ 400كقد حددت كمية أكسيد الكزيت ادلسموح إنطالقة من مصنع إمسنت بػ  ،احليواف كالنبات
 العامل. 
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 أوؿ أكسيد الكربوف:  غاز – 4
يسػبب اإلختنػاؽ يف حػاؿ  ،عػدًن اللػوف كالراوحػة كىػو مػن الغػازات السػامة COربػوف يعتز لػاز أكؿ أكسػيد الك 

ادلرتفع يف اذلواء، كما يسبب ضعف الرتكيز كتوتر األعصاب كأمراض القلػب كالصػدر يف حػاؿ تركيػزه ادلػنخفج، كمػا  هتركيز 
 دلسموح هبا. زيادة نسبتو على ادلعدالت ايعد خط ا على العماؿ يف مصنع الإلمسنت خاصة يف حاؿ 

إذا زاد تركيزىػػػا  اإلمسنػػػت( الكهرباويػػػة يف مصػػػانع Filtresكمػػػا يسػػػبب ظػػػاىرة القػػػول الكهرباويػػػة يف ادلصػػػايف )   
نتيفة اإلحرتاؽ ل  الكامل للوقود يف الفرف  اإلمسنتفيسبب إنففارىا كتوقفها عن اخلدمة، كما ينتج باألساس يف مصنع 

دخنة الغػازات فيكػوف السػبب يف التهويػة لػ  الكافيػة لفػرف تشػكيل الكلنكػار أكخلػل بشكل رويسي كإذا ما زاد تركيزه يف م
طػػن  1كػغ عنػد إنتػاج   CO 2.2يف أنظمػة األفػراف احلديثػة الػيت تعمػل بادلراحػل، كتقػدر الكميػة ادلتوسػطة ادلنبعثػة مػن لػاز 

 .اإلمسنتمن 
II – النفايات:  إدارة 

ك الػػيت ربتػوم علػػى مكونػات سػػامة أك ضػارة إو تػػأ  ات علػػى ؽلكػن أف يػػؤدم الػتخلص مػػن النفايػات خاصػػة تلػ 
  سالمة كنوعية ادلياه كاألراضي كصحة اإلنساف. 

 لعني الكب ة العناصر التالية:  اإلمسنتكتتضمن النفايات الناذبة عن مصنع  
  أتربة( ادلواد ذات اجلسيمات الدقيقة دبا يف ذلك أتربة ادلخارج اجلانبيةBy Pass ؛) 

 كادلػػػذيبات العضػػػوية  ات الناذبػػػة عػػػن صػػػيانة ادلعػػػدات كاآلليػػػات مثػػػل الزيػػػوت كسللفػػػات التشػػػحيم األخػػػرلادلخلفػػػ
 ادلستهلكة؛ 

  ادلواد الصلبة الناذبة عن ذبميع السيارات كالشاحنات؛ 

  سللفات نتاوج إختبار ادلنتج من طرؼ سلز اجلودة كالنوعية؛ 

  سللفات ادلصايف القماشية ادلستهلكة؛ 

 شبية؛ ادلنصات اخل 

  نفايات حديدة ناذبة عن زلركات كأجهزة قدؽلة؛ 

  .كوابل كأسالؾ كهرباوية 

مبػػادئ لػػإلدارة السػػليمة لنفايػػات اإلمسنػػت مػػن خػػالؿ   WBCSDكقػػد كضػػع رللػػس األعمػػاؿ العػػادلي للتنميػػة ادلسػػتدامة
 اجلدكؿ التا :
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 ا من النفايات في قمائن اإلسمنتللنفايات الخطرة وغيرى ةالمشترك مبادئ اإلدارة(VI–2: )الجدوؿ رق  

 فػػػػػػػالوص       دأػػػػػالمب

ينبغي احتراـ تسلسل إدارة 
 النفايات

 ؛بيئيان كاقتصاديان لالسرتجاع لللنفايات يف قماون اإلمسنت حيثما ال تتوافر طرؽ أقو  ةينبغي إجراء اإلدارة ادلشرتك -

 ؛إدارة النفايات جزءان أساسيان من ةينبغي اعتبار اإلدارة ادلشرتك -

 .كفقان التفاقييت بازؿ كاستكهومل كل علا من االتفاقات البيئية الدكلية ذات الصلة ةينبغي إجراء اإلدارة ادلشرتك -

ينبغي تجنب حدوث 
انبعاثات إضافية وتأثيرات 
 سلبية على صحة البشر

 ؛عا ها يف أدىن حد شلكنينبغي تالىف التأ  ات السلبية للتلوث على البيئة كصحة البشر أك انب - –

ينبغي أف ال تزيد االنبعا ات يف اذلواء من اإلدارة ادلشرتؾ للنفايات يف قماون اإلمسنت، من الناحية اإلحصاوية،  - –
 ؛ةعن تلك الصادرة عن النفايات ل  ادلتضمنة يف اإلدارة ادلشرتك

ينبغي أف تظل نوعية 
 اإلسمنت دوف تغيير

 ؛)الكلنكر كاإلمسنت كاخلرسانة( كبالوعة للمعادف الثقيلة ينبغي عدـ استخداـ ادلنتج - –

 ؛ينبغي أف ال يتسبب ادلنتج يف أم تأ  ات سلبية على البيئة )مثل تلك اليت ربدد من خالؿ اختبارات الغسل( - –

 .ينبغي أف تتيح نوعية ادلنتج عملية االسرتجاع يف هناية العمر االفرتاضي - –

ينبغي أف تكوف الشركات 
تضطلع بعملية اإلدارة التي 

 مؤىلة لذلك ةالمشترك

 ؛ضماف االمتثاؿ للقوانني كالقواعد -

 ؛تتمتع بسفالت جيدة لالمتثاؿ للقواعد البيئية كالسالمة -

 ؛لديها موظفني كعمليات كنظم ملتزمة حبماية البيئة كالصحة كالسالمة -

 ؛قادرة على التحكم يف ادلدخالت يف عملية اإلنتاج -

 .قات جيدة مع اجلمهور كاألطراؼ األخرل ادلشاركة يف اخلطط اقلية كالوطنية كالدكلية إلدارة النفاياتتقيم عال -

ينبغي لتنفيذ اإلدارة 
أف يراعي  ةالمشترك

 الظروؼ المحلية

 ؛ينبغي أف تظهر ادلتطلبات كاالحتياجات القطرية يف القواعد كاإلجراءات -

 ؛ت الالزمة ككضع الرتتيبات ادلؤسسيةينبغي أف يتيح التنفيذ بناء القدرا -

 .مع عمليات التغي  األخرل يف ىيكل إدارة النفايات يف البلد ادلعج ةينبغي أف يتفق تطبيق اإلدارة ادلشرتك -

،  دمؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اخلطرة كالتخلص منها عز احلدك مطبوعات األمم ادلتحدة،المصدر:
 .19، ص2011أكتوبر  21 - 17كولومبيا، 

 2001ادلؤرخ يف  19-01خصوصا القانوف رقم  تقـو الشركة بتصنيف نفاياهتا كفق التشريع اجلزاورمكما 
 كالذم يقسمها إو: كادلتعلق بتسي  النفايات كمراقبتها كإزالتها

 النفايات الخاصة D.S: 

ة كالزراعية كالعالجية كاخلدمات، ككل النشاطات األخرل، كاليت ىي كل النفايات الناذبة عن النشاطات الصناعي
بفعل طبيعتها كمكونات ادلواد اليت ربتويها، الؽلكن كعها كنقلها كمعاجلتها بنفس الشركط مع النفايات ادلنزلية كما شاهبها 

 كالنفايات اذلامدة.
 النفايات الخاصة الخطرة D.S.D: 

 ا كخاصية ادلواد السامة اليت ربتويها ػلتمل أف تضر بالصحة ك/أك بالبيئة.ىي كل النفايات اليت بفعل مكوناهت
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 النفايات الهامدة D.I: 

ىي كل النفايات الناذبة السيما عن استغالؿ اقاجر كادلناجم، كعن أشغاؿ اذلدـ كالبناء أك الرتميم، كاليت ال يطرأ 
ها يف ادلفارغ، كاليت مل تلوث دبواد خطرة أك بعناصر أخرل، عليها أم تغي  فيزياوي أك كيمياوي، أك بيولوجي عند إلقاو

 تسبب أضرارا ػلتمل أف تضر بالصحة العمومية ك/أك بالبيئة.
 النفايات المنزليةD.M.A: 

الصػناعية كالتفاريػة كاحلرفيػة   عػن النشػاطات ادلنزليػة كالنفايػات ادلما لػة الناكػة عػن النشػاطات  كػل النفايػات الناذبػة
 كاجلدكؿ ادلوا  يوضح كيفية تصنيف النفايات بالشركة  ،يت بفعل طبيعتها كمكوناهتا تشبو النفايات ادلنزليةكل ىا، كال

 SCAEKتصنيف النفايات الصناعية بشركة اإلسمنت  (VI–3: )رق   الجدوؿ
 ةػػػػػػػػػػػػػػنوع النفاي صنف النفاية رمز النفاية ةػػػػػػػػػػػنوع النفاي صنف ال  رمز النفاية
844499 D.S.D 19413499 دىاف، برنيق، لراء D.M.A )بقايا معدنية)علب احلفظ 
184148 D.S.D 294141 أدكية منتهية الصالحية D.M.A  مصفاة ىواء 

184141 D.S.D 294147 نفايات أنشطة العالج الطيب D.M.A  كوابل كهرباوية 

164641 D.S.D رلمعات البطاريات 

(Accumulateurs) 
2941413 D.M.A 

 معدات كهرباوية تالفة أك مكسرة

164144 D.S.D مصفاة خاصة ب(Gaz 

oïl, huile, air souillé) 
2941419 D.M.A   كرؽ ككرتوف موجو للتعبئة كل

 التعبئة

154241 D.S.D 294146 قطع قماشية للتنظيف D.M.A عبوات بالستيكية 

134243 D.S.D  19413499 زيوت مستعملة D.M.A مطبخ عضوية نفايات 
D.S.D 294141 شحـو مستعملة D.M.A قوالب كقطع مستعملة 

2941419 D.S 294147 بطاقات كمركبات إلكرتكنية D.M.A 
Tubes fluorescents 

1641145 D.S 164141 آجر كخرسانة مهشمة D.M.A عفالت مستعملة 

1941349

9 

D.S نفايات اإلمسنت D.M.A ( مطاطBandes usagée) 

D.S 19413499 أكياس امسنت تالفة D.M.A قطع حديدية 

1941341 D.S 294145 بقايا الفرينة D.M.A جيوب تصفية ل  ملو ة 

84348 D.S 294143 خرطوشة، بقايا الطباعة D.M.A خشب التعبئة 

19413499 D.M.A كريات حديدية مستعملة 

D.M.A براميل معدنية 

14342 D.I مواد التعقيم 

 من اعداد الطالب باالعتماد على ك اوق مصلحة البيئةالمصدر: 
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 حسب اجلدكؿ السابق فةف الشركة تقـو بتصنيف النفايات إو رلموعات رويسية ىي :
النفايات اخلاصة اخلط ة، النفايات اخلاصة، النفايات ادلنزلية، كالنفايات اذلامدة. كما تتفرع كل رلموعة إو العديد 

 خرل ذات نفس ادلنشأ أك اخلطر، كىذا مايسهل عملية الفرز كاعادة التثمني أك التخلص منها.من العناصر األ
III –   المستعملة:  الصناعية المياهمعالجة 

كالػػػػػذم يضػػػػػبط القػػػػػيم القصػػػػػول  2006أفريػػػػػل  19الصػػػػػادر يف  141–06جػػػػػاء يف ادلرسػػػػػـو التنفيػػػػػذم رقػػػػػم  
 . 1ؼ كذبمع مباشر أكل  مباشر لساول ينفم عن نشاط صناعي '' للمصبات الساولة بأهنا : '' كل تدفق كسيالف كقذ

، كمػػا ؽلكػن أف تػػؤدم اإلمسنػتفػيمكن أف ػلػدث تلػػوث للميػاه السػطحية كاجلوفيػػة خػالؿ إنشػاء كتشػػغيل مصػنع  
 ادلخلفات الساولة اليت ربملها مياه الصرؼ إو تقليل جودة ادلياه مع التأ   على: 

 داـ ادلياه يف الرم كالشرب؛ صحة اإلنساف كخاصة عند إستخ 

 النباتات كاحليوانات ادلوجودة بادلياه العذبة كادلاحلة . 

  اإلسمنتالقي  القصوى المسموح بها للمصبات الصناعية السائلة لمصانع (VI– 4: )الجدوؿ رق 
 القي  المسموحة للمنشآت القديمة القي  القصوى الوحدة المعايير

 C° 30 30ِ   درجة الحرارة
 8.5 – 5.5 8.5 – 5.5 - (PH)ػؾ ى

 120 80 مغ / ؿ ط ؾ أ
 1 0.5 مغ / ؿ مواد مترسبة
 1 0.5 مغ / ؿ الرصاص
 0.2 0.07 مغ / ؿ الكاديـو
 0.1 0.1 مغ / ؿ الكرـو

 0.1 0.1 مغ / ؿ الكوبالت
 0.3 0.1 مغ / ؿ النحاس
 0.5 0.1 مغ / ؿ النيكل
 5 2 مغ / ؿ الزنك

الػذم يضػبط القػيم القصػول  2006أفريػل  19الصػادر يف  141-06ية للفمهورية اجلزاورية، ادلرسػـو التنفيػذم رقػم اجلريدة الرمسالمصدر: 
 .11للمصبات الصناعية الساولة، ص
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تتولػد سػواول الصػرؼ مػن عمليػات التزيػد ككميػات ادليػاه الزاوػدة عػن الصػػرؼ يف  اإلمسنػتتصػنيع  مراحػلكخػالؿ  
فتحتػػػػػػػػوم سػػػػػػػػواول الصػػػػػػػػرؼ بصػػػػػػػػفة أساسػػػػػػػػية علػػػػػػػػى مػػػػػػػػواد صػػػػػػػػلبة ذاوبػػػػػػػػة )ىيدرككسػػػػػػػػيد ، ادلنػػػػػػػػاطق اخلارجيػػػػػػػػة للمصػػػػػػػػنع

،الكلوريدات ،الصوديـو ( ،البوتاسيـو لػذا ؽلكػن تػدكير ميػاه ، الكزيتات( ككػذا علػى مػواد صػلبة عالقػة )كربونػات الكاليسػيـو
 سواول الصرؼ كإعادة استخدامها من خالؿ أبراج التزيد أكأحواض الرتسيب كالتخزين. 

لعػػني الكبػػ ة أهنػػا يف حالػػة  اإلمسنػػتف ادلالحػػظ علػػى مسػػتول زلطػػة معاجلػػة ميػػاه الصػػرؼ الصػػناعي بشػػركة لػػ  أ 
متدىورة كبالتا  أصبحت ال تؤدم مهامها بصورة جيدة، ذلذا فةف ادلياه اليت تدخل إو اقطة ربفز فيها الزيوت كالشحـو 

مل تقػم ههػود للتقليػل مػن معػدذلا كبالتػا  تأ  ىػا علػى البيئػة، بػل أما بػاقي الرتسػبات كادلػذيبات يف ادلػاء فػةف الشػركة  ،فقط
 كىذا ما يؤ ر على الكاونات احلية ادلتواجدة بادلنطقة.  تلقيها مباشرة يف الطبيعة،

IV – :مستوى الضجيج 
 كيتضمن ما يلي:  اإلمسنتغلب ربديد ادلصادر ادلتوقعة للضفيج الناتج عن مصنع 

 أجهزة ضغط اذلواء...إخل( ؛ شاءات )التفف الضفيج الناتج عن اإلن ، 

 حركػػػة السػػػيارات كتغيػػػ  سػػػيور : الضػػػفيج النػػػاتج عػػػن التشػػػغيل مثػػػلChaine  النقػػػل كأنظمػػػة األفػػػراف كالطػػػواحني
 . كالكسارات كمعدات التعبئة داخل كخارج ادلصنع

 إلنتاجأنواع ادللو ات الصادرة عن مصنع اإلمسنت عز مراحل انا ل يلخص كفيما يلي جدكؿ
 الملوثات الصادرة عن مصنع اإلسمنت عبر مراحل اإلنتاج (VI–5: )رق  جدوؿ

PH S.S NH3 Dioxines 

Et furannes 
Halogénes Métaux COV Cox Nox Sox Part مصدر التلوث 

          A  تحضػػػػػػير وتخػػػػػػزين
 المادة األولية

          A  تحضػػػػػػير وتخػػػػػػزين
 اإلضافات

   A A A A A A A A رفالف 

          A مبرد الكلنكر 

          A الطحن 

          A تخزين اإلسمنت 

W W         A التصريف 

Aتلوث ىوائي: W:تلوث مائي Lتلوث أرضي: 

Source : Manuel de prévention de la pollution dans le secteur du ciment, Centre d’activités 

régionales pour la production propre (CAR/PP) : Plan d’action pour la Méditerranée Manuel 

de prévention de la pollution dans le secteur du ciment, Espagne, 2008, p198. 
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حيث  ،نالحظ من اجلدكؿ السابق أف التلوث اذلواوي يعتز أىم مصدر للتلوث على خالؼ التلوث ادلاوي كاألرضي     
كما   ،مراحل تصنيع االمسنت من كقت كانت يف صورة مادة أكلية كحج تصريف ادلادة يف شكلها النهاوييشمل سلتلف 

أما التلوث ادلاوي فيكوف فقط يف آخر مراحل التصنيع يف شكل مواد تلقى  ،يشمل أىم العناصر الكيمياوية ادلكونة للتلوث
يف شكل مواد  اإلمسنتخاصة عندما يتم التخلص من مواد  يف االارم ادلاوية، أما التلوث األرضي فيكوف خارج ادلصنع

 ىامدة.

  القانونية:مراعاة األدوات التنظيمية واآلليات  –ثانيا 
لقػػد عكفػػت الدكلػػة علػػى ربضػػ  القاعػػدة القانونيػػة ككضػػع اآلليػػات التشػػريعية الكفيلػػة حبمايػػة البيئػػة كاحلفػػاظ علػػى  

ويػث الوسػط البيئػي ،خاصػة بعػد توقيعهػا للعديػد مػن اإلتفاقيػات الدكليػة كإعالهنػا ككػذا ردع ادلتسػببني يف تل ،ادلوارد الطبيعية
 كاآلليات القانونية نذكر:  التنظيمية  األدكاتبتطبيقها ميدانيا، كمن أىم تلك  االلتزاـ

I –  :األدوات التنظيمية 
الػػػيت تسػػػهر علػػػى تنفيػػػذ تلػػػك بعػػػد توقيػػػع اجلزاوػػػر علػػػى العديػػػد مػػػن االتفاقيػػػات الدكليػػػة أنشػػػأت األجهػػػزة اإلداريػػػة  

 اإللتزامات كىي: 
 ( ادلرصد الوطج للبيئة كالتنمية ادلستدامةONEDD ؛ ) 

 ( الوكالة الوطنية للنفاياتAND ؛ ) 

 ( ادلركز الوطج لتكنولوجيات اإلنتاج األنظفCNTPP ؛ ) 

 ( ادلرصد الوطج للتكوين يف ادلهاـ البيئيةCNFE ؛ ) 

 مركز تطوير ادلوارد البيولوجي( ةCDRB ؛ ) 

 ( اقافظة الوطنية حلماية اإلقليمCNPL .) 

II –  :اآلليات القانونية والتشريعية 
إىتمت الوزارة الوصية شلثلة يف كزارة هتيئة اإلقلػيم كالبيئػة بوضػع رلموعػة مػن النصػوص التشػريعية الػيت تػنظم عمػل   

 : كتضع إطار قانوين ينظم مهامها كأىم تلك النصوص ،األطراؼ ادلعنية
  كادلتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة؛  2003جويلية  19ادلؤرخ يف 10–03القانوف رقم 

  كمراحػل تقيػيم ادلنشػورات   كالذم يضبط كيفيػة 2003ديسمز  09ادلؤرخ يف  477 –03ادلرسـو التنفيذم رقم
  اخلاصة؛كمراجعة ادلخطط الوطج لتسي  النفايات 

  كالذم يضبط كيفية إبتكار كتنظيم أدكار كسبويل  2004جويلية  19ادلؤرخ يف  199 –04قم ادلرسـو التنفيذم ر
 النظاـ العمومي دلعاجلة نفايات التوضيب؛
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  كالػػػذم يضػػػبط كيفيػػػة نقػػػل النفايػػػات اخلاصػػػة  2004ديسػػػمز 14ادلػػػؤرخ يف  409 –04ادلرسػػػـو التنفيػػػذم رقػػػم
 اخلط ة؛

  كالذم يضػبط القواعػد العامػة لتهيئػة كإسػتغالؿ  2004ديسمز  14 ادلؤرخ يف 410 –04ادلرسـو التنفيذم رقم
 كمعاجلة النفايات كشركط حفظ تلك النفايات على مستول ادلنشآت؛

  كادلتعلق بادلياه؛  2005أكت  04ادلؤرخ يف  12 –05القانوف رقم 

  ككػذا نوعيػة  ،ول اخلطركادلنظم للقيم اقدكدة دلست 2006جانفي  07ادلؤرخ يف  02 –06ادلرسـو التنفيذم رقم
 اذلواء كحاالت التلوث اجلوم؛ 

  اقدد لقاومة ادلنشآت ادلصنفة حلماية البيئة.  2007مام  19ادلؤرخ يف  144 –07ادلرسـو التنفيذم رقم 

علػػى كجػػوب إعػػداد  ،منػػو 04السػػيما ادلػػادة  2007مػػام  19ادلػػؤرخ يف  145 –07كمػػا يلػػـز ادلرسػػـو التنفيػػذم رقػػم 
منػو أف ربتػوم الدراسػة أكمػوجز تػأ   ادلعػد علػى  06ركع، كمػا تشػرتط ادلػادة شػالتأ   على نفقة صػاحب ادل دراسة أكموجز

 (1)ما يلي:  أساس حفم ادلشركع كاآل ار ادلتوقعة على البيئة السيما
 دلزمػػع تقػػدًن صػػاحب ادلشػػركع، لقبػػو أكمقػػر شػػركتو ك كػػذلك عنػػد اإلقتضػػاء شػػركتو كخزتػػو اقتملػػة يف رلػػاؿ ادلشػػركع ا

 إصلازه كيف االاالت األخرل؛ 

  الدراسات؛تقدًن مكتب  

  ربليل البداول اقتملة دلختلػف خيػارات ادلشػركع كىػذا بشػرح كتأسػيس اخليػارات ادلعتمػدة علػى ادلسػتول اإلقتصػادم
 كالتكنولوجي كالبيئي؛ 

  الدراسة؛ربديد منطقة  

  للموقع كبيئتو؛  األصليةالوصف الدقيق للحالة 

 كاإلستغالؿ كما بعد اإلستغالؿ؛  ،قيق دلختلف مراحل ادلشركع السيما مرحلة البناءالد الوصف 

  تقػػػػدير أصػػػػناؼ ككميػػػػات الركاسػػػػب كاإلنبعا ػػػػات كاألضػػػػرار الػػػػيت قػػػػد تتولػػػػد خػػػػالؿ سلتلػػػػف مراحػػػػل إصلػػػػاز ادلشػػػػركع
 كإستغاللو؛ 

  البيئة؛كالطويل للمشركع على تقييم التأ  ات ادلتوقعة ادلباشرة كل  ادلباشرة على ادلدل القص  كادلتوسط  

  ادلشركع؛اآل ار ادلرتاكمة اليت ؽلكن أف تتولد خالؿ سلتلف مراحل  

  تعويضها؛  ف التداب  ادلزمع إزباذىا من طرؼ صاحب ادلشركع كتقليصها ك/أكصك 

 دلشركع؛االتعويج ادلنفذة من قبل صاحب  سلطط تسي  البيئة الذم يعتز برنامج متابعة تداب  التخفيف ك/أك  

                                                 
كي يدفو ز     الهحدلل لهجدف   يايدم زهح دز  2007هدف    19الهؤرخ  د   145 – 07الجريلر الر هير لمجهجزرير الجسامريرذ الهر ز  ال   ي   ر    (1)

 . 93ذ صالهصفل ر عمى لرا ر أز هزجس ال أاير عمى الايمر
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  اآل ار ادلالية ادلمنوحة لتنفيذ التداب  ادلوصى هبا؛ 

  لتدعيم أكتأسيس زلتول دراسة أكموجز التػأ   كل عامل آخر أكمعلومة أكك يقة أكدراسة قدمتها مكاتب الدراسات
    ادلعنية. 

ىػي مبينػة يف  كزبضع ادلؤسسات ادلصنفة حسب القػانوف إو تػرخيص علػى حسػب مسػتول اخلطػر ادلتسػبب فيػو كمػا
 اجلدكؿ التا : 

 تصنيف المؤسسات حسب مستوى الخطر (VI–6: )الجدوؿ رق 
 إختصار المستعمل نوع الرخصة الفئة
I  ر . ك تتضمن ادلؤسسات اخلاضعة لرخصة كزارية 
II   ر . كؿ تتضمن ادلؤسسات اخلاضعة لرخصة الوا 
III ر . ر ـ ش ب يب البلدمتتضمن ادلؤسسات اخلاضعة لرخصة رويس االلس الشع 
IV ت تتضمن ادلؤسسات اخلاضعة لتصريح رويس االلس الشعيب البلدم 

اقػدد لقاومػة ادلنشػآت ادلصػنفة  2007مام  19ادلؤرخ يف  144 – 07: من إعداد الطالب باإلعتماد على ادلرسـو التنفيذم رقم المصدر
 حلماية البيئة. 

 كما حددت أصناؼ اخلطر إو: 
 سمومة؛ شديدة ال -أ 

  سامة؛ -ب 

  ملهبة؛ -ج 

 قابلة لإلنففار؛  -د 

 قابلة لإلشتعاؿ؛  -ق 

 أكالة.  -ك 

 تحديد األىداؼ والمستهدفات والبرامج:  –ثالثا 
للمظاىر البيئية كآ ارىا اقتملة علػى البيئػة كباإلسرتشػاد بالنصػوص القانونيػة كالتنظيميػة  اإلمسنتبعد ربديد شركة  

كادلسػػتهدؼ لكػػل مظهػػر بيئػػي، كالػػزامج الكفيلػػة بتحقيػػق ىػػذه  ىػػي ربديػػد اذلػػدؼ اقػػددة لنشػػاطها، تكػػوف اخلطػػوة ادلواليػػة
 األىداؼ. 

I – نبعاثات الغازية في الهواء: اإل 
 * األىداؼ: 

 مراقبة اإلنبعا ات الغازية على مستول اإلحرتاؽ يف الفرف، أنشطة الطحن كالتخزين كنقل ادلواد اخلاـ.  
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 * المستهدفات: 
 للنظاـ؛  مراقبة الس  احلسن -

 مراقبة إستهالؾ الطاقة من خالؿ لرفة الطهي؛  -

  النقل؛متابعة شاحنة  -

 مراقبة طهي الكلنكار.  -

 * البرنامج: 
كىػػذا مػػن خػػالؿ   إف اإلنبعا ػػات اقػػددة علػػى مسػػتول الشػػركة متعلقػػة أساسػػا بنظػػاـ التهويػػة يف كرشػػات الشػػركة، 

كإعػادة ربويػل  ،نع خػركج الغبػار ادلتطػاير  ككػذا تقليػل مسػتول الغػازاتكاليت رببس كسب ،النظاـ القاوم على ادلصايف القماشية
 ذلك الغبار إو مواد أكلية نصف مصنعة.   

II –  :تثمين النفايات الصناعية 
  األىداؼ:* 

 التقليل قدر اإلمكاف من طرح النفايات؛  -

 تثمني ما ؽلكن من النفايات )صلبة، ساولة( ؛  -

كتشمل  سواء ناذبة عن نفس الصناعة أك عن صناعات أخرل يف العملية اإلنتاجيةإعادة إستعماؿ بعج النفايات  -
 عادة:

محأة قاع ادلستوعبات، كمحأة حامج االلكيل كاالنسكابات النفطية كالقطراف احلمضي الناتج عن تكرير النفط، كتنقية     
فايػات، كزيػوت النفايػات اذليدركلوكيػة، كسػػواول الغػاز الطبيعػي كمعاجلػة الفحػم بالتكسػ  احلػرارم، كزيػػوت التشػغيل اآل  للن

مػػأة الفاصػػلة بػػني الزيػػت كادليػػاه، كادلػػواد الصػػلبة أك ادلسػػتحلبات، كسػػواول الغسػػيل ، كالقيعػػاف احلادلكػػابح كالزيػػوت اآلسػػنة ك 
كاللػداون، الساكنة كسللفات التفاعل من التصنيع، كمستحضرات كإمدادات كاستخداـ ادلواد الكيمياوية العضوية األساسية، 

كادلطاط االصطناعي، كاألنسػفة الػيت مػن صػنع اإلنسػاف، كالصػبغات العضػوية، كأنػواع الصػبغات كادلبيػدات العضػوية كادلػواد 
الصػػيدالنية كنفايػػات احلػػز، كالنفايػػات مػػن الصػػناعة الفوتولرافيػػة، كالقطػػراف كلػػ  ذلػػك مػػن النفايػػات اقتويػػة علػػى الكربػػوف 

( كالنفايػات مػن إزالػة الشػحم مػن ادلعػادف، كصػيانة اآلالت، كالناشئة عن تصنيع األنػود ) الرتكيػب ادلعػدين احلػرارم لندلونيػـو
 .كالنفايات من تنظيف ادلنسوجات كإزالة الشحـو من ادلنتفات الطبيعية، كنفايات التصنيع من صناعة اإللكرتكنيات

  المستهدفات:*  -
 تثمني الفرز اإلنتقاوي كاإلختيارم للنفايات؛   -

  النفايات؛ تثمني -

 زبفيج الكمية ادلنتفة من النفايات.  -
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  البرنامج:* 
 ذبميع النفايات يف مكاف سلصص ذلا؛   -

  النفاية؛كضع الفتات زلدد لنوع  -

 ة؛لعزؿ النفايات الساولة أكاخلطرة ككضعها يف صناديق أكبراميل مقف -

 تثمني النفايات من خالؿ بيعها يف ادلزاد العلج؛  -

 كمواد نصف مصنعة.   اسرتجاعوك  ،ة كادلصفاة القماشية هبدؼ حبس الغبار ادلتصاعدإستعماؿ أجهزة حديث -

III – :المياه المستعملة 
التزيػد يف ادلراحػل ادلختلفػة مػن عمليػة التصػنيع، تشػتمل أسػاليب تعتز العمليات اليت تػتم يف ادلرافػق إصلػاز ألػراض  

ضػػبط األس يف ىػػذا القسػم علػى معادلػة التػدفق كاحلمولػة باإلضػافة إو  معاجلػة ادليػاه ادلسػتعملة يف العمليػة الصػناعية الػواردة
ادلعلقػة باسػتخداـ أحػواض التصػفية كأجهػزة التنقيػة، كاسػتخداـ الرتشػيح متعػدد كاحلد مػن ترسػيب ادلػواد الصػلبة  اذليدركجيج

  1األكساط للتقليل من ادلواد الصلبة ادلعلقة ل  ادلستقرة.
 * األىداؼ: 

 ياه ادلستعملة يف عملية التزيد؛ تقليل كمية ادل -

 معاجلة ادلياه ادلستعملة قبل طرحها يف الطبيعة؛  -

 إعادة إستعماؿ ادلياه األقل إحتواءا على ادلركبات الكيمياوية أكادلذيبات يف العملية اإلنتاجية. -

 * المستهدفات: 
 حواض( من أم تلوث صناعي.   إستغالؿ كيع الوساول كاإلمكانيات من أجل محاية البيئة )آبار، كدياف، أ -

 * البرنامج: 
 قياس إستهالؾ ادلياه يف الورشات؛   -

 كضع نظاـ حلماية مصادر ادلياه الصاحلة للشرب؛  -

 زبليص ادلياه ادلستعملة من ادلركبات الكيمياوية اخلطرة؛ -

 كضع نظاـ لتحليل ادلركبات كزبفيج نسبتها.  -

IV –  :مستوى الضجيج 
 * األىداؼ: 

 حدة ادلؤ رات الصوتية.  التقليل من -

                                                 
1

 .9،ص2007،أفريل ارشبدات بشأن البيئة والصحة والسالمة الخبصة بتصنيع اإلسمنث والجير( IFC)الشركت الدوليت للخمىيل،  
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 * المستهدفات: 
 ربديد مستول الضفيج على مستول زليط الشركة؛  -

 ربديد مستول الضفيج داخل الورشات خاصة يف اقاجر؛  -

 دراسة مستول الضفيج الذم ربد و الشاحنات ككساول النقل ادلختلفة.  -

 * البرنامج: 
 كضع كساول لقياس الضفيج؛  -

  يف أماكن مدركسة لتخفيج حدة مستول الضفيج الصادر منها. للشركة أكالزباون  ابعةتكضع كساول النقل ال -
 التنفيذ والتشغيل:  – رابعالفرع ال

 بعد كضع الشركة للتخطيط ادلناسب لعملها، تنتقل إو مرحلة تنفيذ تلك األىداؼ ككضع الزامج اقددة مسبقا 

  كتشمل ما يلي:

 : المسؤوليةو  الوظائف – أوال
ربديد الوظاوف كادلسؤكليات كاضح جلميع العماؿ بادلصنع سواء كانوا إداريني أكتقنيػني أكمهندسػني، كػوف أف إف   

ىػػؤالء كذلػػذا فػػةف كيػػع  ،كظيفػػة كػػل فػػرد مػػن أفػػراد الشػػركة زبضػػع إلطػػار عمػػل زلػػدد مػػن خػػالؿ اذليكػػل التنظيمػػي للشػػركة
دلطبػق هبػذه الشػركة، خاصػة بعػد التعػديل يف اذليكػل التنظيمػي ادلستخدمني مدعوكف للتحسني ادلستمر لنظاـ اإلدارة البيئػي ا

   (Département de qualité et environnement)كانت ادلسؤكلية البيئية زبضع دلصلحة البيئة كاجلودة   حيث
 & Département process, qualité)أصػػػػبحت ربػػػػت إطػػػػار مصػػػػلحة السػػػػ كرة كاجلػػػػودة كالبيئػػػػة مث 

environnement) صلحة البيئة كالتنمية ادلستدامةإو م مث (Département environnement et D.D ) 
 التكوين والتحسيس: ،الكفاءة – نياثا

علػػى إختيػػار االشػػخاص ذكك كفػػاءة يف االػػاالت الػػيت ذلػػا تػػأ   كبػػ   اإلمسنػػتيف ىػػذا اإلطػػار فقػػد عملػػت شػػركة   
طاراهتا خاصة من خالؿ الدكرات التكوينية الػيت كػاف يقػـو هبػا على البيئة كالس كرة مثال، كأجرت العديد من التكوينات إل

 بالتعاكف مع كزارة البيئة كهتيئة اإلقليم.  CNTPPادلركز الوطج لتكنولوجيات اإلنتاج األنظف 
، كمػػا عملػػت علػػى ربسػػيس العمػػاؿ مػػن خػػالؿ تػػوعيتهم بادلخػػاطر البيئيػػة ذلػػذا النشػػاط علػػى صػػحتهم كسػػالمتهم 

إرتداوهم للخوذات كاأللبسة الواقيػة حفاظػا علػى صػحتهم مػن ادلخػاطر اقتملػة، لكػن مػا الحظنػاه كىذا من خالؿ كجوب 
( sous-traitants )ادلهنيػػة علػػى عمػػاؿ الشػػركات ادلقاكلػػة بالبػػاطن  السػػالمةك األمػػن داخػػل الشػػركة أهنػػا مل تشػػرتط أنظمػػة 

 . ISO14001صوؿ مورديها على مواصفةللسيارات اليت تشرتط مثال ح FORDعكس بعج الشركات العادلية كشركة ،
 كاجلدكؿ ادلوا  يوضح تكلفة التكوين لكل عامل بالشركة.
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 SCAEKتكلفة التكوين المخصصة كل عامل بشركة اإلسمنت (VI–7: )جدوؿ رق  
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  .2015-2014لسنيت  من اعداد الطالب باالعتماد على ك اوق الشركة الداخلية المصدر:

نالحظ بشكل عاـ أف الشركة اطلرطت يف مسار التكوين سواء من خالؿ تنظيم تربصات داخلية، أك باالعتماد   
 ،ىذه التكوينات على اختالؼ مناصب العماؿ كمهامهمعلى مكونني خارجيني، إلدراكها مدل حاجة العماؿ دلثل 

إو  متوسط تكلفة التكوين لكل عاملحيث كصل ىو مقدار ما يتم صرفو على كل عامل  مستول اإلىتماـكما يفسر 
 .كالشكل ادلوا  يوضح لنا تطور تكلفة التكوين بالشركة ،دج، كىو مبلغ مقبوؿ 31103

 SCAEKصصة كل عامل بشركة اإلسمنتتكلفة التكوين المخ(VI–1: )شكل رق 

 
 من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات اجلدكؿ السابق.المصدر:

من خالؿ الشكل السابق نالحظ تطورا مستمرا يف ادلبالغ ادلخصصة لتكوين العماؿ"إذا ما مت استبعاد سلصصات 
ك على فعالية ادلهاـ ادلوكلة إليو، حيث " كيرجع ذلك لوعي الشركة بأعلية تكوين العنصر البشرم كأ ر ذل2015سنة 

 412من الكتلة األجرية، كما استفاد  %2,15ماؽلثل نسبة  2014دج لكل عامل سنة 45000قاربت مستول اؿ
من الكتلة األجرية،  %2,15عامل بالشركة من التكوين ماؽلثل نسبة  868استفاد  2015كيف سنة  عامل من التكوين،

 خصص لكل عامل عن السنة السابقة.غ ادلكىذا مايزر اطلفاض ادلبل
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 اإلتصاؿ:  – ثالثا
 ينقسم اإلتصاؿ يف الشركة إو نوعني:  

I –  :إتصاؿ داخلي 
عامل )إداريني، مهندسني، تقنيني، عمػاؿ عػاديني( فقػد عملػت  370كىذا من خالؿ توظيف الشركة ألكثر من 

خاصػػة مػػع أكلئػػك ادلعنيػػني بتنفيػػذ السياسػػة البيئيػػة كالػػيت اإلتصػػاؿ الػػداخلي مػػن خػػالؿ عقػػد إجتماعػػات دكريػػة  علػى تسػػهيل
 زبص العناصر التالية: 

  معلومات حوؿ جانب التحسيس؛ 

  فنية؛ الوانب بعج اجلإعادة ضبط 

  عرض األنشطة اجلديدة؛ 

  ادللتـز بتنفيذىا.  األعماؿحصيلة 

طيع كل شخص يف الشركة أف يعرؼ ادلػدخل فعلى ادلسؤكؿ أف ػلدد الفرص من خالؿ معاجلة النقاط السابقة كبالتا  يست
(Accès .للمعلومات ادلتعلقة بكل دكر ككذا اإلشرتاطات الضركرية ) 

II –  :اإلتصاؿ الخارجي 
للعناصػر 0كحرصا منها علػى إعطػاء األعليػة ،من خالؿ إنتهاج الشركة لسياسة الشفافية يف تطبيق سياستها البيئية 

 خلارجي ما يلي: اخلارجية فقد أكلت جلانب اإلتصاؿ ا
  اإلنرتنػػػت مػػػن خػػػالؿ موقعهػػػا علػػػى شػػػبكةwww.SCAEK.dz  كالػػػذم تػػػوفر مػػػن خاللػػػو ادلعلومػػػات الضػػػركرية

 لنطراؼ اخلارجية؛ 

  عند مدخل الشركة؛  اسرتشاديةمن خالؿ لوحة 

  من خالؿ بعج ادلداخالت يف حصص إذاعية كتلفزية؛ 

  إلعطاء فرصة أكز للفمهور كإطالعو على ادلالمػح الكػزل  2006مفتوحة للفمهور العاـ يف مام تنظيم أبواب
 لتوجهات الشركة. 

 التوثيق: - رابعا
 كتتعلق ك اوق نظاـ اإلدارة البيئية بػ:   
 ( سلطط العمل لنظاـ اإلدارة البيئية كفقVersion Doc كالذم غليب عن التحليل البيئي ) ة؛ كالسياسة البيئي 

  ملفاتExcel  ؛ األنشطةدلتابعة 

  البيئية؛  اإلدارةتعليمات عمل نظاـ 

  القوانني اقلية اخلاصة بالبيئة؛ 

http://www.scaek.dz/
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 .خطط الطوارئ 

 مراقبة وثائق نظاـ اإلدارة البيئية:  –سا خام
 فعلى موظفي الشركة أف يكونوا يقظني من أف الو اوق البيئية ىي:  
  زلينةMise à jour ؛ 

  الشبكة الداخلية للشركة. مسفلة يف إطار 

  العمليات:مراقبة  – دساسا
كاقػددة مػن خػالؿ سياسػتها البيئيػة  ،لعػني الكبػ ة يف أنشػطة مرتبطػة بادلظػاىر البيئيػة اإلمسنتلقد إطلرطت شركة  

 كأىدافها ككذا مستهدفاهتا كذلك من خالؿ مراقبة: 
  ادلواد األكلية كادلواد ادلساعدة؛ 

  تقييم ادلوردين؛ 

 ييم ادلقاكلني للباطن؛ تق 

  شراء ادلعدات؛ 

  العمليات اإلنتاجية؛ 

  مراقبة أجهزة القياس كاإلختبار؛ 

  التخزين كالتغليف؛ 

  النقل كالتوزيع؛ 

  .ادلخلفات بأنواعها 

 ستعداد واإلستجابة للطوارئ: اإل – سابعا
ى أسػلوب عملهػا ادلػألوؼ كالػذم تقـو الشركة بةجراءات عمل دلراقبػة كيػع األنشػطة يف حالػة خػركج أم منهػا علػ 

 قد يكوف نتيفة لػ: 
  حاالت طاروة؛ 

  مواقف مفاجئة؛ 

  عمليات بداية التشغيل؛ 

  .عمليات إيقاؼ التشغيل 

 إجراءات الفحص والتصحيح:  –الفرع الخامس 
ا كربديػد كىي عمليات فحص كمراقبة لكافة األنشطة كالعمليات اليت تؤ ر على البيئة خاصة العناصر األكثر تأ    

 اإلجراءات التصحيحية اليت غلب إزباذىا لتقليل أكمنع تأ  ىا الضارعلى البيئة. 
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كقد شكلت الشركة جلنػة تضػم رؤسػاء القطاعػات الفنيػة كاإلداريػة كادلاليػة كتعقػد إجتماعػات دكريػة دلتابعػة عناصػر  
تمرار التحسني ادلستمر ،إضافة إو مراجعة كمراجعة أىداؼ الشركة كقياس مستول اإلضلراؼ كتعديلو دبا يضمن إس ،النظاـ

 تقارير التدقيق الداخلي لنظاـ اإلدارة البيئية. 
 كمن بني عناصر الفحص نذكر:  
   كمراقبتها كفق ادلعاي  اقددة من طرؼ الوزارة الوصية كادلركز الوطج لتكنولوجيا اإلنتاج األنظف؛ اإلنبعا ات الغازية 

 أماكن سلصصة ذلا؛  زبزين النفايات كالزيوت يف 

  فرز النفايات ادلسرتجعة كفق معاي  النوع ك احلفم؛ 

  .مراعاة قواعد األمن كالسالمة ادلهنية 

 دارة: مراجعة اإل – دسالساالفرع 
تقـو إدارة الشركة بعقد إجتماعات دكرية تضػم رؤسػاء اللفػاف الفنيػة كاإلداريػة كادلاليػة كىػذا للوقػوؼ علػى السػ    

 ،كالتأكػػد مػػن أف األىػػداؼ اقػػددة يف إطػػار السياسػػة البيئيػػة ادلتبعػػة ذبػػرم كمػػا ىػػو سلطػػط ذلػػا ،اإلدارة البيئيػػةاحلسػػن لنظػػاـ 
 ككضع اإلجراءات التصحيحية يف حاؿ كقوع إضلراؼ عن ما ىو مسطر لو، كبالتا  التحسني ادلستمر ذلذا النظاـ البيئي. 

 :14991الحصوؿ على شهادة اإليزو  -سابعالفرع ال
حبيػث أنػو كبعػد قيامػو بالعديػد  ،AFAQمت الشكة باإلستعانة دبكتب للتدقيق اخلارجي ىو ادلكتب الفرنسي قا

مػػن الزيػػارات ادليدانيػػة للشػػركة للوقػػوؼ علػػى مػػدل التػػزاـ الشػػركة دبختلػػف ادلتطلبػػات األساسػػية، قػػرر مػػنح شػػركة اإلمسنػػػت 
 ئي للشركة.دليل على اإللتزاـ البيك  2008يف جواف  14001شهادة اإليزك 
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  إستثمارات شركة اإلسمنت في إطار تكنولوجيا اإلنتاج األنظف: –الثاني  مطلبال
سػػػطرت شػػػركة اإلمسنػػػت لعػػػني الكبػػػ ة برنارلػػػا طموحػػػا مػػػن شػػػأنو اإلطلػػػراط يف توجهػػػات التنميػػػة ادلسػػػتدامة ككػػػذا  

التقليػل مػن الغػازات ادللو ػة بػل إو  دؼ فقػط إو احلػد أكاإلقتصاد يف ادلوارد الطبيعية، كبالتا  فةف ىذه اإلستثمارات ال هتػ
  :مايلي يفاإلستثمارات  كتتمثل ىذه  ،كضع ذبهيزات من شأهنا اإلستفابة للمتطلبات القانونية يف رلاؿ محاية البيئة

 Tuyère à Flammeدورانيػػة )اللهػػػب ال( بفوىػػػة Tuyère Fourإسػػػتبداؿ فوىػػػة الفػػرف ) – الفػػرع األوؿ

rotative) . 
كىػذا مػا يػؤدم إو نقػص يف  ،قبل تركيب ىذا اجلهاز كاف فرف طهػي الكلنكػار يتوقػف خاصػة يف مرحلػة الصػيانة 

الكمية ادلطهاة، كبعد تركيب جهاز فوىة اللهب الدكرانية ساعد يف زبفيج فرتات توقف الفرف كبالتػا  أدل إو الزيػادة يف 
  جر األمحر ادلساعد على طهي الكلنكار يف الفرف.اآلكمية اإلنتاج كما ساعد يف اإلقتصاد يف كمية 

 عدد التوقفات الفرف بعد تركيب فوىة اللهب الدورانية ( VI– 8: )الجدوؿ رق  

 معلومات غير متوفرة 2998 2997 2996 2995 2994 2993 2992 2991 السنة
 03 03 03 05 05 06 06 11 عدد التوقفات 2998بعد 

  لتنمية ادلستدامةالبيئة كا: مصلحة المصدر 

 او  2001توقفا يف سنة  11السابق نالحظ أف عدد توقفات الفرف قد اطلفضت من  دكؿمن خالؿ اجل
، أم بعد تركيب جهاز فوىة اللهب الدكرانية كىذا ما ػلقق ربسنا يف  2008-2007-2006توقفات يف سنوات  3

 ، كىو ما يبينو الشكل البياين التا .تجكمية الكلنكار ادلطهاة كبالتا  يزيد يف كمية اإلمسنت ادلن

 عدد توقفات الفرف بعد تركيب فوىة اللهب الدورانية (VI– 2: )الشكل رق 

 
 : من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدكؿ السابق.المصدر
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 انخفاض استهالؾ اآلجر المستعمل في الفرف: -الفرع الثاني
نظرا ألنو يتميز بقدرتو على ابقاء الفرف  ،مهمة يف طهي الكلنكر يف الفرفجد   Briqueعتز مادة اآلجر األمحرت

 Tuyère à Flamme دكرانيػةالهػب اللبفوىػة دلػدة كافيػة، لكػن بعػد اسػتبداؿ فوىػة الفػرف  ربػت درجػات حػرارة عاليػة

rotative ، مثلما يوضحو اجلدكؿ ادلوا .اطلفضت مادة اآلجر ادلستعملة 
 ة اآلجر المستهلكة في فرف التسخين كمي(VI– 9: )الجدوؿ رق 

معلومات غير  2998 2997 2996 2995 2994 2993 2992 2991 السنة
 متوفرة
 1 1 1 1.5 1.7 2 2.5 2.5 الكمية المستهلكة )كغ/ طن( 2998بعد 

  البيئة كالتنمية ادلستدامة: مصلحة المصدر

لدكرانيػػة إطلفضػػت كميػػة اآلجػػر ادلسػػتعمل يف ؿ السػػابق أنػػو بعػػد تركيػػب فوىػػة اللهػػب ادك نالحػػظ مػػن خػػالؿ اجلػػ
، إطلفضػت  2002 - 2001طن مػن الكلنكػار سػنيت  1كغ لطهي   2.5عملية طهي الكلنكار، فبعدما كانت تقدر بػ 

كىػػذا مػػا أدل إو زبفػػيج يف تكػػاليف    2008-2007-2006كػػغ لطهػػي نفػػس الكميػػة سػػنوات   1كميػة اآلجػػر إو
توقفػػات الناكػػة عػػن ذبديػػد اآلجػػر ادلتشػػقق أكادلنكسػػر، كىػػذا مػػا حسػػن يف كميػػة طهػػي مػػادة الكلنكػػار، كقلػػل مػػن عػػدد ال

 كالشكل ادلوا  يوضح ذلك. ،اإلمسنت ادلنتفة
 كمية اآلجر المستهلكة في فرف التسخين (VI–3: )الشكل رق 

 
 : من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدكؿ السابق. المصدر

 
 
 

 كغ/طن
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 تخزين اإلضافات: لة غرفانشاء  – الفرع الثالث
 كىػػػػػي: (Ajoutsقامػػػػػت شػػػػػركة اإلمسنػػػػػت لعػػػػػني الكبػػػػػ ة بةسػػػػػتثمار إلصلػػػػػاز لرفػػػػػة زبػػػػػزين اإلضػػػػػافات )  -

(Pouzzolane ,Calcaire, Tuf, Laitier)  دج كىػػػذا هبػػػدؼ زبػػػزين كتغذيػػػة  632.641.000دببلػػػغ يقػػػدر بػػػػ
لػػيت تػػؤ ر علػػى الوسػػط البيئػػي كبالتػػا  احلػػد طػػاحن الكلنكػػار باإلضػػافات الالزمػػة ألهنػػا كانػػت تنقػػل بواسػػطة الشػػاحنات كام

 الغبار ادلتصاعد عند عملية النقل؛   -من: 

 ادلواد.  الغبار ادلتصاعد عند التحميل كفرز -
 اإلقتصاد في الطاقة الكهربائية:  -رابعالفرع ال

كتنفيػذا لنىػداؼ  ،ةيف إطار إسرتاتيفية الشركة الرامية إو التقليل من إستهالكها للموارد خاصة الطاقة الكهرباوي 
 ادلسطرة يف سياستها البيئية فةهنا كضعت يف سلطط التفديد العناصر التالية: 

 عن سابقتها؛  % 40ركات كهرباوية تعمل بالتيار ادلستمر كبطاقة كب ة بأخرل تستهلك طاقة أقل بػ ؿ زلإستبدا 

 رباوية. ذبديد نظاـ التعويج الكهرباوي الذم من شأنو التخفيف عن الشبكة الكه 

 باإلضافة إو كل ما سبق ذكره فةف الشركة إىتمت دبا يلي:
التقليل من إستهالؾ الطاقة الكهرباوية خاصة يف ادلنشآت ذات اإلستهالؾ الكب  كورشات الطحن   كيعود السبب يف  -

، فالفرتة  كاليت تكوف من الساعة  واألك ذلك إو أف سعر الوحدة ادلستهلكة من الطاقة الكهرباوية متغ  يف فرتات اليـو
كاليت تكوف من الساعة  المثلىمرة من الفرتة  11كاليت يكوف سعر الوحدة فيها أعلى بػ  21:00إو الساعة  17:00
 .يوضح لنا سعر الكيلوكاط ساعي ادلستهلك خالؿ فرتات اليـو البياين التا كالشكل  ،05:00إو الساعة  21:00

.سعر الكيلو  (VI–4: )ل رق شكال  واط ساعي المستهلك خالؿ فترات اليـو

 
 من الو اوق الداخلية للشركة.المصدر: 
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نالحظ من خالؿ الشكل السابق أف أحسن فرتة ؽلكن للشركة أف تشغل فيها كيع آالهتا ىي الفرتة مػن السػاعة 
احا إو صػػػب 05.00أم مػػػن   صػػػباحا، مث توقػػػف معظػػم اآلالت يف فػػػرتة الػػػذركة 05.00إو لايػػة السػػػاعة  21.00
دج يف  0.49دج  عكس الوقت السابق كالذم يقدر سعر الوحدة فيو بػػ  5.5مساء ألف سعر الوحدة يقدر بػ  17.00

 نفس السنة. 
كمػػن ادلزايػػا العديػػدة للخػػط اإلنتػػاجي الثػػاين ىػػو قدرتػػو علػػى اإلسػػتفادة مػػن الطاقػػة الناجػػة عػػن الزيػػوت ادلسػػتعملة، 

، كىػذا مػا يسػاىم يف زبفػيج Combustibleت الصناعية كوقود لتسخني الفرف العفالت ادلستعملة، النفايات كالفضال
أمػػا اخلػػط اإلنتػػاجي األكؿ أم القػػدًن فهػػو ال ػلتػػوم علػػى ىػػذه ادليػػزة، لػػذا جلػػأت الشػػركة إو مػػا  ،فػػاتورة الكهربػػاء كالغػػاز 

ج د  62.010.000كالػػذم كضػػعتو الشػػركة بكلفػػة   Système de compensation électrique  ب يسػػمى
كالػػذم مػػن شػػأنو أف ػلسػػن اسػػتقرار الشػػبكة الكهرباويػػة، كيسػػاعد بالتػػا  يف القضػػاء علػػى الكميػػات الضػػاوعة مػػن الكهربػػاء 

les pertes de l’énergie  ككػػذا تثبيػت نظػػاـ ،POWERRATE  كالػذم سػػاىم يف اإلقتصػاد يف طاقػػة الكهربػػاء
 سنويا. 3,31Gwh  دبقدار
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 :SANIAKالممارسات البيئية في مؤسسة  - المبحث الثاني

لتعرؼ على سلتلف ادلمارسات البيئية اليت عكفت مؤسسة تصنيع اللواحق الصناعية كالصحية لسنخصص ىذا ادلبحث 
SANIAK يف اإلطلراط فيها، بداية دبتابعة اخلطوات اليت باشرهتا ادلؤسسة يف سبيل حصوذلا على ادلواصفة القياسية 

ISO14001ف على تتبع سلتلف اإلجراءات اليت قامت هبا ادلؤسسة لتحسني أداوها البيئي.، مث نعك   

 :ISO14001 تبني نظاـ اإلدارة البيئية -المطلب األوؿ
نتيفة الضغوط ادلتزايدة من طرؼ اجلهات الوصية شلثلة يف كزارة البيئة كهتيئة اإلقليم من جهة، كاألطراؼ ذات 

الساولة كالصلبة، خاصة بعد  ادلؤسسات االقتصادية هبدؼ دفعها دلراقبة انبعا اهتا الغازية، ادلصلحة من جهة أخرل على
سن قوانني كتشريعات تنظم اإلجراءات، دكف أف ننسى تنامي كعي ادلنظمات الصناعية بأعلية اإلطلراط يف ىذا ادلسار دلا 

 ذاهتا . ادلؤسسة يف حد لو من عواود على البيئة، االتمع ك
 ISOاإلجراءات لتبج منظومة اإلدارة البيئية من خالؿ ادلواصفة القياسية   SANIAKاشرت مؤسسة لذا ب

اخلاصة بةدارة اجلودة، كفيما يلي تفصيل للخطوات  ISO9001خاصة كأهنا قد ربصلت على ادلواصفة القياسية  14001
 ق خارجي.  اليت باشرهتا ادلؤسسة كانتهاءا حبصوذلا على الشهادة من طرؼ مكتب تدقي

 تعيين مندوب للبيئة:  -الفرع األوؿ 
بعد أف فرضت كزارة البيئة كهتيئة اإلقليم على ادلؤسسات تعيني مسؤكؿ ؼلتص باجلوانب البيئية ضمن ىيكلها 

بذلك من خالؿ تعيني مندكب بيئي كىو مهندس يسهر على متابعة اإلنبعا ات  Saniakالتنظيمي، فقد التزمت مؤسسة 
، كبذلك صار ادلندكب مسؤكال عن اجلوانب 2006زية، ساولة، صلبة(، يكوف تابعا لقسم اجلودة سنة العديدة )لا

ادلتعلقة باجلودة كالبيئة معا كىي مصلحة تتبع مباشرة اإلدارة العليا للمؤسسة كبالتا  تعد دليال على األعلية اليت توليها 
 اشرهتا ادلؤسسة لوضع نواياىا كمسؤكلياهتا زلل التنفيذ. ادلؤسسة للبعد البيئي، ما يعتز اخلطوة األكو اليت ب

 توثيق السياسة البيئية: -الفرع الثاني
خبصوص السياسة البيئية، ىي الزاـ اإلدارة العليا  ISO14001اف الشركط اليت تنص عليها ادلواصفة القياسية 

كيف ىذا  هومة على أكز نطاؽ كاسع يف ادلؤسسة،للمؤسسة بوجوب التقيد كاإللتزاـ بتبج سياسة بيئية ، تكوف منشورة كمف
ككعيا منها بالتحديات الداخلية كاخلارجية ادلرتبطة باقيط احلا  لتصنيع كتسويق  SANIAKاإلطار فةف مؤسسة 

 اسرتاتيفية تعتمد على: تاللواحق الصناعية كالصحية اليت تتميز دبنافسة قوية كتغ  أنظمة القوانني، فقد كضع
 يف السوؽ اجلزاورية؛ امكانتهتعزيز  -
 التطوير كالتحكم يف التكنولوجيا؛ -
 تطوير ادلهارات؛ -
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 ربسني األداء؛ -
 تطوير سياسة اإلدارة. -

 على ربقيق النقاط التالية: SANIAKكتقـو سياسة اجلودة كالبيئة دلؤسسة 
 رضا العمالء كدعم احتياجاتو؛ -
 تنمية ادلهارات الالزمة؛ -
 ر القانوين حلماية البيئة، كالوقاية من التلوث؛احرتاـ اإلطا -
 ربسني الفعالية يف رلاؿ اجلودة كالبيئة؛ -
 دراسة كإدارة ادلخاطر. -

ؤسسة على اشباع رضا العمالء ككيع أصحاب ادلصلحة، كالذم يعد  أمرا أساسيا لصورة العالمة ادلكما ربرص 
سياستها البيئية بضماف توف  الوساول كادلوارد الالزمة للصيانة التفارية لفرع صانياؾ، كما تتعهد ادلؤسسة من خالؿ 

  ISO14001 & ISO 9001 كالتحسني على الدكاـ لفعالية نظاـ اجلودة كالبيئة على أساس معيارم اجلودة كالبيئة
 فكذلذا ربرص ادلؤسسة على تقدًن نظاـ فعاؿ للفودة كالبيئة دبا يتطابق مع متطلبات ىذا النظاـ، خاصة كأ

اخلارجي ككذلك   إو شرط تعاقدم عند التصدير إو العامل  يف طريقو ألف يتحوؿك  ،مطلبا ضركرياصار   بالبيئة االىتماـ
 .البيئية مواصفات قياسية لإلدارة  احلاجة إو كضع  اقلي كهبذا ظهرت  الصناعة على ادلستول الستمرار

 التخطيط البيئي:-الفرع الثالث
لسياستها البيئية، قامت يف ادلرحلة ادلوالية بالتخطيط البيئي، كىذا من خالؿ  SANIAKبعد ربديد مؤسسة

 دراسة كمتابعة كل من :
 تحديد المظاىر البيئية: -أوال

، تعريف ادلظاىر البيئية لننشطة كادلنتفات كاخلدمات اليت ؽلكن التحكم فيها كالتأ   عليهاتقـو ادلؤسسة ب
 .أك ما يسمى باأل ر السليب تلك ادلظاىر ذات األ ر األكز ضررا على البيئة ربديد كبالتا  فعلى ادلؤسسة

I- :معالجة اإلنبعاثات الغازية  
لكن  ،ل ىا من ادلؤسسات األخرل سللفاتك  SANIAKؤسسة تنشأ عن صناعة الصناب  كاللواحق الصحية دب

ة، كبالتا  فهي ويوف الغبار أىم ادللو ات اجلكيأين  ،عن ل ىا حبسب النشاط الصناعي ادلمارسالصناعة  ىذهزبتلف 
األكاسيد، كاألمحاض، كلاز الكربوف...اخل كسنفصل يف أىم تلك  عن صناعة اإلمسنت من ناحية زبتلف نوعا ما 

 اإلنبعا ات:
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 أكسيد الكبريت: -
التلبيد، كبالتا  تنشأ  ترتبط انبعا ات أكسيد الكزيت ارتباطا رويسيا باحرتاؽ مركبات الكزيت ادلوجودة يف مواد

 انبعا ات أكسيد الكزيت أ ناء إجراء عملية تصليد احلبيبات، ككذا عملية احلرؽ داخل األفراف. 
 أكسيد الكربوف: -

أفراف األكسفني القاعدم، كاألفراف  ،أكؿ أكسيد الكربوف الغازات  الناذبة عن أفراف الصهرمصادر  شملت
 ة األكسدة خالؿ عملييت الصهر كبالتا  يوصى دلعاجلة لاز أكسيد الكربوف مايلي:العالية، كبالتا  فهو ينشأ نتيف

 اإللتقاط الكامل للغازات الناذبة عن األفراف؛  -
 .اعادة تدكير الغازات اليت ربتوم على لاز أكؿ أكسيد الكربوف -
 األحماض الكلوريدية والفلوريدية: -

كاليت قد تؤدم إو تكوين محج اذليدركفلوريك  ،يك كالفلوريديكربتوم ىذه الصناعة التحويلية على الكلوريد
 كمحج اذليدرككلوريك كاليت تنشأ داخل األفراف، كيتوقف ذلك على نوعية اخلردة ادلشحونة بداخلها.

 : (Hg,bp,Cd,As) المعادف الثقيلة -
توقف كمية انبعاث ادلعادف الثقيلة على الناذبة من العمليات احلرارية، كت تىذه ادلعادف الثقيلة يف أخبرة الغازا توجد

نوع العملية اقددة، كتركيبة ادلواد اخلاـ، كينبغي السيطرة على انبعا ات اجلسيمات ادلعدنية عز تطبيق أساليب 
عالية الكفاءة، لتخفيف الغبار من أجل السيطرة على انبعا ات اجلسيمات، كاليت ماتتم عادة من خالؿ تزيد 

تعمل بصفة داومة كمستمرة على  SANIAKكيف ىذا اإلطار فةف مؤسسة  ،داـ مرشحات كيسيةالغازات مث استخ
 احرتاـ القيم القصول لإلنبعا ات اجلوية الناذبة عن الصهر، الدلفنة ...اخل

  لإلنبعا ات اجلوية يف مصنع صهر كربويل ادلعادف.كاجلدكؿ ادلوا  يوضح لنا القيم ادلسموحة قانونا 
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 SANIAK في مؤسسة القي  المسموحة لبعض القي  القصوى لمعايير اإلنبعاثات الجوية  (VI–19: )ؿ رق الجدو 
 القي  المسموحة للمنشآت القديمة القي  القصوى الوحدة رػػػػػػػالمعايي
 150 100 3مغ / ط ـ لبار

 1000 1200 3مغ / ط ـ أكسيد الكزيت
 1200 850 3مغ / ط ـ أكسيد اآلزكت

 150 100 3مغ / ط ـ الكربوف أكسيد
 10 5 3مغ / ط ـ أمحاض سلفورية

 10 5 3مغ / ط ـ محج السيانيدريك
 10 5 3مغ / ط ـ محج الفلوريديريك

 50 50 3مغ / ط ـ النشادر
 50 50 3مغ / ط ـ محج الكلوردريك

 50 30 3مغ / ط ـ (Hg,bp,Cd,As)ادلعادف الثقيلة
ادلػػػنظم النبعا ػػػات الغػػػاز  2006أفريػػػل  15الصػػػادر يف  138-06ريػػػة اجلزاوريػػػة، ادلرسػػػـو التنفيػػػذم رقػػػم اجلريػػػدة الرمسيػػػة للفمهو : المصػػػدر

 .    15كالدخاف كالبخار كاجلزيئات الساولة أك الصلبة يف اجلو، ص 
 

VV- :معالجة المياه الصناعية 
صنع، لذا تقـو صناعة ربويل ادلعادف كغ ىا من الصناعات لديها تأ  ات على البيئة اقيطة بادل

من  بشكل دكرم باختبار نوعية ادلياه اليت تطرحها، كىذا بالتعاقد مع سلتزات يقوموف بأخذ عينات SANIAKمؤسسة
 ادلياه خاصة الصناعية، كذلك دلعرفة مستول ادلعادف كادلكونات الكيماكية كدرجة تركيزىا.

عية، كذلك دلعاجلتها قبل طرحها يف االارم ادلاوية، كحسب كللعلم فةف ادلؤسسة قامت بةنشاء زلطة دلعاجلة ادلياه الصنا
مسؤكؿ التدقيق، اجلودة ك البيئة ككذا مسؤكؿ مصلحة األمن، فةف محاية البيئة تعد أكلوية بالنسبة ذلذه ادلصا ، خاصة كأف 

ارا على صحة تسبب أخط Chromageبعج ادلواد الكيمياوية اليت تعتمد عليها ادلؤسسة يف تلميع منتفاهتا مثال 
كذلذا فادلؤسسة سبتثل بشكل طوعي  ،اإلنساف كاحليواف كالنبات إذا ما مت طرح ىذه السواول مباشرة يف ادلصبات ادلاوية

للقوانني كالتشريعات اقددة للكميات ادلسموحة هبا قانونيا، مع العلم فةف ادلؤسسة زبضع للقوانني اقددة للمنشآت 
كاجلدكؿ ادلوا  ػلدد لنا القيم ادلسموحة للمصبات الساولة الصناعية يف  ،Anciennes Installationsادلقامة قدؽلا 

 مصانع ربويل ادلعادف.
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 القي  المسموحة للمصبات السائلة الصناعية في مصانع تحويل المعادف (VI–11: )جدوؿ رق  
 القي  المسموحة للمنشآت القديمة القي  القصوى الوحدة المعايير
 2 1.5 غ / ؿم النحاس
 2.5 2 مغ / ؿ النيكل
 2 1.5 مغ / ؿ الكرـو
 7.5 5 مغ / ؿ الحديد
 7.5 5 مغ / ؿ األلمنيـو

الػذم يضػبط القػيم القصػول  2006أفريػل  19الصػادر يف  141-06اجلريدة الرمسية للفمهورية اجلزاورية، ادلرسػـو التنفيػذم رقػم المصدر: 
 .10للمصبات الصناعية الساولة، ص

 

VVV- :معالجة النفايات 
اسػرتاتيفية اذلػدؼ منهػا ىػو اعػادة تثمػني النفايػات الصػناعية، حيػث تطػرح كرشػات  SANIAKتنػتهج مؤسسػة 

 ادلصنع نوعني من النفايات: صناعية ناذبة عن العملية اإلنتاجية، كأخرل عضوية ناذبة عن ادلطاعم.
 :تقـو ادلؤسسة همع النفايات من الورشات كفق الطريقة التالية

 مرحلة الجمع: -
 Bon اصػدار تػرخيصيػتم لكل كرشة يف ادلصنع نفايات خاصة هبا، لذا حج يتم تثمينها كيعا تقـو كل كرشة همعها مث 

de Sortie  كمػا يكػوف شلضػى مػن طػرؼ ادلسػؤكؿ عػن الورشػة لنقلهػا خػارج الورشػة ، أيػن ككميتها ربدد فيو نوع النفاية ،
لػ  أف ىنػاؾ نوعػا مػن النفايػات الػيت يػتم االسػتفادة منهػا يف نفػس  ،عهػا يف مكػاف كاحػديتم كػع كػل النفايػات كعلػى أنوا

فهػذه تعػاد  Moules الورشة اين يتم اعادة تدكيرىا مثل: بقايا مادة النحاس، كمادة الرمل الػيت تسػتعمل يف صػنع النمػاذج
 باشرة عز مصا  البلدية.استخدامها مرة أخرل، كنفايات عضوية كاليت تصدر عن ادلطبخ، فتتخلص منها م

 مرحلة الفرز: -
يػػتم فػػرز النفايػػات مػػن كرؽ، بالسػػتيك ، زيػػوت، معػػادف...اخل كذلػػك ليسػػهل الػػتخلص منهػػا عنػػد بيعهػػا يف ادلػػزاد 

 . Recyclageالتدكيرالعلج دلؤسسات خاصة بعملية 
 مرحلة التجميع:  -

و مكاف بعيد عن العماؿ كعن احلركة اليومية ذلػم، يتم ذبميع النفايات يف مكاف خاص بعملية ذبميع النفايات، كى
 لتفادم التالمس بينهم كبني تلك النفايات.
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 مرحلة التثمين:-
لػػ  أنػػو يوجػػد بادلؤسسػػة  ، Lotsة يف شػػكل حصػػص صػػنفكتعػػج عرضػػها للبيػػع يف ادلػػزاد العلػػج أيػػن تكػػوف يف النفايػػات م

كىػػي مػػواد خطػػرة علػػى صػػحة العمػػاؿ  La Boue d’hydroxydeنوعػػاف خطػػ اف مػػن النفايػػة علػػا: طينػػة اذليدرككسػػيد 
كزليط ادلؤسسة، أين يتم كضعها يف أكياس خاصة كتكديسها، كلنسف مل ذبد ادلؤسسة طريقة للتخلص منهػا، أيػن تػدفع 

كىو زيت يتواجد باقوالت الكهرباوية، كىو خط  جدا ؽلنع دلسو   Askarelعنها رسـو ضريبية كب ة، ككذلك صلد زيت 
نػػو يسػػػبب أمراضػػا مسػػػرطنة، كتوضػػػع تلػػك اقػػػوالت الكهرباويػػة يف مكػػػاف خػػػاص كمسػػيج، حرصػػػا علػػى السػػػالمة العامػػػة أل

كحسب مدير مصلحة األمن فةف ىناؾ اتصاالت مع كزارة البيئية يف ىذا االػاؿ إمػا بتكفلهػا بتلػك اقػوالت علػى  ،للعماؿ
كاجلػػدكؿ ادلػػوا  يوضػػح لنػػا تصػػنيف النفايػػات الػػيت  ،يزانيػػة ادلؤسسػػةعاتقهػػا، أك بتخفػػيج قيمػػة الرسػػـو البيئيػػة، الػػيت أ قلػػت م

 .SANIAKتنتفها مؤسسة 
 SANIAKتصنيف النفايات التي تنتجها مؤسسة  (VI–12: )جدوؿ رق  

 وحدة القياس نوع النفايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة البياف

نفايػػػػػػػػػات
 

صػػػػػػلبة
 

 D
éch

ets so
lid

es
 

01 Emballage carton كغ تعبئات كرتونية 
02 Emballage plastiqueكغ تعبئات بالستيك 

03 Pate à polir كغ 

04 Boue en laiton كغ 

05 Grenaille en acier كغ 

06 Sable de fonderie كغ رمل التسبيك 

07 Bandes abrasives كغ 

08 Disques à tronçonner قطعة 

09 Gants en cuir  قطعة  قفازات جلدية

10 Batteries usées قطعة بطايات مستعملة 

 لتر Huiles usagéesزيوت مستعملة  نفايات سائلة 

 كغ نفايات ادلطبخ نفايات منزلية

 قسم التدقيق، اجلودة كالبيئة.المصدر:                
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 المطابقة مع القوانين والتشريعات: –ثانيا 
على كساول الوصوؿ إو القواعد كاألحكاـ القانونية ادلطبقة على ادلظاىر  ةكما تقـو ادلؤسسة بتحديد كاقافظ

، إذ غلب على ادلؤسسة أف تتقيد دبختلف القوانني كالتشريعات السارية، خصوصا ما البيئية لننشطة كادلنتفات كاخلدمات
 لإلدارة البيئية. برنامجإقامة ككذا   ابتةتحديد أىداؼ ،كما تقـو بلق بقياس األ ر البيئي  ككذا االاؿ ادلسموح بو قانوينعت

  التنفيذ والتشغيل: -الفرع الرابع
ادلناسب لعملها، تنتقل إو مرحلة تنفيذ تلك األىداؼ ككضع  البيئي للتخطيط SANIAKمؤسسة بعد كضع  

 كذلك من خالؿ: الزامج اقددة مسبقا

V- :تحديد األدوار والمسؤوليات 
كتعميمها للتيس  على اإلدارة  ،األدكار كادلسؤكليات كالواجبات ربديد كتو يق عةيتطلب تنفيذ اخلطط ادلوضو 

اجلوىرية للتنفيذ كالتحكم يف منظومة  ادلادية كالبشرية كادلالية الالزمة ك   ادلوارد توفكما يتعني على اإلدارة  ، البيئية الفعالة
 مؤسسةالعليا لل اإلدارة كما تعنيت ادلتخصصة كالتكنولوجيا كالتمويل.  ادلوارد القول العاملة كادلهارا اإلدارة البيئية، كتتضمن

 :ىيكمسؤكليات  شلثلني لإلدارة يتولوف إو جانب مسؤكلياهتم احلالية مهاـ كسلطات

 ؛البيئية قد مت كضعها كتنفيذىا كصيانتها دبقتضى ىذه الوظيفة التأكد من أف متطلبات منظومة اإلدارة -

 .منظومة اإلدارة البيئية للفحص كأساسا للتحسني يف منظومة اإلدارة البيئي لعليا بتقرير أداءموافاة اإلدارة ا -

 .يسهر على ىذه الوظيفة مساعد التدقيق، اجلودة كالبيئة، كالذم يلعب دكر ادلسؤكؿ داخليا كادلتحدث خارجياك 
VV- :التكوين والتحسيس  

ككذا مستوياهتم التعليمية، من عماؿ فنيني كتقنيني ككذا مهاـ كأدكار العماؿ داخل ادلؤسسة  الختالؼنظرا 
بزرلة دكرية لتكوين عماذلا، سواء من خالؿ التحكم يف مهامهم أك من خالؿ  SANIAKاداريني، لذا تقـو مؤسسة 

 ؿ .، مثلما يوضحو اجلدك التعرؼ على طرؽ العمل كأساليب اإلنتاج احلديثة، دلواكبة كل ما من شأنو رفع أداء موظفيها
 SANIAKالمخصصات المالية لبرامج التكوين المبرمجة من طرؼ مؤسسة  (VI–13: )جدوؿ رق  

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة

 تكاليف
 341217 2956003 1854110 1769121 776886 4522361 2795111 1096032 التكوين

 348 408 442 446 431 480 469 461 عدد العماؿ

سط متو 
 980.5 7245.1 4194.8 3966.63 1802.5 9421.58 5959.72 2377.5 التكلفة

 مصلحة اقاسبة التحليلية.المصدر:
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من سنة ألخرل لقيمة ادلخصصات ادلزرلة للتكوين، كسبب ذلك يعود  انالحظ من اجلدكؿ السابق اختالف
عامال  480عماؿ الذين خضعوا للتكوين ب الطلفاض العماؿ ادلستهدفني بالتكوين من سنة ألخرل،حيث قدر عدد ال

على ربسيس العماؿ من خالؿ  ادلؤسسة ةإدار  عملتكما  عامال، 348إو  2016، لينخفج يف سنة 2011يف 
توعيتهم بادلخاطر البيئية ذلذا النشاط على صحتهم كسالمتهم، كىذا من خالؿ كجوب إرتداوهم للخوذات كاأللبسة 

 .ادلخاطر اقتملةالواقية حفاظا على صحتهم من 
VVV-االتصاالت: 

 تقـو ادلؤسسة بنوعني من اإلتصاالت:
، من خالؿ عقد اجتماعات، عز  2017عامال يف  339عددىم  غ: كيكوف بني العماؿ داخل ادلؤسسة البالداخلي-

مستول كعيهم ادلستويات اإلدارية كيكوف اذلدؼ من بررلة محالت توعوية كربسيسية بني العماؿ، ىو الرفع من  فسلتل
 البيئي، ككضعهم نصب مسؤكلياهتم كيعا؛ 

باإلتصاالت مع سلتلف األطراؼ اخلارجية، كمكاتب ادلراجعة، كما قامت  SANIAKتقـو أيضا مؤسسة خارجي:-
كما تتصل ادلؤسسة مع متعامليها من خالؿ موقعها  ،ادلؤسسة بالتعاقد مع مكتب دراسات لدراسة األخطار البيئية

، كبالتا  تفادم خطوط clients Ecoute، كما كضعت منصة للتواصل مع زباونها www.BCR.dzااللكرتكين 
 التواصل الطويلة، كالتعامل ادلباشر مع زباونها كمتعامليها.

 الفحص والمراجعة: -الفرع الخامس
   كتشاؼ ادلشكالت ادلختلفة ك تصحيحها، ال  ىذا، ك راقبةادلفحص ك الظاـ نتطبيق  SANIAKيتعني على مؤسسة 

 كذلذه العملية أربعة أركاف أساسية :
 ؛األداء البيئي مراقبة كتنفيذك  قياس -1
 ؛ادلناسب ذلا  ةالتصحيحي اتتتخذ اإلجراء أف مشكلة فيفب يف حاؿ كقوع -2

دقيق،اجلودة كالبيئة ، إذ ػلتفظ مسؤكؿ الت14001ظ بسفالت تبني توافق النظاـ مع متطلبات االيزكاحتفالا -3
بكافة التقارير كادلستندات البيئية اخلاصة،كما ػلرص على ترتيبها كفهرستها،  السيد "عليات أم "  SANIAKدبؤسسة 

 . كيقدمها دلسؤك  ادلؤسسة أك ادلراجعني اخلارجيني عندما يقوموف بزيارات تقييمية بشكل دكرم للمؤسسة

 .راجع نظاـ اإلدارة البيئية -4

 :14991الحصوؿ على مواصفة اإليزو  -ع السادسالفر 
لكافة اخلطوات كاإلشرتاطات كبعد زيارات عديدة دلكتب التدقيق اخلارجي  SANIAKبعد استيفاء مؤسسة 

كشهادة منو على استيفاء ادلؤسسة لكافة بنود كاشرتاطات   14001قرر منح الشركة مواصفة اإليزك  AFNORالفرنسي 
 ادلواصفة.

http://www.bcr.dz/


 :محل الدراسة  الفصل السادس: الممارسات البيئية المطبقة من طرف المؤسسات
TREFISOUD, SANIAK , SCAEK 

 

 

 

- 277 - 

 
 اإلنتاج األنظف: تكنولوجيا التوجو نحو تطبيقني_ المطلب الثا
  اخلاصة بةدارة اجلودة، ككذا مواصفة  ISO 9001 على ادلواصفة القياسية SANIAKحصوؿ مؤسسة  بعد

ISO 14001  ، أف ادلؤسسة مل تقف عند ىذا احلد بل تعمل جاىدة من أجل حصوذلا  إالاخلاصة بنظاـ اإلدارة البيئية
 المنتفات  تقدًنخالؿ اختيار جيد للمواد األكلية، كاتباع طرؽ تصنيع مالومة بيئيا، كصوال إو  على منتج أنظف من

 .SANIAKتضر بصحة ادلستهلكني، ك الشكل ادلوا  يوضح سلطط تطبيق تقنية اإلنتاج األنظف دبؤسسة 
 SANIAKمخطط تطبيق تقنية اإلنتاج األنظف بمؤسسة  (VI – 5: )رق   شكل

 
 باالعتماد على ك اوق الشركة.  اعداد الطالبمن المصدر:

 
تعتمد على مراحل متتالية من شأنو احلصوؿ  SANIAKمن خالؿ ادلخطط البياين السابق، صلد أف مؤسسة 

على منتج أنظف، حيث يبدأ من أكؿ مرحلة كىي اختيار ادلواد األكلية النظيفة، مركرا بالعمليات التحويلية، أين ربصل 
صا  لإلستعماؿ، كما تطرح يف ادلقابل فواقد سلتلفة، مادية كأخرل طاقوية أك ساولة، كيف حاؿ عدـ على منتج هناوي 

 صالحية الفواقد إلعادة االستعماؿ تقـو دبعاجلتها بطريقة صحية، كيف مايلي تفصيل لذلك.
 مرحلة شراء المواد األولية:  -الفرع األوؿ

 الالزمة لعملية التصنيع كمن أعلها: بتوريد العديد ادلدخالت  SANIAKتقـو مؤسسة  
أىم  Laiton:  كىي مادة تستودىا ادلؤسسة من العديد من الدكؿ خاصة األكركبية، كيعد معدف Laiton معدف  -

كل ىذا حج تكوف منتفاهتا مطابقة   %40كالزنك ب %60مركب يف صناعة الصناب ، كىو خليط من النحاس ب
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يق طرح مناقصة دكلية لشراء ادلواد األكلية كدبواصفات زلددة مسبقا حفاظا على صحة دلعاي  اجلودة، كيكوف ىذا عن طر 
 ادلستهلك.

 كربتاجها ادلؤسسة يف زللة التنظيف كالتلميع. Produit Chimiquesمواد كيماكية  -
 كيكوف من ماديت البالسيتك كالورؽ، حلفظ كتعبئة ادلنتج. Emballageمواد التعبئة  -
 كيكوف ضركريا يف مرحلة السباكة. Sableمادة الرمل  -

كبالتا  ربرص مديرية ادلشرتيات على كضع معاي  دقيقة يف اختيار مورديها من ناحية جودة ادلدخالت، إو مطابقتو مع 
تقـو بعرضو على سلز تقييم اجلودة دلعرفة  Laitonكهبذا فعند كصوؿ مدخالهتا خاصة معدف  ،ادلتطلبات البيئية كالصحية

 تطابقو مع ادلعاي  ادلشركطة مسبقا على ادلوردين. مدل
ص مديرية البحث كالتطوير على ابتكار منتفات تشبع حاجة ادلستهلكن كربميو عند اإلستعماؿ، كما تكوف ر كما رب

 سليمة من ناحية تأ  اهتا البيئية.
توردة من حنفيات السيد حليمي إو كجود سلع مس رأشا 24/10/2016كيف حوار جلريدة ادلساء بتاريخ 

اليت تسبب الزاماؾ مصنوعة من مواد مشبوىة ل  صاحلة خاصة كأهنا تتكوف من مادة  ،تداكؿ يف السوؽ اقليةكأكاين ت  
مرض السرطاف، موضحا أنو كدبركر كقت قص  من استعماؿ تلك احلنفيات تتشكل بداخلها طبقة من الصدأ هتدد صحة 

 من يشرب من مياىها بالسرطاف.
ح ذات ادلصدر أف ادلواد الضركرية لتصنيع الصناب  كاحلنفيات مكونة أساسا من النحاس كالفوالذ ل  كأكض

القابل لنكسدة كالبالستيك الغذاوي، ما ػلمي ادلاء ادلوجو لإلستهالؾ البشرم من أم تدىور ؽلكن أف يؤ ر على اجلودة 
 كالطعم. ةالغذاوية من حيث الراح

حاليل اليت أصلزت دبخابر ادلؤسسة على عينات حنفيات كصناب  صحية مت اقتناؤىا من كقاؿ السيد حليمي أف الت
 عند ادلوزعني اقليني، كشفت عن كجود فوالذ عادم، كىي مادة شلنوعة يف رلاؿ صناعة قنوات لنقل ادلياه

  القابل لنكسدة موضحا أف ادلواد الضركرية لتصنيع الصناب  كاحلنفيات مكونة أساسا من النحاس كالفوالذ ل
كالبالستيك الغذاوي، شلا ػلمي ادلاء ادلوجو لالستهالؾ البشرم من أم تلف ؽلكن أف يؤ ر على اجلودة الغذاوية من حيث 

 يف أكركبا.الراوحة أك الطعم. ل  أنو أكضح أف التحاليل اليت أصلزت دبخابر ادلؤسسة على عينات حنفيات كصناب  
 ويل:مرحلة التح -الفرع الثاني

ا خاصة هبدؼ استهداؼ انتاج تشكيلة منتفات ،استبداؿ كساول انتاجوعلى   SANIAKربرص مؤسسة  
 موجهة للطبقة الراقية، بعد اإلنتاج االقتصادم، ىذا من ناحية الصناب  كاحلنفيات على لرار حنفيات

Thermostatique, Tempérée, Speciale ,à commande par cellules photoélectriques 
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لكن بالرلم من الدعم احلكومي ذلا ل  أف آالهتا مازالت قدؽلة، لذا فهي تطمح للشراكة مع شركات أجنبية على لرار 
 تركيا، اسبانيا كالزتغاؿ. 

 مرحلة طرح المنتج النهائي: -الفرع الثالث
وردة ادلغشوشة خبصاوص سبيزىا عن ل ىا من السلع ادلست SANIAKمؤسسة    اتتميز ادلنتفات اليت تقدمه

األصلية ال تنثج  BCRكالقادمة من الصني من ناحية الوزف فهي  قيلة ، كما أف منتفات    BCRاليت ربمل عالمة 
 بسرعة، كلوهنا براؽ عكس اللوف الباىت للمنتفات ادلستوردة، ما غلعل منتفات الصناب  كاحلنفيات دلؤسسة 

SANIAK .ربظى بثقة زباونها كمتعامليها  
 مرحلة تثمين النفايات: -ع الرابعالفر 

 ىو موضح كالتا : تنقسم النفايات يف ادلؤسسة إو تصنيفات عديدة مثل ما
 : على لرار بودرة النحاس، أين يتم اعادة تذكيبها، رمل السباكة؛نفايات يعاد استعمالها-
 كحديدية، نفايات خشبية؛ باوية، نفايات خشبيةر كزيوت اقركات كالتزيد، كوابل كه  نفايات يت  بيعها: -
ؤسسة طريقة للتخلص منها، كوهنا خط ة على دل: على لرار زيوت األسكاريل، اين مل ذبد انفايات يت  اإلحتفاظ بها -

 صحة العماؿ.
 كالنفايات ادلنزلية، كىي بقايا عضوية.نفايات يت  التخلص منها:-
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 : TREFISOUDفي مؤسسة  الممارسات البيئية المطبقة -المبحث الثالث

على اإلطلراط يف االاؿ البيئي سواء من خالؿ ربقيق أنظمة اإلدارة البيئية، أك  TREFISOUDرص مؤسسة رب
 اإلستثمار يف االاؿ البيئي، كىذا ما سنقـو بالتفصيل فيو يف ىذا ادلبحث.

 :ISO14001  البيئيةتبني نظاـ اإلدارة  -المطلب األوؿ 

 من بني أكاول الشركات اليت أكلت TREFISOUD تريفيسودوطنية للقلد كمنتفات التلحيم تعتز ادلؤسسة ال
من بني الصناعات تعتز  ىذه الصناعة  خاصة كأفاالعتبار للفانب البيئي، كأخذ من سياستها كخططها حيزا معتزا، 

رلاؿ مراقبة التلوث كمحاية اقيط، خاصة ادللو ة للبيئة، لذا فقد أخذت يف تصميم مصنعها كمرافقها ادلعاي  الدكلية يف 
 دلا ذلذه الصناعة من تأ   على صحة السكاف االاكرين. كأهنا تقع بالقرب من اقيط العمراين ك

 تشخيص الوضع البيئي للمؤسسة: -الفرع األوؿ
 الية:ادلعطيات الت كذلك من خالؿ يف نشاطاهتا اإلطار البيئي بعني اإلعتبار TREFISOUD مؤسسة أخذت

 مراقبة االنبعا ات كالتحكم فيها كفقا للمقاييس كادلعاي  الدكلية؛ -
 محاية زليط العمل من التلوث؛ -
 محاية البيئة اقيطة كاالاكرة للمصنع من آ ار التلوث؛ -
 محاية األفراد العاملني من أخطار التلوث  "خاصة ضفيج اآلالت "كسلتلف االنبعا ات؛ -
 هالؾ الطاقة، كربسني جودة ادلنتوج.اقافظة على است -

 : صلد مايلي TREFISOUDالتابعة لورشات مؤسسة   Système "كمن ىذه ادلنظومات "
 منظومات الغاز العادمة؛ -1
 منظومات الغبار؛ -2
 منظومات الرتسيب؛ -3
 ."Système d’alarme منظومات أجهزة اإلنذار ادلبكر" -3

، ذبدر ISO 14001هبا مؤسسة تريفيسود حلصوذلا على ادلواصفة القياسية  كقبل التفصيل يف ادلراحل اليت مرت
اخلاصة اجلودة،  /ISO 9001 2000اإلشارة أهنا باشرت قبل ذلك يف خطوات للحصوؿ على ادلواصفة  القياسية 

صادرة من مكتب التدقيق اخلارجي الفرنسي  23/10/2009صاحلة إو  02/02/2007لتحصل عليها يف 
AFAQ/AFNOR   اضافة او حصوذلا على ادلواصفة القياسية ، ISO 14001/2004  الصادرة يف

، كما ربصلت على شهادة نظاـ إدارة الصحة  كالسالمة ادلهنية   30/01/2010صاحلة لغاية  31/01/2007
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OHSAS18001/2007  كما ربصلت على رخصة  من 08/01/2018إو لاية  08/01/2015صاحلة من ،
 . 2018لتمديد صالحية الشهادة إو لاية مارس  AFAQ/AFNORككالة 

كل ىذا تتوج حبصوذلا على نظاـ مدمج ىو نظاـ اإلدارة ادلتكامل للفودة، البيئة، الصحة كالسالمة ادلهنية 
(SMQHSE )ISO9001 :2008-ISO14001 :2004-OHSAS18001 :2007 

ة من طرؼ اجلهات احلكومية ادلسؤكلة عن محاية البيئة،  إف كل ىذه اجلهود جاءت خاصة بعد  الضغوط القانونية ادلمارس
كوزارة البيئة  كالطاقات ادلتفددة )كزارة البيئة كهتيئة االقليم سابقا(، مديريات البيئة، ادلركز الوطج لتطبيق تقنيات اإلنتاج 

يعات ادلقننة لننشطة ...اخل اضافة إو حزمة من القوانني كالتشر AND، الوكالة الوطنية للنفايات CNTTP  األنظف
 الصناعية كاخلدماتية.

 :ISO14001للمواصفة القياسية  TREFISOUDالعوائد المحققة من خالؿ  تبني  -الفرع الثاني 
ربقيق رلموعة من العواود، سواء من  14001تبنيها دلواصفة اإليزك  من خالؿ TREFISOUDتستهدؼ مؤسسة 

 رم كىي:اجلانب التنظيمي، ادلا ، أك اجلانب البش
 :كزبص ادلنظمة يف حد ذاهتا كتتمثل يف: العوائد التنظيمية 

تشخيص الوضع العاـ للمؤسسة، من خالؿ ربديد نقاط القوة هبدؼ تعظيمها، أك نقاط الضعف هبدؼ  -
 ربسينها؛

 (؛Résultatsربسني نتاوج ادلؤسسة) -
   الو اوق ...اخل؛(، تسيProcessusربسني تسي  األنظمة الفرعية من خالؿ الس كرة ) -
 دلختلف ادلعاي :جودة، بيئة، صحة كسالمة مهنية؛ (Ajustementاألخذ بعني االعتبار أ ر التعديل ) -
 التحكم يف االشرتاطات اخلاصة دبختلف األنشطة. -
 :إف أم توجو تستهدؼ ادلؤسسة القياـ بو، من شأنو أف يعود عليها بنتاوج اقتصادية  العوائد اقتصادية

 بطبيعة احلاؿ على أداوها كىي:  تنعكس

 اإلدارة الرشيدة دلوارد ادلؤسسة؛ -
 زبفيج تكاليف االنتاج، كربسني طرؽ االنتاج؛ -
 زبفيج اآل ار البيئية اقتملة كاحلوادث الصناعية؛ -
 زبفيج التكاليف ادلرتبطة بادلنتوج ل  ادلطابق للمواصفات. -
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 تعيين المندوب البيئي: -الفرع الثالث
من ادلؤسسات ادلصنفة، كبالتا  فهي ملزمة قانونا بتعيني مندكب بيئي طبقا  TREFISOUDتعتز مؤسسة 

 اقدد لكيفية تعيني مندكيب البيئة. 2005جويلية  28ادلؤرخ يف  240-05ألحكاـ ادلرسـو التنفيذم رقم 
منصب مندكب بيئي، ليصبح حاليا ربت كتأسيسا دلا سبق، فقد قامت ادلؤسسة بتعيني مهندس دكلة زبصص بيولوجيا يف 

حبيث يكلف دبهاـ عديدة من  SMQHSEمنصب مساعد ادلدير العاـ مكلف باجلودة، البيئة كاألمن كالسالمة ادلهنية 
 بينها :

اعداد كربيني جرد التلوث الذم ربد و ادلؤسسة، من افرازات ساولة كلازية كنفايات صلبة كتلوث صويت، كتأ  اهتا  -
 ؛ادلختلفة

ادلساعلة يف تنفيذ التزامات ادلؤسسة ادلنصوصة يف سياستها البيئية، كالسهر على تبليغها لكافة ادلعنيني هبا يف سلتلف  -
 ادلستويات االدارية؛

 ضماف توعية كربسيس العماؿ بأعلية البعد البيئي. -
مواصفة ل حصوذلا على من أج  TREFISOUDهبا مؤسسة  قامتكالشكل ادلوا  يوضح ادلراحل كاخلطوات اليت 

 .14001اإليزك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :محل الدراسة  الفصل السادس: الممارسات البيئية المطبقة من طرف المؤسسات
TREFISOUD, SANIAK , SCAEK 

 

 

 

- 283 - 

 TREFISOUDمخطط اإلدارة المدمجة لمؤسسة   (VI – 6: )رق شكل 
 

 
 توثيق السياسة البيئية: -الفرع الرابع

نظاـ اإلدارة ادلتكامل  للفودة، البيئة، الصحة كالسالمة على  TREFISOUDتقـو السياسة البيئية دلؤسسة 
 نشرىا على أعلى نطاؽ كاسع. 14001كبالتا  تشرتط مواصفة االيزك  ،SMQHSEادلهنية 

 لذا جاءت السياسة البيئية يف االلتزاـ دبايلي:
 إف مؤسسة تريفيسود تتعهد بتوف  ادلوارد البشرية، ادلالية، التنظيمية كالتقنية اليت تسمح بػػػػػػػػػػ:

 ليها؛اإلمتثاؿ للمتطلبات القانونية كل ىا اليت تنطبق ع -
 اإلستماع كتلبية احتياجات كتطلعات زباونها ك األطراؼ ادلعنية؛ -
 الوقاية من األخطار ادلهنية، محاية البيئة كتوقع التلو ات اقتملة اليت ؽلكن أف تفرزىا أنشطتها؛ -
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الطلب من األطراؼ استشارة، ربسيس كتكوين عماذلا يف رلاالت اجلودة كاألمن كالبيئة، كتعزيز التواصل الداخلي كعند  -
 اخلارجية؛

 تقييم نتاوج األداء كالتحسني ادلستمر لفعالية نظامها لتسي  اإلدارة ادلدمج؛  -
تعزيز ىذه السياسة، التأكد من أهنا مفهومة كمطبقة، مع كضعها ربت تصرؼ كيع األطراؼ ادلعنية كمراجعتها دكريا  -

 لضماف مالومتها. 
 التخطيط البيئي: -الفرع الخامس

، كتتبع ىذه اخلطوة ISO14001تعتز ىذه ادلرحلة ضركرية ضمن متطلبات احلصوؿ على ادلواصفة القياسية 
رلموعة من ادلراحل تبدأ بتحديد ادلظاىر أك اجلوانب البيئية كالتأ  ات ادلصاحبة ذلا، لتليها مدل تطبيق ادلؤسسة للقوانني 

 ادلوجودة، اضافة إو ربديد األىداؼ كادلستهدفات.كالتشريعات البيئية السارية، كربديد االضلرافات 
 تحديد المظاىر البيئية:  -أوال

 ،أف تبدأ الشركة بتحديد ادلظاىر البيئية لنشاطها كمنتفاهتا كخدماهتا 14001القياسية إيزك  ادلواصفة تشرتط
ستخداـ العميل بعد بيع ادلنتج كمن ادلعركؼ أف الشركة ال ؽلكنها أف تسيطر على تلك ادلظاىر فبعضها مثالن يتعلق با

. كذلك فةنو ؽلكن ةكيف الوقت نفسو عدـ إدخاذلا يف نظاـ اإلدارة البيئي ،كىنا غلب اإلشارة إو مثل تلك ادلظاىر ،نفسو
التلوث الغازم، أك كادلظاىر متعددة منها  ،الرتكيز على مظاىر البيئية بالرجوع إو األحكاـ كالقوانني يف ىذا الشأف

كأم استخداـ للموارد الطبيعية كما ؽلكن الرجوع إو احلوادث القدؽلة كربليلها كمعرفة آ ارىا  ت الساولة أك الصلبة،النفايا
كيف ىذا الشأف فقد قامت بوضع ظلاذج بيانية من خالذلا يتم ربديد ادلظاىر البيئية اقتملة، كتأ  اهتا  ،على البيئة كأسباهبا

 اد عليها من خالؿ التقرير البيئي.ادلختلفة، كاليت قمنا باإلعتم

 معالجة االنبعاثات السائلة، الغازية، الصلبة والسمعية  الصادرة عن المؤسسة: -
تعد صناعة احلديد كالصلب من بني الصناعات ادللو ة للبيئة، إال أف مدخالت ادلؤسسة ال تكوف يف شكل مواد 

تأ   السليب للبيئة يكوف أقل نسبيا مقارنة مع بقية صناعات بل مواد نصف مصنعة أك تامة الصنع، كبالتا  فال خاـ،
 TREFISOUDربويل ادلعادف، ل  أف ىذا ال يعج اعلاذلا إلنبعا اهتا ادلختلفة،  كعلى ىذا األساس تقـو مؤسسة 

 حليل اخلارجية.بقياس  تأ   انبعا اهتا من خالؿ مطابقتها مع القيم ادلسموحة قانونيا، باالعتماد على نتاوج سلابر الت
 معالجة اإلنبعاثات الغازية: -1

تقـو ادلؤسسة باإلعتماد على معدات ككساول خاصة يف قياس حدة الغازات ادلطركحة من كرشاهتا حج تكوف 
متوافقة مع القيم ادلسموحة قانونيا، كحسب مسؤكؿ قسم اإلدارة ادلدرلة كمسؤكؿ األمن الصناعي فةف القياسات تكوف 

 (.  CO, CO2 , NOX , HCI , SOX)مستمر على لرار لازات دكريا كبشكل 
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 معالجة المياه الصناعية: -2
كىناؾ العديد من البداول للحفاظ على ادلاء يف  ،ف استهالؾ ادلياه ال تتوافق داوما مع اإلحتياج الفعلي للمصنعإ

 عد القياـ بالقياسات الضركرية.مرافق التصنيع ادلختلفة اليت ؽلكن ربديدىا كتقييمها أك حج التقليل منها ب
 من خالؿ : TREFISOUDتتمثل األنواع الثال ة الرويسية لتخفيج أحفاـ ادلاء ادلستهلك يف مؤسسة 

 القضاء على التسربات؛ 

 احلد من اإلستهالؾ يف اإلستعماالت الفردية؛ 

 .إعادة استعماؿ ادلياه العادمة 

  cuivrage, Décapageية عديدة كالتزيد أللراض صناع TREFISOUDكتستخدـ ادلياه يف مؤسسة 
كبالتا   فخالؿ عملية التصنيع تنتج ادلياه العادمة ذات درجة محوضة مرتفعة مع بعج ادلواد الصلبة العالقة يف بعج 
العمليات التصنيعية مثل ىيدرككسيدات البوتاسيـو كالصوديـو الكلوريدات كالكزيتات كمواد أصلية عالقة مثل كربونات 

عموما يتم إعادة تدكير ادلياه العادمة كتستخدـ يف ألراض صناعية مرة أخرل، حيث يتم زبفيج العوالق ، كاليسيـوال
 الصلبة باستخداـ أحواض الرتسيب.

كتتضمن اإلجراءات األساسية للتحكم كمعاجلة مياه الصرؼ، يف عمليات تدكير ادلياه إلعادة استخدامها بواسطة أبراج أك 
أحواض الرتسيب، أحواض حفز مياه كىناؾ عدة اجراءات للمحافظة على ادلوارد ادلاوية كتقليل نسبة الفاقد برؾ التزيد، 

 منها كىي:
 تركيب عدادات للمياه كرصد معدالت اإلستهالؾ؛ 

  استخداـ زلابس اإللالؽ األكتوماتيكي ككضع عالمات على الصمامات اليدكية لتسهيل التعرؼ على األكضاع
 ق، مفتوح(؛ادلختلفة )مغل

 تدكير ادلياه من خالؿ أبراج التزيد؛ 

 التحكم يف اإلنسكاب يؤدم إو تقليل عمليات لسل األرضيات؛ 

   اصالح مواضيع التسرب؛ 

 .تداكؿ ادلواد الصلبة بشكل جاؼ 
نوات كادلخطط التا  يوضح لنا زلطة معاجلة ادلياه بادلؤسسة، علما أف اقطة مت إقامتها يف ادلصنع عند تشييده س

السبعينات حسب مسؤكؿ األمن الصناعي، كبالتا  فعملية ادلعاجلة كانت حج قبل شركعها يف خطوات احلصوؿ على 
 . ISO 14001مواصفة 
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 TREFISOUDمؤسسة معالجة المياه الصناعية ب (VI – 7: )رق  شكل

 
 SMI :قسم اإلدارة ادلدرلةالمصدر

 معالجة النفايات الصناعية: -3
 تو  مؤسسة TREFISOUD  للنفايات الصلبة اىتماما كغ ىا من االنبعا ات الصناعية األخرل، كعلى ىذا

 تتم بطريقتني:كاليت   كع كتصنيف النفايات األساس فهي تقـو بةدارهتا من خالؿ
 ":Sous-traitantالجمع والتصنيف باإلعتماد على مؤسسات خارجية " -أ

 زلدد مسبقا، كعلى ادلؤسسة ادلناكلة التقيد بو؛ Cahier de Chargeكيتم من خالؿ دفرت شركط 
 على عاتق المؤسسة نفسها: -ب

تقـو ادلؤسسة نفسها باسرتجاع النفايات، حيث تصنف كذبمع حسب صنف كنوع النفاية على مستول الورشات، مث 
 توضع يف أماكن سلصصة قبل أف يتم توجيهها إو مركز التفميع النهاوي.

 توجيو النفايات:-
ر مصلحة الوساول العامة على ربديد سلتلف أنواع النفايات ) كرؽ، بالستيك، بودرة صابوف، زنك...(، هبدؼ تسه

توجيهها ضلو مركز التفميع النهاوي، مع مراعاة كافة شركط األمن كالسالمة، ليتم بعدىا التصرؼ فيها من طرؼ ادلصلحة 
 النفايات بادلؤسسة. كفيما يلي سلطط إلدارة ،التفارية من خالؿ عملية البيع
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  TREFISOUD إدارة النفايات بمؤسسة  (VI – 14: )رق  جدوؿ
 نػػػػػػػوع النفايػػػػػػة الصادرة اإلدارة )القس (

 قس  األمن الصناعي
 قطع ليار مستعملة،  -زيوت مستعملة،  -بطاريات مستعملة،  -عفالت،  -
 ة مستعملة.قطع الكرتكني -، Emballageعلب حديدية للتعبئة  -

قس  الفوالذ اللين 
Acier Doux 

 -calamine, -Savons Calinée, -Cendre de zinc, -Boues de 

Neutralisation, -Feraille, - Emballage Métallique, - 

Emballage Plastique, -Bois, -papier, -Plastique, -Pièces De 

rechange,- Pièces Electroniques.   
رودات ومواد قس  االلكت

 التلحي 
كرؽ، -خشب، -عفاون )بودرة(، -علب حديدية للتعبئة،  -قطع حديدية،  -
 قطع ليار مستعملة.-بالستيك، -

قس  الفوالذ الصلب 
Acier Dur 

قطع الكرتكنية  -بالستيك،  -كرؽ،  -بودرة صابوف، -بودرة خيوط احلديد،  -
 مستعملة.

 قطع الكرتكنية مستعملة. -  ادلستعمل، عتاد اإلعالـ اآل- قس  اإلعالـ اآللي
 كرؽ، نفايات عضوية. - قس  اإلطعاـ

 SMI:قسم اإلدارة ادلدرلة المصدر 

 
نالحظ من اجلدكؿ السابق أف النفايات زبتلف من قسم آلخر، من ناحية النوع أك الكمية، ما غلعل عملية  

 كالتصنيف مهمة ليتم تقييمها ماليا بصورة كاضحة. زالفر 

 معالجة التلوث السمعي: -4
من ادلعركؼ أف صناعة ربويل احلديد كالصلب، تعد من بني الصناعات اليت يصدر عنها ضفيج قوم من 

ديسيبيل يف احلالة  85اآلالت أك خالؿ العملية اإلنتاجية، كلقد مت ربديد ادلستول ادلسموح بو ألذف اإلنساف ب 
 ستول يعد تلو ا مسعيا ألذف اإلنساف .الطبيعية، كبالتا  فةذا ذباكز الضفيج ىذا ادل

، باقتناء OHSAS 18001كيف ىذا الشأف فقد قامت مؤسسة تريفيسود سباشيا كشركط أنظمة األمن كالسالمة ادلهنية 
كساول كمعدات لفاودة العماؿ، خاصة أكلئك الذين ىم يف حالة سباس مباشر مع الضفيج، كل ىذا للحفاظ على 

 .صحتهم كسالمتهم ادلهنية
  تحديد األىداؼ والغايات: -ثانيا

 يساعد ربديد ادلظاىر  البيئية كآ ارىا على البيئة يف ربديد أىداؼ ادلؤسسة  كلاياهتا.
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 التوافق مع القوانين والتشريعات: -ثالثا
د ما إو االطالع على مستفدات القوانني البيئية ذات الصلة، لتحدي SMIيقـو مسؤكؿ مصلحة نظاـ اإلدارة ادلدرلة 

غلب على ادلؤسسة القياـ بو، حج ال تكوف يف كضع ل  قانوين، ما يضعها أماـ حتمية تسديد ادلصاريف البيئية 
 اإلضافية، إضافة إو اجلباية البيئية.

كعلى ىذا األساس فمسؤكلوا البيئة على إطالع داوم على منظومة القوانني كالتشريعات اليت تسمح ذلم بتأدية مهامهم 
 ظم القانونية ادلسموحة.كفق الن

 مع االشرتاطات القانونية كالتشريعية. كيفية مطابقة أنشطة ادلؤسسةكاجلدكؿ التا  يوضح  
 TREFISOUDخاص بالمطابقة مع االجراءات واإلشتراطات القانونية لمؤسسة  (VI – 15: )رق   جدوؿ

 التقيي :مطابق/ غ.مطابق لقياس والمراقبةا عتبة االشتراطات النص القانوني األثػػػػػر النسبي ػػػػاطالنشػػػ
 
 

---- 
 

 
 

---- 
 

 

 
 

---- 

 
 

---- 

 
 

---- 

 
 

---- 

 Diagnostique Environnemental مستخرج من تقرير التشخيص البيئي للمؤسسة المصدر:         

 

  التنفيذ والتشغيل: -الفرع السادس
اصر ادلادية، البشرية كادلالية لتنفيذ التخطيط البيئي، كبالتا  فهي ة حساسة، كوهنا تضمن تسخ  كافة العنرحلىذه ادل عتزت

 تسهر على تنفيذ ىذه اخلطوات بدقة.
 تحديد األدوار والمسؤوليات: -أوال

تسهر اإلدارة العليا على ربديد أدكار ادلوظفني كادلسؤكلني  TREFISOUDمن خالؿ اذليكل التنظيمي دلؤسسة 
 د مسؤكلية كل فرد يف ادلؤسسة.كتوضيحها، كما تعمل على ربدي

 التكوين والتحسيس:-ثانيا
 بزرلة أظلاط عديدة من التكوين كىي: TREFISOUDمؤسسة تقـو 

 ، هبدؼ تقدًن معارؼ جديدة للعماؿ؛ FORMATEURكيتم من خالؿ تعيني مكوفالتكوين في الموقع:  -
هاـ سلتلفة كمتنوعة كذلك بغرض ربسني كىو ظلط خاص بالعماؿ الذين يشغلوف منصب عمل، لكن دبالرسكلة:  -

 أداوهم؛
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 كىو تكوين مكثف ؼلص معارؼ جديدة يف منصب العمل؛ تكوين خاص: -
 ؛Séminaires تنظيم ملتقيات -
،لذا أكلت ادلؤسسة :هبدؼ ربسيس كتوعية العماؿ حوؿ مشركع عمل معني سيتم إقامتو يف ادلؤسسةتنظي  أياـ دراسية-

  س داخل ادلؤسسة، كىذا ما يززه الزنامج ادلسطر من قبل إدارة ادلؤسسة كادلتمثل يف:األعلية للتكوين كالتحسي
 تكوين ؼلص الرقابة الذاتية؛ -
 إدارة الصيانة؛ -
 ؛ISO 9001/2015شركط ادلواصفة القياسية اخلاصة باجلودة  -

 OHSAS 18001 شركط ادلواصفة القياسية للصحة كالسالمة ادلهنية -

 ؛Automates programmablesتكوين ؼلص  -

 إدارة اجلودة؛ -
 ؛.chariots élévateursسياقة الرافعات  -

 التأىيل الكهرباوي؛ -
- Professionnalisation des métiers de base؛ 
 ؛Formation des formateursتكوين ادلكونني  -

 التسويق؛ -
 النظاـ ادلا  كاقاسيب اجلديد؛ -
 التلحيم؛ -
 رية.إصلليزية ذبا -

 TREFISOUD المخصصات المالية لبرامج التكوين المبرمجة من طرؼ مؤسسة (VI – 16: )جدوؿ رق  
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

 2596000 688000 3651000 2971000 7498000 3059000 357000 تكاليف التكوين

 391 369 378 380 360 383 388 عدد العماؿ

 6640 9658.7 3966.63 7818.5 20872.77 7986.94 920 متوسط التكلفة

 مصلحة ادلالية كاقاسبةالمصدر:    
من خالؿ اجلدكؿ السابق نالحظ تطورا يف ادلخصصات ادلالية ادلوجهة إو التكوين، خاصة بني سنوات 

دلؤسسة لزرلة كىذا ما انعكس على متوسط تكلفة التكوين للعامل الواحد، كمزر ذلك ىو حاجة ا 2007-2011
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اخلاص  14001اخلاصة باجلودة كاإليزك  9001رلموعة من التكوينات خاصة ما تعلق بادلواصفات القياسية اإليزك 
 بنظاـ اإلدارة البيئية، ككذا التكوين اخلاص بادلعاي  اقاسبية اجلديدة، الشيء الذم رفع يف مبلغ ادلخصصات ادلالية.

 :إلدارة البيئيةوتوثيق نظاـ ا اإلتصاالت -ثالثا
بةنشاء باإلضافة إو اإلتصاالت الداخلية كاخلارجية اليت تقـو هبا ادلؤسسة، فةهنا تقـو بوضع نظاـ للتو يق 

جل كصف العناصر األساسية لنظاـ اإلدارة أمن  ،ك من خالؿ األكساط االلكرتكنيةأالبيانات كاالحتفاظ هبا إما كرقيا 
 مثلما يبينو الشكل ادلوا . لو اوقكتوف  أساليب كتداكؿ ا ،كتأ  ىا

 TREFISOUDنظاـ التوثيق الخاص بمؤسسة   (VI – 8: )رق   شكل

 
 Diagnostique Environnementalمستخرج من تقرير التشخيص البيئي للمؤسسة  المصدر:          

 الفحص والمراجعة: -الفرع السابع
كفحص حاالت عدـ ادلطابقة هبا   ،راقبةادلفحص ك الظاـ نتطبيق  TREFISOUDيتعني على مؤسسة 

 تعديالت ىف اإلجراءات ادلو قة كنتيفة لإلجراءات التصحيحية كالوقاوية . مكتسفيل أ

 :14991الحصوؿ على مواصفة اإليزو  -الفرع الثامن
بتنفيذ كافة شركط ادلدققني اخلارجيني كمالحظاهتم، كادلمثلني يف  TREFISOUD بعد أف تقـو مؤسسة 

، 14001:2004قرر  ادلكتب منح الشركة مواصفة اإليزك   AFNOR/AFAQ ادلراجعة اخلارجية الفرنسيمكتب 
 OHSASباإلضافة لتصديقو على منحها نظاـ اإلدارة ادلدمج بعد حصوذلا على مواصفة إدارة األمن كالسالمة ادلهنية 

18001 :2007. 
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 تطبيق تكنولوجيات اإلنتاج األنظف: -المطلب الثاني
 يف اطار تكنولوجيا اإلنتاج األنظف حبيث قامت باخلطوات التالية:  TREFISOUD مؤسسة  طتاطلر 

  Flux Matièreتحديد التدفقات المادية  -الفرع األوؿ 
، كالذم يساعد Bilan Massiqueيتم ربديد عملية التفاعل بني التدفقات ادلادية  من خالؿ ما يسمى ب 

مدخالت ادلؤسسة ادلادية كسلرجاهتا من خالؿ مايسمى بالعملية التحويلية يف كرشات يف ربديد التفاعالت احلاصلة بني 
 : ادلؤسسة، كماينشأ من خالذلا من انبعا ات سلتلفة ساولة، لازية كنفايات مادية كىذا على مستول

 :Tréfileالقلد  قس على مستوى  -أوال

 
 Diagnostique Environnementalمستخرج من تقرير التشخيص البيئي للمؤسسة المصدر:

 ؛ACR (Produits tréfilés en acier dur) قلد  الفوالذ الصلب  على مستوى قس   -ثانيا

 

 Diagnostique Environnementalمستخرج من تقرير التشخيص البيئي للمؤسسة المصدر:
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   EFS (Electrodes et Flux de Souduresعلى مستوى قس  االلكترودات وأقطاب التلحي  ) -ثالثا

 
 Diagnostique Environnemental مستخرج من تقرير التشخيص البيئي للمؤسسة المصدر:

 

 السابقة نستنتج مايلي: البيانية من خالؿ ادلخططات
بتحديد التفاعل بني تدفقاهتا ادلادية، من خالؿ مدخالهتا كسلرجاهتا، كل قسم أك  TREFISOUDتقـو مؤسسة  -

 كرشة على حدل؛
ادلدخالت ادلادية لكل قسم من أقساـ كظيفة االستغالؿ، ما يظهر لنا اختالفا يف سلرجات سللفاهتا الغازية،  زبتلف -

 الساولة أك ادلادية؛
زبتلف ادلظاىر البيئية لكل قسم، كبالتا  زبتلف اآل ار البيئية لكل قسم من األقساـ، ما يساعد ادلؤسسة يف ربديد  -

 مل على احلد منها أك تقليلها.اآل ار البيئية السلبية كالع

 :االقتصاد في المدخالت -الفرع الثاني
 تعاين ادلؤسسات ادلتخصصة يف ربويل ادلعادف كقلدىا من كثافة استهالؾ ادلدخالت على لرار:

 استهالؾ كب  للماء يف خطوط االنتاج؛ -
 استهالؾ كثيف لطاقة الكهرباء كالغاز كالبخار؛ -
 دلواد الكيمياوية كاألمحاض؛استهالؾ كب  قتلف ا -
  كميات كب ة من احلمأة يتم طرحها.  -

 Le decapage auخيط احلديد بتقنية الرتميل  ) هتيئة(كيف ىذا اإلطار فقد مت ابتكار تقنية حديثة تعتمد على ربض 

jet de sable (SABLAGE) ككذلك ذبنب ، كبالتا  فهذه التقنية تقتصد يف ادلياه ادلستعملة يف التحض  األك ، 
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يف مرحلة التحض ،  %90التحض  الكيمياوي، كبالتا  ؽلكن االقتصاد يف ادلواد الكيمياوية ادلستعملة إو ما نسبتو 
 ككذلك ؽلكن االقتصاد يف طاقة الكهرباء، كىذا ما يتضح من خالؿ الشكل ادلوا .

 قلد الحديدالفرؽ بين الطريقة التقليدية والحديثة في  (VI – 9: )شكل رق  

 
 CNTTP من اعداد الطالب باالعتماد على ك اوق ادلركز الوطج لتكنولوجيا االنتاج األنظف المصدر:

 

من خالؿ الشكل البياين السابق صلد أف الفرؽ بني الطريقتني التقليدية كاحلديثة يكمن يف ادلرحلة األكو حبيث 
بطريقة    H2SO4, HCL  األك  باستعماؿ ادلواد على لراريتم استبداؿ الطريقة الكيمياوية ادلعتمدة على التحض

، مثلما يتضح من الشكل البياين حيث ؽلكن ادلؤسسة من االقتصاد ىي الرتميل كاليت تعتمد على اذلواء ادلضغوط  جديدة
 .يف مدخالهتا، ما يشفع االطلراط يف ىذه الطريقة
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 خالصة الفصل:

 ختلف ادلمارسات البيئية اليت اطلرطت فيها ادلؤسسات التالية: قمنا يف ىذا الفصل بشرح مفصل دل

كتعتػػػز ذبربتهػػػا يف مػػػاؼلص الػػػوعي البيئػػػي كاالطلػػػراط يف محايػػػة البيئػػػة  :SCAEKشػػػركة اإلمسنػػػت لعػػػني الكبػػػ ة  -

 ، أك من ناحية بقية ادلؤسسات الصناعية.GICAراودة، سواء بني مؤسسات االمسنت ادلكونة المع 

)تعيػني للمنػدكب  مػن 14001ISOاؿ قمنا بتتبع سلتلف ادلراحل اليت رافقت حصوؿ ادلؤسسػة علػى مواصػفة كيف ىذا اال

البيئػػي، سياسػػة بيئيػػة، زبطػػيط، تنفيػػذ، القيػػاـ بػػاالجراءات التصػػحيحية( كالػػيت توجػػت حبصػػوذلا علػػى الشػػهادة مػػن مكتػػب 

ارات يف رلػاؿ تكنولوجيػا االنتػاج األنظػف، كقد رافق ىػذه اخلطػوة قيامهػا باسػتثم، AFAQ/AFNOR  التدقيق اخلارجي

 على لرار استثماراهتا يف رلاؿ الطاقة الكهرباوية هبدؼ خفج استهالكها، ككذا استبداؿ أجهزة انتاج عديدة.

بػالرلم مػػن معانػاة الشػػركة مػن منافسػػة حػادة  لػػت  :SANIAK الصػػحية شػركة تصػنيع اللواحػػق الصػناعية ك -

ذلػػك مل ؽلنعهػػػا مػػن حفػػػز مكانػػة ذلػػا يف السػػػوؽ اقليػػة كاإلقليميػػػة، كىػػذا مػػػا حفزىػػا علػػػى  إال أف خاصػػة تقليػػد منتفاهتػػػا،

االطلػػراط يف منظومػػة االدارة البيئيػػة، ككػػذا اقافظػػػة علػػى زليطهػػا البيئػػي مػػن النفايػػػات اخلطػػ ة علػػى لػػرار مػػادة األسػػػكاريل 

الفضػػاء اخلػػارجي، كىػػي تعكػػف حاليػػا علػػى  ادلسػػببة للسػػرطاف، كمػػا ربػػرص علػػى معاجلػػة مياىهػػا الصػػناعية قبػػل طرحهػػا يف

اصػة بػةدارة ادلخػاطر، ككػذا مواصػفة األمػن اخل ISO14001مػن مواصػفة  2015مباشػرة اجػراءات حصػوذلا علػى النسػخة 

 . OHSAS18001كالسالمة ادلهنية 

منتفػات ادلؤسسػة بػالتنوع خاصػة بعػػد  تمتػعت :TREFISOUDادلؤسسػة الوطنيػة للقلػد كمنتوجػات التلحػيم  -

وؿ خػػط انتػػاج التوركنػػات حيػػز التشػػغيل، كىػػي علػػى لػػرار بقيػػة ادلؤسسػػات السػػابقة، فقػػد اطلرطػػت يف رلػػاؿ ادلمارسػػات دخػػ

،  ككػػذا نظػػاـ األمػػن كالسػػالمة ادلهنيػػة، مػػا جعلهػػا تتحصػػل علػػى نظػػاـ ISO14001البيئيػػة، شلثلػػة يف نظػػاـ اإلدارة البيئيػػة 

مهنيػػة، كمػا تقػـو حاليػػا علػى لػػرار مؤسسػة صػػانياؾ دبباشػرة اجػػراءات  أمػػن كسػالمة -البيئػة-اإلدارة ادلدرلػة اخلػاص بػػاجلودة

 .2015نسخة  14001حصوذلا على مواصفة اإليزك 

كيف الفصل ادلوا  سنقـو بقياس أ ر ادلمارسات البيئية اليت قامت هبا ىذه ادلؤسسات على أ رىا اإلقتصادم 
 كالبيئي.



 

 :سابعالفصل ال

أثر الممارسات البيئية المطبقة من 

: طرف المؤسسات محل الدراسة
TREFISOUD, SANIAK , SCAEK 

 على أدائها االقتصادي والبيئي
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 : الفصل مقدمة
 TREFISOUD, SANIAK: بعدما قمنا يف الفصلني السابقني بالتعريف باملؤسسات حمل الدراسة

SCAEK  وحتليل خمتلف املمارسات اليت قامت هبا تلك املؤسسات، سنعرض يف هذا الفصل أثر تلك املمارسات البيئية

ديد من املؤشرات االقتصادية كقياس تطور رقم أعماهلا، على األداء االقتصادي والبيئي، وهذا من خالل االعتماد على الع

 .تطور النتيجة الصافية باالضافة إىل قياس تطور انتاجية العمال باملؤسسة ،تطور القيمة املضافة

غاز، ال وكهرباءال)وفيما خيص البعد البيئي سنقيس أثره من خالل مؤشرات تطور استهالك الطاقة على أنواعها

 .، باالضافة إىل قياس استهالكها من املياه الصناعية، وكذا إدارهتا للنفايات الصناعية(ازوتاملبنزين و ال

إن الغرض من قياس أدائها هو معرفة أثر تلك املمارسات البيئية واالستثمار البيئي على املؤسسات املنخرطة يف 

 . هذا التوجه، وهذا ما سنقوم بتناوله يف هذا الفصل
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 :SCAEKأثر الممارسات البيئية على األداء اإلقتصادي والبيئي لشركة  – لو المبحث األ
سنتناول يف هذا املبحث أثر املمارسات البيئية اليت قامت هبم شركة اإلمسنت لعني الكبرية، على أدائها 

 .1االقتصادية والبيئية االقتصادي وكذا البيئي، باالعتماد على العديد من املؤشرات
  :SCAEKلشركة  األداء االقتصاديتحليل أثر الممارسات البيئية على  -المطلب األول

 .سنقوم بقياس األداء االقتصادي لشركة االمسنت وذلك باالعتماد على مؤشرات عديدة
 :مبيعات الشركةو  اإلنتاج تحليل تطور -الفرع األول

من  التقليلسؤوليها بضرورة جتسدت السياسة اإلستثمارية لشركة اإلمسنت ميدانيا من خالل تنامي وعي م
، وبالتايل 6002وهذا ما جتسد فعليا خاصة بعد  ،اإلنبعاثات اخلطرية من جهة، وكذا احلفاظ على مستوى انتاج متنامي

سنة بعد ومبيعاهتا  فقد وضعت الشركة أهداف سياستها البيئية موضع التنفيذ، وهذا ما ظهر جليا على تطور انتاجها 
   6002-6002يل يوضح لنا تطور إنتاج الشركة من اإلمسنت، وكذا مقدار مبيعاهتا لسنوات واجلدول املوا ،أخرى

 4012-4002تطور انتاج اإلسمنت ومبيعات الشركة لسنوات  ( IIV –1: )رقم  جدول

 (%)معدل التغير  (طن)المبيعات مقدار (طن)اإلنتاج  تطور السنوات
6002 0000022 0008200 -- 
6002 928060 928822 -5,9 
6002 980269 0000206 5,44 
6002 0002220 0006220 11,18 
6008 0062282 0020222 2,62 
6009 0020000 0022290 2,98 
6000 0022228 0062822 -12,58 
6000 0609092 0668892 19,55 
6006 0622002 0626022 2,78 
6006 0680202 0629062 1,26 
6002 0600028 0600290 1,67 
6002 0660602 0662220 2.68 
6002 0620002 0620622 2,60 

 من اعداد الطالب باإلعتماد على تقارير الشركة :المصدر                 
                                                 

1
مفهوم :والفعالية األداء بين الكفاءة)دراسة عبد المليك مزهودة -: المؤشرات االقتصادية والبيئية من خالل االعتماد على دراسات أهمها تحديدتم  

 ،(للمتابعة واالعالم أداة الشركات:لوحة األداء البيئي)األعمال المستدامة ، دراسة مركز (مؤشرات األداء الرئيسية)، دراسة مجيد الكرخي(وتقييم

دراسة تحليلية من واقع تجارب الصناعات المؤثرة في :عالقة مقاييس تقييم األداء البيئي بالمؤشرات المالية)عمرو حسين عبد البر، 

سياسة مؤسسة التمويل الدولية )IFC،دراسة (اعة االسمنتدليل تطبيقات االنتاج األنظف في صن) AIDMOدراسة ،(ةدراسة حال_البيئة

 .(مبادرة التنمية المستدامة لدعم صناعة االسمنت) WBCSDدراسة ( ومعايير األداء الخاصة باستمرارية التنمية االجتماعية والبيئية
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بعد أن كان انتاج شركة اإلمسنت لعني الكبرية ال يتعدى عتبة املليون طن سنويا، وبعد أن نالحظ من اجلدول أنه 
شكل  باشرت الشركة يف اجراءات كفيلة من جهة يف احلد من التلوث البيئي، واإلستفادة من اهلدر السابق الذي كان يف

أدى هذا  6002غبار من جهة أخرى، قامت الشركة بتعويض املصايف اإللكرتوستاتيكية مبصايف قماشية مع هناية سنة 
إىل زيادة يف كمية اإلمسنت املنتج، وهذا راجع إىل التقنية املعتمدة أي تركيب املصايف القماشية، الشيء الذي مسح 

مسنت واليت تدخل يف شكل مادة أولية، وهذا ما مسح بزيادة اإلنتاج من باالستفادة من الغبار السابق يف شكل فرينة ا
بنسبة زيادة تقدر  6002طن سنويا يف سنة  0620002إىل  6002طن امسنت سنويا يف سنة  980269

 .6002و 6002بني % 20ب
اجنازه ب  باخلط اإلنتاجي الثاين والذي قدرت تكلفة 6002كما تعززت الشركة يف هناية السداسي األول من 

مليار دج، ويعد هذا اخلط اإلنتاجي منوذجا لإلستثمار املسؤول بيئيا، فمن جهة سيسمح من خفض تكلفة اإلنتاج  66
 .وحتسني األداء البيئي، ومن جهة أخرى سيحسن أنظمة األمن والسالمة املهنية
ت ، وصل 6002طن يف  0000206كل هذا مسح للشركة بزيادة مبيعاهتا من اإلمسنت، فبعدما كانت تقدر ب

ط اإلنتاجي الثاين مرحلة التصنيع، وهذا ما يبني لنا بالتايل جناح ماليني بدخول اخل 6عتبة ال 6002الكمية املباعة يف 
 6000، بالرغم من وجود تذبذب يف اإلنتاج يف بعض الفرتات كسنة السياسة اإلستثمارية املطبقة من طرف إدارة الشركة

طن مبعدل  0062822نة الطويلة مقارنة بالسنوات األخرى، اين وصلت كمية املبيعات إىل وهذا راجع لفرتة الصيا
  SCAEKوالشكل املوايل يوضح لنا تطور انتاج ومبيعات شركة  ،6009مقارنة بسنة  12,58- % اخنفاض قدر ب

 4012-4002تطور انتاج اإلسمنت ومبيعات الشركة لسنوات (IIV –1: ) رقم  شكل

 

 .من اعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق: المصدر                
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 :تحليل تطور رقم أعمال الشركة -الفرع الثاني 
من بني أهم املؤشرات اليت تعتمد عليها الشركات يف تقييم  Chiffre d’affairesيعترب مؤشر رقم األعمال 

   ية، وهلذا فقد قمنا باستعراض تطور لرقم أعمال شركة اإلمسنت نشاطها وبالتايل احلكم على جناعة سياستها اإلستثمار 
SCAEK وهذا للوقوف على انعكاس سياستها البيئية على سياستها اإلستثمارية . 

 4012 -4002 يوضح تطور رقم أعمال الشركة بين سنوات (IIV–4: ) رقم جدول
 (%)ير معدل التغ (KDA)تطور رقم األعمال (طن)مقدار المبيعات السنوات
6002 0008200 6086622 -- 
6002 928822 6662922 4,63 

6002 0000206 6260668 6,39 
6002 0006220 2066269 20,17 
6008 0020222 2622062 5,83 
6009 0022290 2222899 9,46 
6000 0062822 2969602 5,04 
6000 0668892 2062862 3,48 
6006 0626022 2892269 12,41 
6006 0629062 2222269 8,12 
6002 0600290 8092022 9,87 
6002 0662220 8202202 2,71 
6002 0620622 8806288 4,71 

 من إعداد الطالب باإلعتماد على تقارير الشركة الداخلية: المصدر                         

ال الشركة يف تطور اجيايب جند أن رقم أعم 6002و 6002من خالل عرضنا لتطور أعمال الشركة بني سنوات 
، األمر الذي ساعد 6002من سنة ألخرى، خاصة بعد دخول اخلط اإلنتاجي الثاين حيز النشاط الفعلي منتصف 

 6006بشكل إجيايب يف منو لرقم أعمال الشركة، كما جند أعلى معدل مت حتقيقه من طرف شركة  اإلمسنت كان سنة 
حىت نعرف نتائج  6002احصائيات عن رقم األعمال لسنة توفر لدينا ي ، ولإلشارة مل% 12,41بنسبة منو قدرت ب 

 .ما ميثله الشكل البياين املوايل ، وهوانشاء  اخلط اإلنتاجي على رقم أعمال الشركة
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 4012-4002يوضح تطور رقم أعمال الشركة بين سنوات  (IIV –4: )رقم  شكل

 
 .ات اجلدول السابقمن إعداد الطالب باإلعتماد على معطي: المصدر 

 :تحليل تطور القيمة المضافة -الفرع الثالث
بعد حتليلنا لتطور انتاج املؤسسة ورقم أعماهلا، سنقوم بتحليل القيمة املضافة احملصلة من طرف الشركة، ومبا أن 

اقتصادي هام  املؤسسة تعترب مكان لتحويل املدخالت إىل خمرجات ذات قيمة ومنفعة، فإن القيمة املضافة يعترب مؤشر
كون هذا األخري يعرب عنه مبجموع القيم املضافة احملققة من طرف املؤسسات   PIBألنه يرتبط بالناتج الداخلي اخلام 

 .من خالل اجلدول املوايل 6002و 6002شركة بني سنوات للهلذا سنحاول حتليل تطور القيمة املضافة  ،اإلقتصادية
 4012 -4002 ضافة لشركة اإلسمنت بين سنواتتطور القيمة الم (IIV –3: )رقم  جدول

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 من إعداد الطالب باإلعتماد على تقارير الشركة الداخلية: المصدر

 (%)معدل التغير  (مليون دج)تطور القيمة المضافة  السنوات
6002 0289000 - 

6002 6008000 06.8 

6002 6022000 0.88 

6002 6206000 60.22 

6008 6229000 -4,95 

6009 6802000 9,57 

6000 6092000 10,01 

6000 2029000 31,7 

6006 2289000 17,4 

6006 2662026 11,44 

6002 2862609 9,33 

6002 2002022 2,89 

6002 2622026 4,01 
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نالحظ من خالل اجلدول السابق وجود منو اجيايب يف مؤشر القيمة املضافة لشركة اإلمسنت بني سنوات  
 حيث قدرت ب  6002واليت كانت سلبية مقارنة بسنة  6008، إذا ما استثنينا نتيجة سنة  6002-6002

 ،(KDA) 6229000، لتصل إىل   6002يف   (KDA) 6206000اخنفضت القيمة املضافة من بعدما  4,95-
بني ( KDA) 2222026وبزيادة متنامية قدرت ب  6002و  6002لكن بصفة عامة تضل اجيابية  بني سنوات 

والشكل املوايل يوضح  ،ما يدل على فعالية التوجه اإلستثماري املنفذ من طرف الشركة ، وهذا6002و  6002سنيت 
 .لنا تطور للقيمة املضافة احملققة من طرف شركة اإلمسنت لعني الكبرية

 4012-4002يوضح تطور القيمة المضافة  للشركة بين سنوات (IIV –3: )رقم شكل

 
 .إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق من: المصدر

 
  :الصافية لنتيجةتحليل لتطور ا -الفرع الرابع

، األمر الذي انعكس اطرادانتيجة للقيمة املضافة احملققة من طرف الشركة، واليت كانت بشكل متنامي وموجبة 
 . 6002و 6002على مقدار األرباح احملققة من طرف شركة اإلمسنت بني سنوات 

 6002-6002واجلدول املوايل يستعرض لنا تطورا لألرباح الصافية لشركة اإلمسنت بني سنوات 
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 4012-4002الصافية لشركة اإلسمنت بين سنوات  النتيجةتطور  (IIV–2: )رقم  جدول

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالب باإلعتماد على تقارير الشركة الداخلية: المصدر
 

حيث قدرت الزيادة  6002و  6000ظ من خالل اجلدول السابق مضاعفة النتيجة الصافية  بني سنيت يالح
ويرجع ذلك إىل االقتصاد يف تكاليف اإلنتاج، وكذا االستفادة من فضالت املواد األولية   KDA 0626000ب 

مر الذي انعكس على نتيجتها، وتعترب سنة لإلنتاج وإعادة دجمها يف العملية اإلنتاجية، وما حسن من قيمتها املضافة، واأل
وبنسبة منو قدرت   KDA 6626000 ب أفضل سنة من ناحية مقدار األرباح احملققة حيث قدرت 6006

 .، وهو مايبينه الشكل البياين التايلالشيء الذي انعكس بشكل اجيايب على أداءها املايل، %20.20ب
 
 
 
 
 
 
 
 

 (%)معدل التغير  (مليون دج) الصافيةنتيجة ال السنوات
6002 220 -- 

6002 292 6,12 

6002 0660 54,32 

6002 0682 12,76 

6008 0629 -1,29 

6009 0262 4,74 

6000 0226 22,17 

6000 6622 34,93 

6006 6626 41,41 

6006 6690 -1,58 

6002 6602 0,45 

6002 6608 -2,93 

6002 6002 -6,01 
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 4012-4002الصافية بين سنوات  ةلنتيجيوضح تطور ا  (IIV–2: )رقم شكل

 
 .من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق: المصدر

 :تحليل لتطور إنتاجية العمال-الفرع الخامس
إذا كانت إنتاجية الفرد تقاس بصفة عامة بالعالقة بني املخرجات واملدخالت، وال يتحقق هذا إال بوجود برنامج 

القيام  يفطرف الشركة، هبدف حتسني أداء موظفيها  وحتسني جممل اإلحنرافات اليت تصادفهم تدريب وتكوين مسطر من 
 . وهذا ما انعكس على أدائهم مثلما نالحظه يف اجلدول املوايل مبهامهم ، وذلك من خالل التدريبات والدورات التكوينية،

 4012-4002تطور انتاجية العمال بين سنوات   (IIV–5: )رقم جدول

 من إعداد الطالب باإلعتماد على تقارير الشركة الداخلية: لمصدرا

 (%)معدل التغير  انتاجية كل عامل عدد العمال (طن)حجم اإلنتاج  نواتالس
6002 0000022 260 2320,36 -- 
6002 928060 682 2508,10 8,09 

6002 980269 620 2649,80 5,64 
6002 0002220 626 3146,73 18,75 
6008 0062282 622 3041,91 -3,33 
6009 0020000 696 2954,19 -2,88 
6000 0022228 626 2835,07 -4,03 
6000 0609092 626 3268,35 15,28 
6006 0622002 206 3141,44 12,41 
6006 0680202 202 3145,98 0,14 
6002 0600028 202 3234,93 2,82 
6002 0660602 222 2901,55 -10,30 
6002 0620002 289 2801,85 -3,43 

 2919,25 متوسط انتاجية العامل
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اليت برجمتها الشركة لفائدة عماهلا، واليت خصصت هلا ما يعادل  Formationsبعد سلسلة التكوينات 
دج لكل عامل من خالل حتسني مهاراهتم ،  60006من الكتلة األجرية، ومبتوسط كلفة تكوين قدرت ب  6.02%

 للعامل الواحد 6909.62مبتوسط انتاجية قدر ب  حيث منوا متزايدا،ابا على انتاجية العمال، الشيء الذي انعكس اجي
غري أننا نلحظ اخنفاظا ليس يف انتاجية العمال بل يف كمية اإلنتاج اإلمجالية احملققة، واليت تعرف أحيانا اخنفاضا يعزى 

كس على انتاجيتهم ععلى مقدار اإلنتاج، الشيء الذي ين باألساس إىل فرتات الصيانة اليت تقوم هبا الشركة واليت تؤثر
وهذا ال  6002و  6002موظفا بني  80توظيفا كبريا للعمال فاق  6002و  6002احملققة، كما نالحظ يف سنيت 

وهو ما  ،6002يف سنة  % 00.60-مقدار اإلنتاج احملقق الشيء الذي أعطى معدل اخنفاض قدر ب  ه يقابل
 .التايل البياينالشكل  على نالحظه

 4012-4002تطور انتاجية العمال بين سنوات  (IIV–5: )شكل رقم 

 
 .من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق: المصدر
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  :SCAEKلشركة لبيئي األداء اتحليل أثر الممارسات البيئية على  -المطلب الثاني
وتوقيعها على عقد النجاعة البيئية  ISO14001رية بتنفيذ متطلبات يعود إهتمام شركة اإلمسنت لعني الكب 

Contrat de performance  يعد مبثابة اخلطوة األوىل للتحسني املستمر ألدائها البيئي، كون 6006أفريل  06يوم ،
وح به، وهذا حسب القيم أن أهم بنود اإلتفاقية كانت مركزة على التقليل من حدة اإلنبعاثات امللوثة إىل احلد األدىن املسم

وهلذا فإن أهم اخلطوات اليت  ،6002أفريل  02املسموح هبا من طرف الوزارة املعنية والصادرة يف اجلريدة الرمسية يوم 
 : قامت هبا الشركة لتحسني أدائها البيئي تشمل العناصر اآلتية

  :تقدير اإلستثمار المالي الموجه لحماية البيئة – الفرع األول
دار العشر سنوات األخرية قامت شركة لعني الكبرية مبجهودات معتربة يف جمال اإلستثمار املوجه حلماية على م 

، 6008–6002–6002باملتوسط من رقم األعمال على مدار سنوات  %62البيئة، وقدرت معدل اإلستثمار بـ 
ا تعد من أهم الشركات اجلزائرية اليت وهذا هبدف تقليل التأثريات الصادرة عن أنشطتها أومنتوجاهتا أوخدماهتا، لذ

أمواال كبرية يف هذا اإلطار وأعطت إهتماما معتربا لألطراف ذات املصلحة خاصة سكان املناطق اجملاورة  استثمرت
، وهذه املناطق ( اخلربة، عني الكبرية، الدهامشة)غري مباشرة بإنبعاثات املصنع  للمصنع، والذين يتأثرون بصفة مباشرة أو

 . يف السابق تضررا من جراء اإلنبعاثات اجلوية للغبار والغازات السامة شهدت

واجلدول املوايل يوضح لنا مبلغ اإلستثمارات البيئية اليت قامت هبا شركة اإلمسنت لعني الكبرية للوفاء بالتزاماهتا أمام القوانني 
 .والتشريعات من جهة ، وإلعطاء صورة حسنة أمام األطراف ذات املصلحة

                                                                     دج: الوحدة           4002 -4002 :سنوات المبالغ المستثمرة لحماية البيئة بين (IIV–2: )جدول رقم     
 مالبالنسبة إلى رقم األع /مبلغ المستثمر لحماية البيئةلل %   المبلغ المستثمر لحماية البيئة السنة

 بالنسبة إىل رقم األعمال % 66  0.092.622.220.62 6002

 بالنسبة إىل رقم األعمال % 62  0.000.222.222.86 6002
 بالنسبة إىل رقم األعمال % 02  262.662.000.00 6008

 بالنسبة إىل رقم األعمال % 08 220.822.000.00 2009
 من رقم األعمال % 72ماميثل متوسط   دج 67.766.766.666771 متوسط املبلغ املوجه حلماية البيئة

    البيئة والتنمية املستدامةمصلحة : المصدر
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من خالل األرقام واملعطيات السابقة، يتضح لنا أن شركة اإلمسنت لعني الكبرية ماضية يف إلتزاماهتا البيئية وهذا 
 : ما نوضحه من خالل ما يلي

 ما مقداره  6009-6008 -6002 – 6002سنوات ية البيئة بني يقدر املبلغ املستثمر املوجه حلما
وهو مبلغ معترب يعكس سياسة  دج 22.220.288.022762، مببلغ متوسط يقدر ب دج 3.069.000.000

، ويشمل أساسا العتاد الذي اقتنته املؤسسة من مصايف قماشية الشركة وتوجهاهتا أكثر حنو إعطاء اإلعتبار للبعد البيئي
 ؛ يانة، و كذا وسائل أمن وسالمة العمالوعتاد للص

  متمثلة فيما يلي 6008تنفيذ إستثمارات أخرى خالل سنة : 

  شراء مربد(Refroidisseur)  ؛ دج 262.662.000للكلنكار وهذا للحد من الغبار املتطاير مببلغ يقدر بـ 

  والضجيج الناتج عن   دج للحد من الغازات واإلهتزازات الداخلية  622.800.000إستثمار ما مقداره
 .اهلدم بالتفجري يف منجم الكلكار

  :معالجة اإلنبعاثات الجوية – لثانيالفرع ا
لقد قامت شركة اإلمسنت لعني الكبرية بإستثمارات كربى هبدف احلد أوالتقليل من اإلنبعاثات اجلوية ملختلف 

 : ليورشات املصنع، ويف هذا اإلطار فإن اجلهود اليت قامت هبا تشمل ما ي
 : معالجة التلوث على مستوى فرن التسخين –أوال 

يف إطار تنفيذ السياسة البيئية الرامية إىل ختفيض التأثريات البيئية السلبية على مستوى البيئة فقد عكفت شركة 
ىل القضاء اإلمسنت بالتعاون مع الوزارة الوصية واملركز الوطين لتكنولوجيات اإلنتاج األنظف على تسطري برنامج، يهدف إ

على التلوث الصناعي من خالل وضع تكنولوجيات حديثة تسهم يف محاية البيئة تتمثل يف تركيب املصايف القماشية، إذ 
يعتمد هذا النوع من املصايف على مترير الغازات احململة بالغبار ضمن أكياس قماشية موجودة ضمن صناديق ذات 

لغبار، فتستطيع هذه األكياس إلتقاط الغبار إما يف داخلها أوخارجها مسامات صغرية جدا تسمح للغاز باملرور دون ا
حسب منوذج املصفاة ومن مث يتم تنظيف هذه األكياس إما بالطريقة امليكانيكية أوبالطريقة احلديثة بإستعمال اهلواء 

تسقط املواد داخل الكيس عن طريق فوهة مقابل فتحة الكيس، ف( Bar)بار  08–02املضغوط عن طريق نفخه بضغط 
 .يف أسفل املصفاة ومن مث تؤخذ خارجها عن طريق ناقل حلزوين
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 بطاقة تقنية لتركيب مصفاة قماشية (IIV–2: )رقم جدول
 التفصيل  البيان 

 املعاجلة النهائية لإلنبعاثات مجال النشاط 
 الفرن، مربد الكلنكر،طحن اإلمسنت:طهي الكلنكر مراحل المسار

 مشكلة امللوثات اهلوائية المعالجة المشكلة البيئية
 ختفيض اإلنبعاثات اجلوية امللوثة املطروحة العوائد البيئية المستهدفة 

 .تعمل املصفاة القماشية على احتباس الغبار واعادة استعماله والسماح فقط للغازات باملرور طريقة العمل 
الطرق املشرتكة تأخذ تدفق الغاز عكسيا، : يقة التنظيف املستعملةيرتبط تصميم املصفاة القماشية مع طر  اإلجراءات المطبقة 

 .املضغوط الغربلة امليكانيكية، نفخ وضغط اهلواء
املصفاة املنظفة بواسطة التحريك والغربلة هي املصفاة األكثر استعماال، ومبا أن نسبة الغبار تتزايد وبالتايل 

صــــيانة دوريــــة للمصــــفاة ملراقبــــة جيــــدة للغــــازات  تســـبب زيــــادة يف معــــدل الغــــازات املطروحــــة مــــا يســــتدعي
 .املطروحة على طول املصفاة القماشية 

 .لتحديد مدى احلاجة للصيانة  Détecteur de rupture de mancheلذا من األفضل تركيب 

Source : Manuel de prévention de la pollution dans le secteur du ciment , Centre 

d’activités  régionales pour la production propre (CAR/PP) : Plan d’action pour la Méditerranée      

Manuel de prévention de la pollution dans le secteur du ciment , Espagne , 2008, p.239. 
 7 

 0000وقد كلفت هذه اإلستثمارات حوايل 
مادة الفرينة دج، كما أن هذا النظام يساعد على اإلقتصاد يف 6

اليت كانت تذهب يف اجلو على شكل غبار وإعادة إدخاهلا كمادة نصف مصنعة، وكذلك احلد من إنبعاثات الغبار يف 
 .احلد األدىن املسموح به ، وهو أقل من عادي 6م/ مغ  08مستوى اجلو إىل

 .دها والفرق املوجود بينهماواجلدول املوايل يوضح لنا كمية الغبار املنبعث قبل تركيب املصفاة القماشية وبع
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 SCAEK تطور لكمية الغبار الصادر من طرف شركة اإلسمنت (IIV–8): جدول رقم
معدل 

 (Mg/Nm³)التغير

كمية الغبار المسموحة 

(Mg/Nm³) 

كمية الغبار المنبعث 

(Mg/Nm³)  

 البيان السنة

قبل تركيب  2000 200 20 620

المصفاة 

القماشية 

(Filtre à 

Manche) 

 

620 20 200 2001 

620 20 200 2002 

600 20 620 2003 

020 20 600 2004 

020 20 600 2005 

تركيب  2006 00 20 -20

المصفاة 

 يةالقماش
20- 20 00 2007 

26- 20 08 2008 

ة 
سي

قيا
 ال

فة
ص

وا
لم
ى ا

عل
ل 

صو
لح

ا
IS

O
 

1
4
0
0
1

 

26- 20 08 2009 

26- 20 08 2010 

22- 20 02 2011 

22- 20 02 2012 

22- 20 02 2013 

22- 20 02 2014 

22- 20 02 2015 

22- 20 02 2016 

 مصلحة البيئة والتنمية املستدامة :المصدر                 
 

وتعويضـها مبصـفاة   Electrostatiqueل السابق نالحظ أنـه بعـد إسـتبدال املصـفاة الكهربائيـة دو من خالل اجل
ختفيض كميـة الغبـار املتصـاعد إىل احلـد املسـموح بـه قانونيـا، بالنسـبة أدى إىل  6002سنة  Filtre à Mancheقماشية 

، وبالتــايل ســاعد هــذا يف تقليــل اإلنبعاثــات واحلفــاظ علــى البيئــة مــن عــادي 6م /ملــغ 20إىل املنشــ ت غــري املصــنفة وهــو 
 .يبينه الشكل املوايل، وهو ما جهة، وتقليل مبلغ الضرائب اليت تسددها الشركة من جهة أخرى

. 
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 مقدار انخفاض انبعاثات الغبار بالشركة (IIV–2: )رقم  شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ا

 من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات اجلدول السابق :لمصدرا
 

 عادي 6م /ملغ 200نالحظ من خالل الشكل السابق اخنفاضا يف كمية الغبار املتصاعد حيث كانت تعادل 
سنة  عادي 6م /ملغ 00إىل أن مت تركيب املصفاة القماشية واليت ساعدت يف اخنفاضه إىل  6002-6000سنوات 
مقارنة باحلد األقصى املسموح به، وهذا  عادي 6م /ملغ 22وهو أقل ب  عادي 6م /ملغ 2والىن هو يف حدود  6002

 . مالية عاليةمايدل على جدوى استثمارات الشركة يف هذا اجملال بالرغم من حتملها تكاليف 
 (:Refroidisseur)معالجة غازات جهاز مبرد الكلنكار  –ثانيا 

قامت الشركة بتنصيب مصفاتني قماشيتني ملعاجلة الغازات الساخنة الناجتة عن جهاز مربد الكلنكار مع بداية  
للغازات أقل  دج، وهذا اإلستثمار الذي أعطى مقدار إنبعاث 666860288والذي كلفها مبلغا قدره  6009جانفي 

 .عادي 6م/ مغ  2من املسموح به من طرف املصاحل البيئية، أي ما يعادل 
  : معالجة الغازات على مستوى مطحنة اإلسمنت –ثالثا 

من هذا % 99، وأن   ( Co2 )طن من غاز6 –طن 0نتاج طن من اإلمسنت يصاحبه إنبعاث اثبت علمياً بأن 
ي ومادة الكلنكر اإلمسنيت وحرق الوقود لتسخني هذه املواد ، وكلما زادت درجة الغاز يتكون نتيجة تسخني احلجر اجلري 

باس احلراري حتوزادت ظاهرة اإل  ( Co2 )حرارة التسخني للكلنكر اإلمسنيت كلما قل إنتاج املصنع وزاد من إنبعاث غاز
الرئة والفشل الكلوي وغريها من  انوزادت األضرار البيئية للمصنع وزادت نسبة أمراض اجلهاز التنفسي مثل الربو وسرط

الكندية فإن مصانع   ECOSMART األمريكية و NRMCA وبناًء على أحباث ودراسات من ،األمراض اخلطرية

 تركيب المصفاة القماشية بعد
 

 قبل تركيب المصفاة القماشية
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من انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون وأن مصانع اإلمسنت وحدها تنتج %  2لة عن إنتاج ؤو اإلمسنت يف العامل مس
 0.ربون جلميع املصانعمن انبعاث غاز ثاين أكسيد الك% 20

ســتبدال املصــفاتني الكهربــائيتني اخلاصــتني بورشــة خلــط اإلمسنــت مبصــفاتني با قامــت الشــركة 6002يف ســنة وهلــذا        
 : دج، و قد حققت الشركة من خالهلما 260.000.000قماشيتني والذي كلف الشركة ما مقداره 

I – الغبار الخالص : 
ميكن إعادة إدخاهلا يف العملية التحويلية، فكان يطلق يف اجلو ما مقداره  يعترب هذا الغبار مادة أولية 

 . طن سنويا 022.208طن سنويا، ومن هذه الكمية نستطيع اإلستفادة من الكلنكار بكمية تعادل 626.220
II – غبار الكلنكار : 
سنويا من الكلنكار،  طن 82262سا أي ما يعادل /طن  00.8فبعد إدخال املصفاة القماشية وفرت الشركة  

طن سنويا، وهذا ما يؤدي إىل زيادة يف إنتاج  626922وهبذا فمجموع كمية الكلنكار املوفر من املصفاتني يعادل 
مبعدل منو  6009طن سنويا سنة  0.020.000إىل  6002طن سنويا يف  928.000اإلمسنت، فقد تطور من 

 . 6002مقارنة بسنة  % 60قدره 
 : لمالية المحققة بعد تنصيب المصفاتين القماشيتينالعوائد ا –رابعا 

 : دج وهذا ما يعادل 622.000.000لقد إرتفعت العوائد املالية لشركة اإلمسنت إىل أكثر من  
  دج؛  2.226.000.000واملقدر بـ  6009من رقم األعمال احملقق سنة  %06ما يقارب 

 مستوى منذ بداية تسديدها هلذه الضريبة حيث أصبحت  ختفيض املبالغ السنوية للضريبة على التلوث إىل أدىن
 .القماشيتني للمصفاتنيدج سنويا منذ تركيبها  600.000تدفع فقط 

 :تطور استهالك الكهرباء والغازتحليل  -الفرع الثالث
، وهذا راجع لكون بعض السياسات اليت تقوم هبم GICAسنقوم بتقييم السياسة الطاقوية جملمع االمسنت 

 .نابعة من السياسة العامة جملمع االمسنت التابعة إليه الشركة
 :GICAالسياسة الطاقوية لمجمع اإلسمنت -أوال

يف عملية التصنيع ملادة اإلمسنت، واليت تعترب أحد أهم التكاليف  تعد الكهرباء والغاز أحد أهم املوارد اليت تدخل
وادا غري متجددة من جهة، ولضخامة استهالك آالت املصنع من انتاج مادة اإلمسنت، و بالنظر لكوهنا م تكلفة املؤثرة يف

من بني كربيات الشركات املصنعة كما تعترب شركة اإلمسنت لعني الكبرية جهة أخرى، ما قد يؤثر على أسعار بيع املنتج،  
 .كما يوضحه اجلدول املوايل" جيكا"لإلمسنت استهالكا للموارد الطاقوية ضمن جممع اإلمسنت 

                                                 
0
  https://www.ecosmart.ca, consulté le 27/04/2018. 

https://www.ecosmart.ca/
https://www.ecosmart.ca/
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 6102لسنة  GICA اجمالي استهالك الكهرباء والغاز لفروع مجمع (IIV–2: ) رقم جدول
NM اجمالي استهالك الغاز  (kwh)اجمالي استهالك الكهرباء  مجمعالفروع 

 TEPاجمالي  3

AEKSC 184512000 1024657786 118331 

SCHB 163675700 799488895 94022 

SCIZ 113155500 1068068851 116537 

SCMI 153983880 932094672 106450 

SCSEG 109143384 713629169 80748 

SCT 62474330 425040498 47876 

ECDE 221582874 1646346270 183687 

SCIBS 151019800 1089344016 121920 

SCIS 65039478 474873048 53080 

SCAL 31189500 260635931 28745 

SCIMAT 131483762 790271191 90333 

SCHS 132481600 874427436 98834 

 1140562 10098877763 1519741808 اجمالي اإلستهالك

TEP طن حطب أو  12311طن بنزين أو  02111طن مازوت أو  02161(=طن مكافئ للبترول)أو
  غاز طبيعي 3م0111ساعي كهرباء أو 2و2ك 00231

      Source :Ammi Radjem, L'économie d'énergie et d'efficacité énergétique au cœur de la 

stratégie du groupe GICA,2016,p6.       
       

 الطبيعي والغاز الكهربائية للطاقة مستهلك ثاين تعترب الكبرية لعني اإلمسنت شركة أن جند السابق اجلدول خالل من

 إىل 6002 سنة يف الكهربائية الطاقة من استهالكها وصل حيث ،"جيكا" اإلمسنت جممع فروع ببقية مقارنة

NM 1024657786ب فقدرت الغاز أما ،ساعي واط كيلو 184512000
 طن 008660 يساوي ما وهذا ، 3

 الطن بيع سعر على يؤثر وكذا املوارد، هذه استهالك يف ترشيد وعدم هدرا جهة من يعترب ما وهذا ،TEP برتول مكافئ

 .املؤسسة تنافسية على يؤثر وبالتايل اإلمسنت، من الواحد
 تسهيل بغرض APRUE الطاقة استهالك لرتشيد الوطنية الوكالة مع تعاون اتفاقية "جيكا" اإلمسنت جممع أبرم فقد وهلذا

 .الوكالة تسهيالت من اجملمع فروع استفادة
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I- ووكالة "جيكا"مجمع بين التعاون أهداف APRUE: 

 ؛الشركات سيةتناف حتسني هبدف الدولية املعايري إىل الطاقة من  اإلمسنت جممع فروع استهالك تقريب 

 جديدة؛ تكنولوجيات تبين وكذا ،الطاقة تكاليف ختفيض و ،ةضبالنا الطاقوية املوارد يف اإلقتصاد 

 احلراري لإلحتباس املسببة الدفيئة بالغازات املرتبطة اإلنبعاثات ختفيض.  
II- الطاقة استهالك لترشيد الوطنية الوكالة طرف من المقدمة والتحفيزات المزايا: APRUE  

 طريقة تطبيق تسهيل EPS(ENERGY POTENTIAL SCAN ) اجملمع، فروع كل يف 

 واملختصني؛ اخلرباء نفقات من حصة حتمل يف واملسامهة السابقة، الطريقة تطبيق مرافقة 

 صندوق طرف من متويلية تسهيالت من استفادهتا لتسهيل اإلطار هذا يف املسجلة املشاريع اختيار FNME ؛ 

 برنامج اطار يف التكوين من "جيكا" عجمم استفادة تسهيل G2G؛ 

 الوكالة طرف من اجملمع لفروع الطاقوية للوضعية سنوي تقييم. 

 :SCAEK االسمنت بشركة الكهرباء استهالك تحليل -ثانيا
 .املوايل للجدول عرض خالل من وهذا االمسنت، شركة طرف من املستهلكة الكهربائية الطاقة كمية بعرض سنقوم

 4012-4002 سنوات بين اإلسمنت شركة في الكهرباء استهالك تطور (IIV–10) : رقم جدول
 

 .من اعداد الطالب باالعتماد على الوثائق الداخلية للشركة: المصدر                

 استهالك الكهرباء (طن) كمية اإلسمنت السنوات
Kwh 

ستهالك االتطور 
Kwh/طن  

 االستهالك متوسط
Kwh/طن 

6002 0000022 139309000 139,29 
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6002 928060 138847000 143,41 

6002 980269 144761000 147,65 

6002 0002220 153224000 138,33 

6008 0062282 164638410 144,71 

6009 0020000 165710000 142,73 

6000 0022228 149673000 141,92 

6000 0609092 176326000 144,64 

6006 0622002 169996000 134,28 

6006 0680202 170500000 133,94 

6002 0600028 175169000 133,7 

6002 0660602 182291000 138,08 

6002 0620002 184512000 134,67 
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اليت قامت هبا شركة اإلمسنت لعني الكبرية  الكبرية ودجلهنالحظ من خالل اجلدول السابق أنه بالرغم من ا
ربائية لشحنها لتخفيض استهالكها من الطاقة الكهربائية، وذلك باقتناء آالت ومعدات حديثة كتنصيب البطاريات الكه

لتقليص فاتورة الكهرباء، وكذلك استفادهتا من برنامج حتفيزي يف إطار الوكالة  واعادة تشغيلها أوقات الذروة، حماولة منها
الوطنية لرتشيد استهالك الطاقة، إال أن الزيادة املتنامية يف استهالكها للكهرباء يالحظ جليا يف اجلدول أعاله، فبعدما  

كيلوواط ساعي يف   082206000وصل إىل  6002كيلوواط ساعي يف  139309000كها  ب كان يقدر استهال 
 . %66.22مبعدل زيادة قدرت ب   6002

 066كما نالحظ تذبذبا من سنة ألخرى يف استهالك الكهرباء للطن الواحد فهي ترتاوح مابني 
عدم فعالية السياسة الطاقوية املتبعة كيلوواط ساعي مستهلكة إلنتاج طن واحد من اإلمسنت، هذا ما يدل على 022و

الطن والشكل املوايل يوضح لنا تطور استهالك  ،من قبل إدارة الشركة، واليت تؤثر ال حمالة على تكلفة طن اإلمسنت املنتج
 .6002-6002الكهرباء بني الواحد من االمسنت لطاقة 

 4012-4002 بين  SCAEK   الكهرباء في شركة طن االسمنت من تطور استهالك(IIV–2: ) شكل رقم

 
 من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات اجلدول السابق :المصدر

 

 ::SCAEK االسمنت بشركة الطبيعي الغاز استهالك تطور تحليل -ثالثا 
تعترب مادة الغاز الطبيعي ضرورية يف عملية اإلنتاج، ألهنا ترتبط بشكل مباشر بعملية طهي اإلمسنت، خاصة إذا  

يف عملية التصنيع، ما يتطلب كمية إضافية من الغاز الطبيعي،إال   Humideاملؤسسة تعتمد على الطريقة الرطبةكانت 
أن السياسة املتبعة من طرف الشركة من خالل التوجه حنو تبين اسرتاتيجية اإلنتاج األنظف، وهذا ما مكنها من حتقيق 

 .وفورات يف استهالك الغاز مثلما يبينه اجلدول املوايل
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 4012-4002تطور استهالك الغاز في شركة اإلسمنت بين سنوات  (IIV–11: )رقم  جدول

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 .من اعداد الطالب باالعتماد على الوثائق الداخلية للشركة: المصدر
 

بعد تبين املؤسسة إلسرتاتيجية اإلنتاج األنظف والذي يعتمد على التقليل من املوارد الناضبة، توجهت شركة 
، (Tuyère à Flamme rotative) دورانيةاللهب البفوهة ( Tuyère Four) إستبدال فوهة الفرناإلمسنت حنو 

 .األمر الذي ساعدها يف التحكم يف استهالكها من الغاز الطبيعي
NM 26020282من  6002و  6002حيث نالحظ اخنفاظا يف استهالكها بني سنيت 

إىل  3
009299266 NM

NM 22228222 بفرق3
 .%22مايعادل نسبة اخنفاض تقدر ب 3

 استهالكها من الغازب خصوصا ما تعلق تكاليف انتاجها،  ان هذه السياسة املتبناة مكنت الشركة من ختفيض
NM 066فبعدما كان يصل إىل االمسنتالطبيعي للطن الواحد من 

    ، اخنفض إىل 6002للطن الواحد يف سنة  3
80 NM

، مايدل على حتكمها يف استهالك هذه املادة %26مايعادل اخنفاض قدره  6002للطن الواحد يف سنة  3
 .املوايل يوضح لنا تطور استهالك الغاز الطبيعي الالزم إلنتاج طن من اإلمسنتوالشكل  ،عكس الطاقة الكهربائية

.   

 

 استهالك الغاز (طن)كمية اإلسمنت  السنوات
NM

3
 

 تطور استهالك الغاز
 NM

  طن/3
ستهالك اال  متوسط
NM

 طن/3
6002 0000022 26020282 62,07 

سط
متو

ا  
الك

سته
 

غاز
ال

 
N

M
3

/
=طن

10
5,

14
 

6002 928060 22082000 79,72 

6002 980269 902686000 123,86 

6002 0002220 922686000 122,43 

6008 0062282 020226626 123,64 

6009 0020000 008622208 121,66 

6000 0022228 92606609 118,25 

6000 0609092 006226009 114,84 

6006 0622002 006622602 105,31 

6006 0680202 002020222 106,23 

6002 0600028 110050772 104,14 

6002 0660602 110946333 104,67 

6002 0620002 109699432 80,06 
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 4012-4002بين  تطور استهالك الغاز إلنتاج طن من اإلسمنت(IIV–8: ) رقم  شكل 

 
 .من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات اجلدول السابق :المصدر

 :الغاز الطبيعيتطور تكاليف استهالك طاقة الكهرباء و  -ثالثا 
ترتبط أسعار بيع الطن الواحد من اإلمسنت مبدى حتكم الشركة يف تكاليف انتاجها، وبالتايل حتقيق انتاجها 

غري أنه بالرغم من جهود الشركة  "الفارج"تنافسية مع بقية الفروع التابعة للمجمع أو القطاع اخلاص املمثل يف شركة 
بيقها مناهج حديثة يف اإلستهالك، واقتنائها برامج ووسائل متطورة هبدف لتخفيض فاتورة استهالكها، من خالل تط

 اجلدول  يوضحه مثلماالتقليل من استهالك الطاقة بنوعيها، إال أن اسرتاتيجيتها الطاقوية مل حتقق ما كانت تتطلع إليه، 
  4012-4002 بين تطور تكاليف استهالك الكهرباء والغاز الطبيعي بشركة اإلسمنت (IIV–14: )رقم  جدول

استهالك  تطور مبلغ  السنوات
 الكهرباء

تطور مبلغ استهالك 
 DA/t الكهرباء

 استهالكمبلغ  تطور دج مبلغ استهالك الغاز
 DA/t الغاز

6002 622999826 262,13 062282286 138,19 

6002 686280292 256,11 029606228 143,73 

6008 602622260   278,00 028202222 157,20 

6009 602922820 265,26 086222220 157,24 

6000 686200222 268,82 026802000 154,37 

6000 335986653 275,60 147153806 143,98 

6006 662900222 265,32 020802622 146,02 

6006 660666020 258,76 026862269 141,59 

6002 330099772 251,96 142965940 135,29 

6002 359067711 271,98 142874682 134,79 

6002 415148056 302,06 195799073 178,52 

 طن/ دج 012242متوسط مبلغ  استهالك الغاز طن/دج 622224استهالك الكهرباءمتوسط مبلغ  

 من اعداد الطالب باالعتماد على الوثائق الداخلية للشركة: المصدر
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بالرغم من جهود الكهرباء والغاز الطبيعي، كنالحظ من خالل اجلدول السابق ارتفاعا متزايدا يف فاتورة استهال
والوكالة الوطنية لرتشيد استهالك الطاقة، والذي مكن من تغيري حمركات  " جيكا"ون مع جممع اإلمسنت الشركة بالتعا

   Batteries de condensateursكهربائية تستهلك طاقة كبرية، بأخرى اقتصادية، وتثبيت بطاريات 
مل تفلح يف كل هذه اجلهود  ،مليار دج 600" جيكا"والذي كلف جممع  BTو  MTعلى مستوى الورشات 

دج، وصلت  622999826مبلغ  6002ختفيض االستهالك من الكهرباء حيث بعدما كانت تبلغ الفاتورة يف سنة 
 . 61,53 %دج، أي ما يعادل نسبة028028606 دج بزيادة قدرت ب   202028022إىل  6002يف سنة 

دج يف 626ما كان يكلف إنتاج الطن الواحد أثر هذا على تكلفة انتاج الطن الواحد من اإلمسنت، فبعدكما             
 .دج إلنتاج الطن الواحد606املبلغ إىل ، ارتفع 6002سنة 

          دج بني سنوات 022و062أما خبصوص مادة الغاز الطبيعي، فنالحظ شبه استقرار لتكلفة الغاز بني 
 دج062بعدما كان يقدر ب، ف6002و6002، إال أننا جند أن استهالكها منا سريعا بني سنيت 6002-6002

 .%66دج للطن أي ما يعادل نسبة 22دج للطن، بزيادة قدرت ب  029ارتفع إىل  للطن
رفع مبلغ استهالك هاتني املادتني بنسبة  CREGويرجع السبب يف ذلك إىل قرار سلطة ضبط استهالك الكهرباء والغاز 

ليت تعتمد يف استهالكها للكهرباء والغاز على الضغط ، والذي خيص املنش ت ا6002يف إطار قانون املالية لسنة  62%
 .Haute Tensionالعايل 

والشكل البياين املوايل يوضح لنا تطور لتكلفة استهالك طاقيت الكهرباء والغاز الالزمة إلنتاج طن امسنت بشركة عني 
 .6002-6002الكبرية، بني سنوات 
  4012-4002بين ( دج/طن)والغاز  تطور تكاليف استهالك الكهرباء  (IIV–2: )رقم  شكل

 
 من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات اجلدول السابق :المصدر    
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 :اءتطور استهالك الم_ الفرع الرابع
اقتصادا، حىت ميكن التحكم من جهة  املاء كغريه من املوارد اليت تدخل ضمن العملية اإلنتاجي، يتطلب تسيريا و

 .غري املتجدد ة أخرى حىت حنافظ على هذا املورديف تكلفة اإلنتاج، ومن جه
 :تطور كمية الماء المستهلكة -أوال

 :وتنقسم إىل جزئني سطرت الشركة خطة خبصوص هذا العنصر
غري ملوثة مبكونات كيماوية،  فهي احلمامات، وبالتايل هي مياه تنتج عن مياه املطبخ،: العمارات المياه الناتجة عن -

بتجديد القنوات اخلاصة بالتوزيع، كما  لذا قامت الشركةقبل القائها يف اجملاري املائية خارج املصنع،  تتطلب معاجلة بسيطة
 أصلحت كل األعطاب؛

هي مياه ناجتة عن العملية اإلنتاجية، وهي ملوثة ببعض املواد الكيماوية وكذا الشحوم والزيوت الناجتة  :المياه الصناعية -
 .نتاجي، لذا تتطلب معاجلة قبل التخلص منها يف اجملاري املائيةعن صيانة اآلالت والعتاد اإل

، حيث تعتمد على (مياه العمارات واملياه الصناعية) ويف هذا الصدد أنشأت الشركة حمطة ملعاجلة املياه بنوعيها
رض حبس الزيوت املعاجلة البيولوجية من خالل بكترييا تقوم بتحليل املواد العضوية، كما تتشكل من أحواض متدرجة بغ

 6002-6002لنا الكميات املستهلكة من املاء يف الشركة بني  حواجلدول التايل يوض ،والشحوم يف أماكن خاصة
  4012 -4002تطور كمية الماء المستهلكة بشركة االسمنت بين   (IIV–13: ) رقم جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من اعداد الطالب باالعتماد على الوثائق الداخلية للشركة: المصدر                

 نط/ 3تطور استهالك الماء م (3م) كمية الماء المستهلكة السنوات
6002 150000 0,15 

 

ماء
ك ال

هال
است

ط 
وس

مت
0,

11
3م  /

 طن

6002 120000 0,10 

6008 90000 0,08 

6009 114000 0,09 

6000 113033 0,10 

6000 121909 0,10 

6006 111580 0,09 

6006 97650 0,08 

6002 060600 0,10 

6002 662222 0,17 

6002 622002 0,19 
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استطاعت أن تتحكم يف استهالكها من املاء سنة تلو  SCAEKنالحظ من اجلدول السابق أن شركة اإلمسنت
هذا األخرى، حبيث أن السياسة البيئية للشركة تدعو إىل احلد من استنزاف املوارد وترشيد استهالك النفقات، وعلى 

 6002و  6002، إذا ما استثنينا الزيادة اإلستثنائية يف 6002و 6002األساس فقد شهدت اخنفاضا متواصال بني 
 .واليت ترجع ألشغال تشييد اخلط اإلنتاجي الثاين، واليت استهلكت كمية معتربة

ب بكمية استهالك قدرت  6002و  6002للطن الواحد بني  6م 0.02لقد مت تسجيل اخنفاض قدر ب
، وبالتايل يؤشر بشكل اجيايب على فعالية للطن الواحد 6م 0,11، كما قدر متوسط استهالك الشركة ب 6م 60000

أدىن استهالك قدر ب  6006و 6008السياسة اإلستهالكية الرشيدة من طرف الشركة، ولإلشارة فقد سجلت سنة 
 .لطن امسنت 6م 0,08على التوايل، بكمية استهالك قدرت ب  6م  92220و  90000

 .إلنتاج طن من اإلمسنتوالشكل املوايل يوضح تطور استهالك املاء 
 4012-4002تطور استهالك الماء إلنتاج طن من اإلسمنت بين  (IIV–10: )رقم  شكل

 
 من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات اجلدول السابق :المصدر                

 
 :الماء المستهلكة تكلفةتطور  -ثانيا

تسعى إدارة الشركة إىل ختفيض استهالكها من املياه، سعيا منها إىل ختفيض تكلفة اإلنتاج، مثلما يوضحه اجلدل 
 .املوايل
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 4012 -4002بين  SCAEK في شركة تطور تكلفة استهالك الماء  (IIV–12) :رقم جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من اعداد الطالب باالعتماد على الوثائق الداخلية للشركة: المصدر       
 

اللتان كانت فاتورة استهالكهما   6002-6002من خالل اجلدول السابق، وإذا ما استثنينا استهالك سنيت 
خنفاضا يف فاتورة استهالك املياه اخلاصة دج على التوايل، جند عموما ا 2062299دج و 2268002كبرية تقدر ب 

 6902622إىل  6002اخنفضت يف سنة  6002دج يف  2866228بشركة اإلمسنت عني الكبرية، فبعدما بلغت 
هي نسبة مهمة خاصة إذا ما أخذت يف اإلعتبار عند و ، %28.22دج ما يعادل نسبة 0902696دج بقيمة قدرها 

 .إلمسنتتقييم تكلفة انتاج الطن الواحد من ا
بني سنوات انتاج اإلمسنت حيث جند اخنفاضا  تكلفة إن هذا اإلخنفاض يف فاتورة استهالك املاء انعكس على

دج للطن الواحد ما 6.92دج للطن الواحد باخنفاض قدره 6.99دج للطن الواحد، إىل 2.92من  6002-6002
عنصر من طرف مسريي الشركة، وبلغ ، وهو مؤشر جيد يدل على حسن التحكم وإدارة هذا ال%98نسبة يعادل 

 .، وهذا ما يبينه الشكل التايل6002و  6002دج للطن الواحد باحتساب استهالك سنة 2.26متوسط اإلستهالك 
 
 
 

 طن/دج المستهلكمبلغ التطور  استهالك الماء دج تكلفة السنوات

6002 -- -- 
 

اء 
 الم

الك
سته

غ ا
 مبل

سط
متو

4,
53

 
/دج

 طن
6002 -- -- 

6002 2866228 5,94 

6002 2292220 4,24 

6008 2800060 4,22 

6009 2292060 4,82 

6000 2628028 5,09 

6000 2982220 4,91 

6006 2682222 4,18 

6006 2269209 3,36 

6002 3917357 2,99 

6002 6438107 4,88 

6002 7127799 5,20 
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 تكلفة استهالك الماء إلنتاج طن اسمنتتطور   (IIV–11: )رقم شكل

 
 .من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات اجلدول السابق :المصدر 
 

 : تسيير النفايات الصناعية – خامسفرع الال
حبكــم أن صــناعة اإلمسنــت غــري منتجــة للنفايــات الصــناعية ألن معظــم النفايــات املتولــدة يعــاد معاجلتهــا وإدخاهلــا   

كمــادة أوليــة يف العمليــة اإلنتاجيــة، كمــا أن معظمهــا متولــد بصــورة طبيعيــة وهلــذا فقــد عملــت شــركة اإلمسنــت علــى إدمــاج 
 06الصـــــــادر يف  09 –00ا يف إطـــــــار اإلســـــــرتاتيجية البيئيـــــــة العامـــــــة للشـــــــركة، تطبيقـــــــا للقـــــــانون رقـــــــم جانـــــــب تســـــــيريه

واملتعلـق بتسـيري ومراقبـة واحلـد مـن النفايـات وهلـذا فـإن مجيـع النفايـات تعـاز وتبـاع بـاملزاد العلـين إىل حمـولني  6000ديسمرب
  .معتمدين من قبل وزارة البيئة وهتيئة اإلقليم

 SCAEK تصنيف النفايات الصناعية بشركة اإلسمنت  (IIV–15: )رقم جدول
 2017 6102 6101 6101 الوحدة ةـــــــــــــــنوع النفاي صنف النفاية

D.S.D طن دهان، برنيق، غراء -- -- -- -- 

D.S.D طن أدوية منتهية الصالحية -- -- -- -- 

D.S.D 0.008 0.008 0.023 0.065 كغ نفايات أنشطة العالج الطيب 

D.S.D جممعات البطاريات (Accumulateurs) 62 52 52 124 قطع 

D.S.D مصفاة خاصة ب(Gaz oil, huile 

, air souillé) 
 909 988 988 801 قطع

D.S.D 6.08 0.18 0.18 0.1 طن قطع قماشية للتنظيف 

D.S.D  62960 50420 30200 9600 لتر زيوت مستعملة 
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D.S.D طن شحوم مستعملة -- -- -- -- 

D.S 0.2 -- -- -- طن بطاقات ومركبات إلكرتونية 

D.S 450 700 700 850 طن آجر وخرسانة مهشمة 

D.S 0600 1320 1080 550 طن نفايات اإلمسنت 

D.S 00.20 9.8 9.8 9.4 طن أكياس امسنت تالفة 

D.S 0220 1270 1280 610 طن بقايا الفرينة 

D.S 002 204 204 0.115 طن خرطوشة، بقايا الطباعة 

D.M.A 0.0 0.3 0.3 0.348 طن (علب احلفظ)بقايا معدنية 

D.M.A  1087 1087 2397 قطع مصفاة هواء -- 

D.M.A  0.2 0.5 0.5 2.1 طن كوابل كهربائية 

D.M.A 0.2 0.6 0.1 0.1 قطع معدات كهربائية تالفة أو مكسرة 

D.M.A 2.22 6.9 6.9 8.9 طن ورق وكرتون موجه للتعبئة وغري التعبئة 

D.M.A 0.228 0.228 0.26 طن عبوات بالستيكية -- 

D.M.A 5.38 5.38 5.68 طن نفايات مطبخ عضوية -- 

D.M.A 06 15.1 15.1 27 طن قوالب وقطع مستعملة 

D.M.A Tubes Fluorescents قطع -- -- -- -- 

D.M.A 15 15 27 قطع عجالت مستعملة -- 

D.M.A  مطاط(Bandes Usagée) 890 3357 3357 1933 متر 

D.M.A 2.6 25 25 31 طن حديدية نفايات 

D.M.A 0062 1684 1684 1087 قطع جيوب تصفية غري ملوثة 

D.M.A 0.0 8.1 8.1 0.8 طن خشب التعبئة 

D.M.A 26 65 65 108 طن كريات حديدية مستعملة 

D.M.A 25 25 8 قطع براميل معدنية -- 

D.I 20000 64000 64000 54000 طن مواد التعقيم 

 .مصلحة البيئة والتنمية املستدامة من وثائق :المصدر
 

نالحظ من خالل اجلدول السابق أن شـركة اإلمسنـت لعـني الكبـرية تقـوم بتصـنيف النفايـات وفقـا للقـانون السـاري 
عهــا يف جمموعــات أو اخل، وهبــذا ســهل عليهــا جتمي...التطبيــق، حبيــث تصــنفها إىل نفايــات خطــرية خاصــة وأخــرى خطــرية 
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حــىت يــتم بيعهــا بـــاملزاد العلــين، أو منحهــا وفقــا التفاقيــات موقعـــة مــع شــركة نافطــال إلســرتجاع الزيـــوت  LOTSحصــص 
 .املستعملة

 4012-4011لسنوات إجمالي النفايات الصناعية المباعة (IIV–12: )جدول رقم
 6002 6002 6002 6002 2013 2012 2011 السنوات

 869080 6686220 6220000 869080 غري حمدد 446000 1599660 جد  املبلغ احملقق

 دج0262200متوسط مبلغ بيع النفايات   

   .باإلعتماد على تقارير الشركة وبيانات مصلحة البيئة والتنمية املستدامة: المصدر
 
خالل بيعها   أن شركة اإلمسنت لعني الكبرية قد حققت  مداخيل معتربة من من خالل اجلدول السابق يظهر 

 :، وهبذا فقد حققت الشركة مكسبني مها ملؤسسات مرخصة للنفايات الصناعية يف املزاد العلين
 على الوسط البيئي خاصة تلك اخلاصة واخلطرية كالزيوت والشحوم؛ التخلص من النفايات وخماطرها 

 ـــــــ وية املدفوعة كضريبة بيئية واملقدرة بحتقيق عوائد مالية معتربة تستثمر يف محاية البيئة، وتعوض هبا املبالغ السن
 .دج سنويا 600000
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  :SANIAKمؤسسةأثر الممارسات البيئية على األداء اإلقتصادي والبيئي ل – ثانيالمبحث ال

سنتناول يف هذا املبحث أثر املمارسات البيئية اليت قامت هبم شركة اإلمسنت لعني الكبرية، على أدائها 
 .وكذا البيئي، باالعتماد على العديد من املؤشرات االقتصادية والبيئية  قتصادياال

 :SANIAKمؤسسةل األداء االقتصاديتحليل أثر الممارسات البيئية على  -المطلب األول
باالعتماد على  SANIAKؤسسةملحتليل أثر املمارسات البيئية على األداء االقتصادي سنحاول يف هذا املطلب 

 .من املؤشرات االقتصادية العديد
 :تحليل تطور اإلنتاج ومبيعات المؤسسة -الفرع األول

املؤسسة العمومية الوحيدة اليت تنشط يف جمل صناعة الصنابري واللواحق الصناعية   SANIAKتعترب مؤسسة
ة مفتوحة على على املستوى الوطين، الشيء الذي منحها ميزة يف تصريف منتجاهتا، خصوصا وأن اجلزائر تعترب ورش

استرياد السلع املنتجة حمليا، خاصة يف  قانون وقف، ومع دخول " مشروع مليون وحدة سكنية"املشاريع الوطنية كالسكن 
ظل تشجيع الدولة للمنتوج احمللي ومنحه أولوية يف املشاريع الوطنية، هذا األمر شجع املؤسسة على حتسني كمية انتاجها، 

 .يعاهتا مثلما يوضحه اجلدول املوايلوهذا ما انعكس على كمية مب
 4012-4002بين سنوات  SANIAK تطور انتاج ومبيعات مؤسسة (IIV–12: )جدول 

 (%)معدل التغير  (قطع)المبيعات مقدار (قطع)تطور اإلنتاج  السنوات

2007 2 050 294 2 042 739 -- 
2008 2 804 121 2 848 442 39,44 

2009 1 151 277 1 104 370 -61,22 
2010 1 292 432 1 031 989 -6,55 
2011 1 214 602 1 035 697 0,35 
2012 1 594 885 1 296 212 25,15 
2013 1 676 437 1 200 431 -7,38 
2014 1 427 960 1 148 821 -4,30 
2015 1 591 756 1 326 106 15,43 
2016 1 666 638 1 556 629 17,38 
6002 2 107 287 2 090 905 34,32 

 .من اعداد الطالب باإلعتماد على تقارير الشركة :المصدر                   
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أعلى   6008من خالل اجلدول السابق نالحظ تذبذبا يف انتاج املؤسسة من سنة ألخرى، حبيث سجلت سنة 
ـــــــ اخنفاضا كبريا يف اإلنتاج قُدر بــ 6009قطعة منتجة لتسجل يف السنة املوالية  6802060كمية انتاج ُقدرت بـــــــــــــ 

، بالرغم من حصول املؤسسة على %29مايعادل نسبة  0226822قطعة أي باخنفاض قدره  0020622
اخلاصتني باجلودة والبيئة، إال أهنا يف السنة املوالية بدأت تشهد منوا  ISO 9001&ISO14001املواصفتني القياسيتني 

    ت كميات انتاج متزايدة قدرت بــــــــــ أين سجل 6002-6002-6002متزايدا من سنة ألخرى، خاصة يف سنوات 
 .قطعة منتجة على التوايل 6002682و 0222268و 0290222

كمية   6008 -6002إن هذا النمو انعكس بطبيعة احلال على كمية املبيعات أين سجلت يف سنوات 
املبيعات ألكثر من قطعة مباعة على التوايل، لتسجل اخنفاضا يف كمية  6828226و  6026269مبيعات ُقدرت ب 

أين بدأ الطلب يتحسن على منتجاهتا بفضل تفعيل اإلجراءات احلكومية املشجعة  6002-6009سنوات بني 2
بـــــــــ   6002تسجل منوا متزايدا وصل ذروته يف سنة  6002-6002-6002للمنتوج احمللي، أين بدأت سنوات 

 .6002عن سنة  %62ثر من قطعة مباعة، وبنسبة منو قدرت بــــــــ أك 6090902

 .6002-6002بني  SANIAKوالشكل املوايل يوضح لنا تطور كمية اإلنتاج واملبيعات لشركة 
 4012-4002بين  SANIAK يوضح لنا  تطور كمية اإلنتاج والمبيعات لشركة  (IIV–14: )رقم شكل

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 .قمن إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدول الساب: المصدر
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 :تحليل تطور رقم األعمال -الفرع الثاني 
حيدد لنا رقم األعمال مقدار تنافسية منتجات املؤسسة، والقيمة املتولدة عن نشاط املؤسسة، كما حيدد لنا مدى 
فاعلية السياسة االقتصادية املربجمة من طرف املؤسسة، وهلذا فهو مؤشر جيد للحكم على قيمة نشاط املؤسسة واحلصة 

 .6002و 6002عمال بني سنوات األاملوايل يعطينا تطورا لرقم  لوهلذا فاجلدو  ،وقية اليت حققتها خالل تلك الفرتةالس
 4012 -4002بين سنوات  SANIAK تطور رقم أعمال مؤسسة (IIV–18: )رقم  جدول 

 (DA)تطور رقم األعمال (قطع)المبيعات مقدار السنوات
2007 2 042 739 27 874 085 

2008 2 848 442 1 189 654 216 

2009 1 104 370 834 582 956 

2010 1 031 989 860 207 952 

2011 1 035 697 988 318 410 

2012 1 296 212 1 064 833 871   

2013 1 200 431 1 076 635 176 

2014 1 148 821 1 020 144 290 

2015 1 326 106 1 100 988 613 

2016 1 556 629 1 148 728 633 

6002 2 090 905 ----- 

 من إعداد الطالب باإلعتماد على تقارير الشركة الداخلية: المصدر
 

ويرجع السبب يف ذلك إىل أن  SANIAKنالحظ من خالل اجلدول السابق تذبذبا يف رقم أعمال مؤسسة 
املؤسسة تعتمد يف  تصريف منتجاهتا على رجال املبيعات املوزعني عرب الرتاب الوطين، ودورهم هو السعي إىل عقد 

ت مبيعات، وبالتايل فهي ال تعتمد بصورة كبرية يف تصريف منتجاهتا على البيه بالتجزئة، بل تلجأ إىل املشاريع صفقا
 بالسنوات السابقة، ةأين حققت رقم أعمال كبري جدا مقارن 6008الكربى على غرار مشاريع السكن مثال ، كسنة 

بفارق يساوي ( دج 62822082) 6002دج مقارنة بسنة  0089222602حيث حققت مقدار 
نتيجة نقص  6000-6000-6009دج، مث اخنفض رقم أعماهلا يف السنوات الثالثة التالية  0020280060

الطلب السوقي على منتجاهتا وارتفاع تكاليف اإلنتاج، لتشهد بعدها منوا يف رقم أعماهلا من سنة ألخرى أين وصل ذروته 
 6002عن سنة  %2.2دج ، مايعادل نسبة  22220060دج وبفارق  0028268266ب  6002يف سنة 

 .6002و 6002 والشكل املوايل يوضح تطور رقم أعمال املؤسسة بني 
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 4012-4002تطور رقم أعمال المؤسسة بين سنوات  (IIV–13: )رقم  شكل

 
 .من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق: المصدر

 

 :فةتحليل القيمة المضا -الفرع الثالث
مؤشر القيمة املضافة هو انعكاس للسياسة اإلقتصادية املتبعة من طرف املؤسسة، لذا سنقوم بتحليل لقيمتها بني 

 .وهو ما يوضحه اجلدول التايل 6002-6002سنوات 
 SANIAK  لمؤسسة 4012-4002تطور القيمة المضافة بين  (IIV–12: )رقم  جدول

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 .من إعداد الطالب باإلعتماد على تقارير الشركة الداخلية: المصدر

 (%)ير معدل التغ تطور القيمة المضافة السنوات
2007 2 042 739 -- 
2008 2 848 442 -60,55 
2009 1 104 370 -61,22 
2010 1 031 989 -6,55 
2011 1 035 697 0,35 
2012 1 296 212 25,15 
2013 1 200 431 -7,38 
2014 1 148 821 -4,30 
2015 1 326 106 15,43 
2016 1 556 629 17,38 
6002 2 090 905 34,32 
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نالحظ تذبذبا يف القيمة   6002و  6002املضافة بني  ةمن خالل اجلدول السابق الذي يظهر تطورا للقيم
ها تتأرجح بني املضافة احملققة، حيث تتأثر املؤسسة بالعقود اإلقتصادية املوقعة خاصة مع هيئات عمومية، وبالتايل جند

 دج ما يعادل نسبة   0802226مبقدار يساوي  6008دج يف 6828226، و 6000دج يف سنة 0060989
ويعود ذلك للدعم احلكومي  الذي استفادت   6002و6002، كما نالحظ تطورا يف القيمة ملضافة بني 022.00%

 .ادهتا من صفقات تصديرية للخارجللمجمع ككل ، واستف  6000مليون دج يف  222منه املؤسسة والذي قارب  
 .والشكل املوايل يوضح لنا أكثر تطورا للقيمة املضافة باملؤسسة

 SANIAK  لمؤسسة 4012 -4002يوضح لنا تطور القيمة المضافة بين   (IIV–12: )رقم شكل

 
 .من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق: المصدر

 

 :الصافية لنتيجةر اتحليل لتطو -الفرع الرابع 
يف تقييم أدائها  SANIAKيعد مؤشر النتيجة الصافية ايضا من بني املؤشرات اليت تستند إليها مؤسسة 

، وهذا ملعرفة أثر املواصفة القياسية 6002-6002االقتصادي، وهلذا سنقوم بعرض لتطور النتيجة الصافية بني سنوات 
عليها، كما تعرب عن قدرة نشاط املؤسسة على حتقيق تنافسية يف هذا على املؤسسة بعد حصوهلا  ISO14001البيئية 
  .6002-6002واجلدول املوايل يوضح لنا تطور للنتيجة الصافية بني  ،اجملال
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      SANIAK  لمؤسسة 4012 -4002تطور للنتيجة الصافية بين   (IIV–40: )رقمجدول 
 (دج)تطور النتيجة الصافية السنوات

2007 60 128 130   

2008 -602268602 

2009 -086220262 

2010 -02606908 

2011 -29802292 

2012 6 156 827- 

2013 2 697 325- 

2014 32 104 249 

2015 41 907 132- 

2016 9270692 

6002 60 128 130 

 .من إعداد الطالب باإلعتماد على تقارير الشركة الداخلية: المصدر 
 

جند أن هذا الفرع  SANIAKاألرقام على النتيجة اإلقتصادية احملققة من طرف مؤسسة من خالل وقوفنا ب
 6002حىت  6002لصناعة أدوات املطبخ، حيث بقيت النتيجة من سنة  أورفيحيقق عجزا متواصال مقارنة بفرع 

دج، ويرجع السبب يف ذلك  602268602-أكرب عجز حيث قدر ب 6008عاجزة، ويعزى ذلك وشهدت سنة 
من مشرتياهتا بالعملة  %82رتفاع تكاليف اإلنتاج خاصة وأن معظم موادها األولية تستوردها من اخلارج بأكثر من إل

 .أثر عليها، وكذلك ألن معظم آالت املؤسسة قدمية وتعمل بأقل من طاقتها اإلنتاجية االصعبة م
مكن املؤسسة  برخص اإلستيراد، مايسمى إال أن التحفيزات احلكومية الرامية لدعم املنتج احمللي، والذي ظهر يف

وهذا ما ساعد يف رفع النتيجة الصافية احملققة إىل  6002من اعادة التموقع يف السوق احمللية بدءا من 
 ملؤسسة  6002 -6002والشكل املوايل يوضح لنا تطور للنتيجة الصافية بني ،6002دج يف 20060060

SANIAK.      
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      SANIAK لمؤسسة  4012 -4002تطور للنتيجة الصافية بين  (IIV–15: )رقم  لشك

 
 .من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق: المصدر         
 

 :تحليل تطور انتاجية العمال -الفرع الخامس 
تنعكس السياسة االنتاجية للمؤسسة دائما على أداء العمال، فربامج التدريب اهلادفة إىل حتسني والرفع من أدائه، 
واحلمالت التحسيسية وكا أنظمة الصحة والسالمة املهنية والوقاية من األخطار الصناعية كلها عناصر تساعد العامل يف 

 .يقدم أعلى انتاجية ممكنة له، مثلما نالحظه يف اجلدول املوايل  وظيفي داخل مؤسسته، وبالتايلاحساسه باألمان ال

 SANIAK  لمؤسسة 4012-4002تطور انتاجية العمال بين سنوات  (IIV–41: ) رقم جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب باإلعتماد على تقارير الشركة الداخلية: المصدر 

 (%)معدل التغير  انتاجية كل عامل (قطع)تطور اإلنتاج  عدد العمال السنوات
2008 ---- 928060 --- ---- 

2009 461 980269 2126,74 ---- 
2010 469 0002220 2361,72 11,04 
2011 480 0062282 2370,17 0,35 
2012 431 0020000 2693,73 13,65 
2013 446 0022228 2364,68 -12,21 
2014 442 0609092 2758,13 16,63 
2015 408 0622002 3102,95 12,50 
2016 348 0680202 3697,35 19,15 
6002 339 0600028 3864,74 4.52 

 قطعة 3167,52متوسط انتاجية العامل 



أثر الممارسات البيئية المطبقة من طرف المؤسسات محل   : سابعالفصل ال
 على أدائها االقتصادي والبيئي( TREFISOUD, SANIAK , SCAEK) الدراسة

 

 

 

- 660 - 

لفائدة العمال، بدليل املخصصات املالية اليت تربجمها  SANIAKبفضل الربامج التكوينية اليت باشرهتا مؤسسة 
ظفيها، خاصة وأهنا تتعاقد مع معاهد تكوين خارجية على غرار معهد التكوين بعنابة،  املؤسسة كل سنة لفائدة عماهلا ومو 

 .الشيء الذي ساهم يف حتسني مهارات وكفاءة موظفيها، وبالتايل عمل على رفع انتاجية عماهلا من سنة إىل أخرى
م اخنفاض عدد العمال قطعة رغ 6822لرتتفع إىل  6009قطعة سنويا يف  6062لقد كانت انتاجية العمال تقدر ب

عامل نتيجة خروج عدد معترب من موظفيها للتقاعد والتقاعد املسبق وكذا توقيف املؤسسة  669عامل إىل  220من 
 .جتديد عقود بعض العمال حماولة منها لتخفيض النفقات

ى نتيجة جيدة إذا تركيز املؤسسة على ابقاء املخصصات الالزمة للتكوين رغم ضغوط النفقات املتزايدة قد أعط
 .، هو ما يوضحه الشكل املوايلعلى أداء عماهلا ما يثبت جدوى الربامج التكوينية املسطرة وفاعليتها على أداء العمال

 SANIAK  لمؤسسة 4012- 4002 تطور انتاجية العمال بين سنوات  (IIV–12: )رقم شكل 

 
 .ابقمعطيات اجلدول الس من إعداد الطالب باإلعتماد على: المصدر 
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 :SANIAKلمؤسسة لبيئي األداء اتحليل أثر الممارسات البيئية على  -المطلب الثاني
باستثمارات يف اجملال البيئي، وهذا ما سنحاول الوقوف على أثره من خالل  SANIAKقامت مؤسسة 

  .االعتماد على مؤشرات األداء البيئي
 :الغازو  تطور استهالك الكهرباءتحليل  –الفرع األول 
، وهي تعمل جاهدة لرتشيد 6008يف سنة   ISO14001على مواصفة  SANIAK حتصل مؤسسةمنذ 

 .استهالكها من طاقيت الكهرباء والغاز مثلما يوضحه اجلدول املوايل
 4012-4013 بين SANIAK لمؤسسةتطور استهالك الكهرباء والغاز   (IIV–44: )رقم  جدول

 

 ة للشركةمن اعداد الطالب باالعتماد على الوثائق الداخلي: المصدر      
 
 

 

  قطعة/Kwhستهالك االتطور  Kwh ستهالك الكهرباءا (قطعة) نتاجاإل كمية  السنوات

، لكن لم نتمكن من 6112في سنة  ISO14001تحصلت  المؤسسة على مواصفة  
 6106الحصول على احصائيات من تاريخ حصولها على الشهادة حتى 

6006 0022228 2622260 4,05 

2014 0609092 4363756 3,57 

6002 0622002 4364842 3,44 

6002 0680202 4432646 3,46 

2017 0600028 4542573 3,46 

 قطعة/  Kwh 3,59  كهرباءمتوسط استهالك ال

NM استهالك الغاز (قطعة) نتاجكمية اإل السنوات
NM ستهالكالتطور ا 3

 قطعة/3

، لكن لم نتمكن من 6112في سنة  ISO14001تحصلت  المؤسسة على مواصفة  
 6106ولها على الشهادة حتى الحصول على احصائيات من تاريخ حص

6006 0022228 660128 0,62 

2014 0609092 700183 0,57 

6002 0622002 700465 0,55 

6002 0680202 717575 0,56 

2017 0600028 707810 0,54 

NM/ استهالك الغازمتوسط 
 قطعة    0,56 3
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 6002-6006اجيابية بني سنوات  SANIAKمن خالل اجلدول السابق جند أن السياسة الطاقوية ملؤسسة 
حىت  02000تاريخ حصوهلا على مواصفة إيزو  6008رغم أننا مل نستطيع احلصول على معطيات استهالك سنوات 

متواصال يف الكمية املستهلكة إلنتاج قطعة واحدة،  حبيث جند يف جمال استهالك الطاقة الكهربائية اخنفاضا  ،6006سنة 
 Kwh 0,59للقطعة الواحدة أي باخنفاض قدره  Kwh 6.22للقطعة الواحدة إىل  Kwh 2.02أين اخنفضت من 
 .إلنتاج قطعة واحدة

إلنتاج القطعة الواحدة، كل هذا  6.29Kwhإىل  6002-6006كما وصل متوسط استهالك املؤسسة بني 
حريصة على اإلقتصاد يف هذا املورد سعيا منها على ختفيض تكلفة انتاجها، يف حماولة  SANIAKؤسسة يدل على أن م

 . منها على جعل منتجاهتا أكثر تنافسية
-6008ونفس الشيء بالنسبة إلستهالكها للغاز الطبيعي أين مل نتحصل على اإلحصائيات املتعلقة بسنوات 

على استهالكها للغاز الطبيعي، غري أنه بالرغم من اكتفائنا  ISO14001، لنعرف أثر حصوهلا على مواصفة 6006
غري أننا جند اخنفاض مستمر يف استهالكها للغاز الطبيعي سنة بعد أخرى، أين اخنفضت  6002-6006بسنوات 

3 220068الكمية من 
 NM 202800إىل  6006يف 

3
 NM3 22286، باخنفاض قدره 6002يف

 NM. 
 0,62من  6002-6006ة الواحدة من الغاز الطبيعي اخنفاضا من سنوات كما شهد استهالك القطع

 3
 NM 3  0,54إىل  6006يف

 NM3  0.08باخنفاض قدره  6002يف
 NM ما يؤشر لنا على فعالية السياسة ،

 .،وهو ما يبينه الشكل البياين التايلاملتبعة يف ترشيد استهالك الغاز الطبيعي
 4012-4013بين  SANIAK قة الكهرباء والغاز بمؤسسةاستهالك طا  (IIV–12: )رقم  شكل

 
 .من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق: المصدر
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 :تطور استهالك المازوت والبنزين-الفرع الثاني 
الرافعات وفرن صهر املعادن، :ماديت املازوت والبنزين يف تشغيل بعض اآلليات مثل SANIAKحتتاج مؤسسة  

وهلذا فهما مادتان ضروريتني يف نشاط املؤسسة واستمراريته، . اخل...سائل النقل كالشاحنات، سيارات املؤسسةوكذا و 
 .املوايل يوضح لنا تطور استهالك ماديت املازوت والبنزين باملؤسسةواجلدول 

 SANIAK  تطور استهالك مادتي المازوت والبنزين بالمؤسسة (IIV–43: )جدول رقم 
 
 

 

 .من اعداد الطالب باالعتماد على الوثائق الداخلية للشركة: المصدر      
 

مل تتخذ خطوات  SANIAKاملالحظ على اجلدول السابق إلستهالك ماديت املازوت والبنزين، أن مؤسسة 
اد يف استهالك هاتني املادتني، ويعود السبب باخلصوص إىل زيادة استهالك املندوبني التسويقيني لكثرة لالقتصفعالة 

تنقالهتم حبثا عن فرص تسويقية لعرض منتجاهتم من جهة، ومن جهة أخرى لتقادم بعض اآلليات ووسائل النقل واليت 
 .تستهلك كميات اضافية

 %معدل التغيــــر (ل)المازوت المستهلكةكمية السنوات

، لكن لم نتمكن من 6112في سنة  ISO14001تحصلت  المؤسسة على مواصفة  
 6103الحصول على احصائيات من تاريخ حصولها على الشهادة حتى 

6006 -------- -------- 

2014 08222 ---- 

6002 18104,08 -0.89   

6002 23473 69.22 

2017 25233 2.29 

 لتر0607221متوسط استهالك المازوت 

 %معدل التغيــــر (ل)البنزين المستهلكة كمية  السنوات

، لكن لم نتمكن من 6112في سنة  ISO14001تحصلت  المؤسسة على مواصفة  
 6103الحصول على احصائيات من تاريخ حصولها على الشهادة حتى

6006 -------- -------- 

2014 2208 ----- 

6002 2220 0.26 

6002 06060 22.62 

2017 8226 69.20 

 لتر 2103متوسط استهالك البنزين 
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 تعتمد عليه املؤسسة يف تشغيل احملركات واآلليات جند اخنفاضا منخيص استهالك مادة املازوت والذي  ففي ما
لرت يف  62666لتعود الكمية املستهلكة بعدها مباشرة يف النمو أين وصلت إىل  % 0.89بنسبة  6002إىل  6002
 %22.62بنسبة  6002، ونفس الشيء النسبة ملادة البنزين أين ارتفعت الكمية املستهلكة خاصة يف سنة  6002

، لذا املطلوب من اداريت اإلنتاج والتسويق وضع برنامج لإلقتصاد يف اإلستهالك سواء من خالل جتديد 6002عن سنة 
 .األقل كلفة واملدعم من طرف الدولة لتجنب النفقات اإلضافية GPLاآلليات، أو استعمال غاز 

 ويف مايلي توضيح لتطور الكميات املستهلكة من املازوت والبنزين
 SANIAK  تطور استهالك مادتي المازوت والبنزين بالمؤسسة (IIV–18: ) شكل رقم

 
 .من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق: المصدر

 :تحليل تطور استهالك المياه -الفرع الثالث 
 :بطرح نفاياهتا السائلة من خالل نوعني من املياه SANIAKتقوم مؤسسة 

 :دارات والمطبخالمياه المتولدة من اإل-
وهي مياه غري ملوثة بالبقايا الكيماوية كالكروم وبقايا النحاس واألمحاض، كوهنا صادرة عن اإلدارات واملطبخ املتواجد 

 باملؤسسة، لذا يكفي معاجلتها بطريقة بيولوجية وتصفيتها فقط يف حمطة التصفية لتصبح قابلة لإلستعمال جمددا؛
 :الصناعية المياه المتولدة عن الورشات-

 وهذه مياه صادرة عن عملية التربيد والتنظيف للمعدات وكذا عملية السباكة، كوهنا صادرة عن ورشات كورشة اخلراطة
Tournageوورشة الثقب ،   Persage وورشة السباكة،Fonderie  ...اخل. 

سسة فتصفيتها يف حمطة التصفية، وذلك لذا فتعد هذه املياه ملوثة خاصة بالشحوم والزيوت واملواد الكيماوية، فتقوم املؤ 
عرب مراحل عديدة، مث تطرحه بعدها يف اجملاري املائية، وحسب مسؤول األمن وكذا مسؤول اجلودة والبيئة فاملؤسسة حترص 
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على صحة احمليط اخلارجي ومحاية األطراف ذات املصلحة، خاصة وأهنا تقع قرب أحد اجملاري املائية، لذا فهي تقوم 
ا بصفة مستمرة ودورية، من خالل أخذ عينات إىل خمرب اجلودة والنوعية ملعرفة مدى سالمتها عند طرحها يف مبراقبته

 .اخلارج، وأهنا ال تشكل خطرا على الصحة العامة، واجلدول املوايل يوضح لنا الكمية املستهلكة من املياه باملؤسسة
  SANIAK شركة ب 4012-4013من  تطور كمية  المياه المستهلكة  (IIV–42: ) رقم جدول

 
 
 
 
 
 
 

 
 من اعداد الطالب باالعتماد على الوثائق الداخلية للشركة: المصدر                   

سة حتاول االقتصاد يف استهالكها من املياه يف العملية اإلنتاجية، حيث أن نالحظ من خالل اجلدول أن املؤس
6م 02299إىل  6م 02666الكمية املستهلكة اخنفضت من سنة ألخرى، أي من 

،
 ،6م 6266أي باخنفاض قدره  

 0.002فضت من وبالتايل فقد انعكس اخنفاض املياه الالزمة لإلنتاج على استهالك القطعة املنتجة من املياه، حبيث اخن
 . واجلدول املوايل يوضح لنا تطور كمية املياه املطروحة ،للقطعة الواحدة 6م 0.002باخنفاض قدره  6م 0.000إىل  6م

  SANIAK شركة ب 4012-4013 نفايات السائلة بينتطور كمية  ال  (IIV–45: )رقم  جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من اعداد الطالب باالعتماد على الوثائق الداخلية للشركة: المصدر

، لكن لم نتمكن من 6112في  ISO14001تحصلت  المؤسسة على مواصفة  
 6103الحصول على احصائيات من تاريخ حصولها على الشهادة حتى

 قطعة/ 3تطور استهالك الماء م (3م) كمية الماء المستهلكة (قطعة) نتاجكمية اإل السنوات

6006 0022228 02666 0.002 

سط
متو

 
الك 

سته
ا

ماء
ال

12
10

3
3م   /

طعة
ق

 

6002 0609092 02280 0.006 

6002 0622002 02000 0.006 

6002 0680202 66022 0.002 

6002 0600028 02299 0.000 

من  ، لكن لم نتمكن6112في  ISO14001تحصلت  المؤسسة على مواصفة  
 6103الحصول على احصائيات من تاريخ حصولها على الشهادة حتى

 المجموع (3م) نوع النفايات السائلة السنوات
 مياه المباني مياه صناعية

6006 0220 02666 08986 

6002 0200 02280 08290 

6002 0222 02200 08622 

6002 6602 02280 02882 

6002 6820 06620 02660 
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نالحظ من اجلدول أعاله أن ورشات املؤسسة ال تطرح فضالت كبرية من املياه الصناعية، وذلك  
 إلستهالك كميات كبرية يف عملية التربيد و ورشات الثقب واخلراطة،  أما اإلدارات واملطعم فإهنا تطرح كميات كبرية من

إىل  6006يف  6م 08986من  6002-6006املياه،أما بصفة امجالية فقد شهداستهالكها من املياه اخنفاضا بني 
، مايدل على فعالية سياسة %02.22، أي مايعادل نسبة 6م 6226باخنفاض قدره  6002يف سنة  6م 02660

 .اإلقتصاد يف املياه، وهو ما يوضحه الشكل البياين املوايل
  SANIAK شركة ب 4012-4013 نفايات السائلة بينتطور كمية  ال  (IIV–12): رقم  جدول

 
 .من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق :المصدر                

 

 :تسيير النفايات الصناعية-الفرع الرابع 
واصفة القياسية إىل خمطط خاص، من شأنه تثمينها حيث تنص امل SANIAKختضع النفايات يف مؤسسة 

ISO14031   واخلاصة بتحسني األداء البيئي على ضرورة اختاذ اجراءات عملية إما للتخلص من النفايات أو تثمينها أو
 .اعادة استعماهلا، وهو ما حتاول املؤسسة تطبيقه وهو ما ميثله اجلدول املوايل
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 :SANIAK تصنيف النفايات الصناعية بمؤسسة (IIV–42: )رقم جدول 
 4012 4012 4015 القياس2و نوع النفايــــــــــــــــــــة البيان

نفايـــــــــات
 

صــــــلبة
 

 D
éch

ets so
lid

es
 

00 Emballage carton 283 340 333 كغ علب كرتونية 

06 Emballage plastique 27 13.2 6 كغ 

06 Pate à polir 2.122 5.03 5.3 كغ 

02 Boue en laiton 340 296.5 509 كغ 

02 Grenaille en acier 14 20 15.6 كغ 

02 Sable de fonderie 41500 40293 53598 كغ رمل التسبيك 

02 Disques à polir 10.182 14.3 36.8 كغ 

 16072231 11116213 5250322 كغ المجموع 

08 Bandes abrasives 2033 2935 3386 قطعة 

09 Disques à tronçonner 480 430 876 قطعة 

00 Gants en cuir 1732 1807 1739 قطعة قفازات جلدية 

 4245 5186.3 6307.2 قطعة المجموع 

 . اجلودة والبيئة مصلحة التدقيق، :المصدر    
 

قمنا يف اجلدول السابق جبمع النفايات اليت تقوم املؤسسة ببيعها، أما الزيوت فتقوم بتسليمها لشركة نفطال 
 La Boue d’hydroxydeاالتفاقية املوقعة بينهما، أما النفايات اخلطرة كزيوت األسكاريل وطينة اهليدروكسيد  مبوجب

 .فتحتفظ هبم املؤسسة يف أماكن مغلقة وحممية، يف انتظار اجياد حل هلا
ك إىل واملالحظ على تطور النفايات الصلبة وجود اخنفاض مستمر يف الكمية املتولدة، ويرجع السبب يف ذل

ويف األخري يتم اعادة  صفر نفايةاعادة  االستعمال لتلك املواد، وذلك بغرض تقليص النفقات،يف حماولة الوصول إىل 
 ان الغرض ليس اقتصادي حبت حبسب مسؤول األمن باملؤسسة، بل حسبه التخلص منها وعدم صرف ،بيعها باملزايدة

 . حية السلبية على العمال، يعد يف حد ذاته رحبانفقات اضافية على ختزينها والتخلص من آثارها الص
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  :TREFISOUD مؤسسةأثر الممارسات البيئية على األداء اإلقتصادي والبيئي ل – ثانيالمبحث ال

سنتناول يف هذا املبحث أثر املمارسات البيئية اليت قامت هبا مؤسسة للقلد ومنتوجات التلحيم 
TREFISOUD وكذا البيئي، باالعتماد على العديد من املؤشرات االقتصادية والبيئية ، على أدائها االقتصادي. 

 :TREFISOUD مؤسسةل األداء االقتصاديتحليل أثر الممارسات البيئية على  -المطلب األول
 TREFISOUD ؤسسةملحتليل أثر املمارسات البيئية على األداء االقتصادي سنحاول يف هذا املطلب 

 .من املؤشرات االقتصادية باالعتماد على العديد
 :تحليل تطور اإلنتاج ومبيعات المؤسسة -الفرع األول

حيث تقدم منتجات تتوافق  EMITALمن بني أهم املؤسسات التابعة جملمع  TREFISOUDتعد مؤسسة 
رحلة م TORONومعايري اجلودة والسالمة البيئية، خصوصا مع دخول اخلط اإلنتاجي اخلاص بصناعة الظفائر املعدنية 

التصنيع، إن كل هذه املعطيات ترافقت وحرص إدارة املؤسسة على حتسني منتجاهتا كما ونوعا سامهت يف تطور انتاجها 
  .مبيعاهتا، وهذا ما يربزه اجلدول التايل

 4014-4002بين سنوات  TREFISOUD  تطور انتاج ومبيعات مؤسسة (IIV–42: )رقم جدول

 (%)معدل التغير  (طن)المبيعات مقدار (طن)تطور اإلنتاج  السنوات

2006 24192 62262 -- 
2007 25393 62262 0.00 

2008 
23559 66609 -0.08 

2009 24440 62262 0.09 
2010 

27248 62629 -0.00 

2011 28650 69028 0.00 
2012 29030 60620 0.02 

 سيريمن اعداد الطالب باإلعتماد على معطيات من مصلحة مراقبة الت :المصدر

إذا ما  )من خالل متابعتنا ملعطيات اجلدول السابق نالحظ منوا متزايدا يف انتاج املؤسسة من سنة ألخرى 
، وهذا ما يدل على فعالية السياسة املتبعة من طرف إدارة مؤسسة (6009-6008استثنينا االخنفاض الطفيف لسنيت 

 . طن 69060ـــــــــــــ أعلى كمية انتاج ُقدرت ب 6006تريفيسود،  حبيث سجلت سنة 
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ومن املعروف  أن هذه الصناعة تشهد منافسة حادة سواء بني املؤسسات احمللية، أومن خالل املنتجات 
أعلى كمية  6006املستوردة، وهذا مل مينع املؤسسة من احلصول على حصة معتربة يف السوق، حيث سجلت سنة 

 .6000عن سنة  % 0.02طنا، مبعدل منو قدر ب   60620مبيعات قدرت ب 
إال أنه حسب مسؤول التدقيق باملؤسسة قد حقققت   6002-6006وبالرغم من عدم متابعتنا ملبيعات املؤسسة من 

حتسنا يف مبيعاهتا بعد دخول قسم إنتاج ظفائر احلديد مرحلة اإلنتاج، ما مسح للمؤسسة من تنويع مبيعاهتا وحتقيق 
الكمية املنتجة والكمية املباعة، وهذا مايدل على الطلب السوقي املقبول على مداخيل إضافية، كما نالحظ تناسبا بني 

منتجات املؤسسة، خاصة وأن لديها بعض املنتجات اليت توجه إىل قطاعات عديدة، على غرار أسالك الربط، األسالك 
 يعات املؤسسة مبوالشكل املوايل يوضح لنا تطور كمية اإلنتاج و  ،املغلفنة و السياج
 4014-4002بين TREFISOUD  تطور انتاج ومبيعات مؤسسة (IIV–40: )رقم شكل

 

 .من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق: المصدر
 

 :تحليل تطور رقم األعمال -الفرع الثاني 
-6002على تطور رقم أعماهلا بني سنوات  TREFISOUDانعكست املبيعات احملققة من طرف مؤسسة 

ذا مايربزه لنا اجلدول املوايل، والذي يعطينا مؤشرا إجيابيا على جناعة السياسة املتبعة من طرف إدارة املؤسسة، ، وه6006
، لتتحصل أخريا على نظام ISO14001، ونظام اإلدارة البيئية ISO9001خاصة بعد حصوهلا على نظام إدارة اجلودة 

واجلدول املوايل يوضح لنا تطور رقم األعمال   ،SMQHSEهنية للجودة، البيئة واألمن والسالمة امل اإلدارة املدمج 
 .للمؤسسة 
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 2006-2012بين  TREFISOUD تطور رقم أعمال مؤسسة   (IIV–48: )رقم  جدول
 (kDA)تطور رقم األعمال (طن)مقدار المبيعات السنوات
2006 62262 1942486 

2007 62262 2258949 

2008 66609 2463521 

2009 62262 2804028 

2010 62629 2834471 

2011 69028 3227790 

2012 60620 3460942 

 .من إعداد الطالب باإلعتماد على تقارير الشركة الداخلية: المصدر
 

نابعة من كون اطاراهتا واعون بأمهية اإلستثمار البيئي والذي  TREFISOUDإن اجلهود اليت تقوم هبا مؤسسة 
واصفات القياسية اخلاصة باجلودة والبيئة، وبالتايل فقد انعكست على تطور مبيعاهتا بني تكلل حبصول املؤسسة على امل

وبالتايل فهذا  ،%62طن، أي ما يعادل نسبة منو قدرت ب  2262حيث قدرت الزيادة ب 6006و 6002سنوات 
ب  6006-6002النمو ساهم يف زيادة رقم أعمال املؤسسة خالل نفس الفرتة، حيث قدرت الزيادة بني 

0208222KDA وهذا ما يدل على جدوى االستثمار يف %28، ما يعادل نسبة منو يف رقم األعمال قدرت ب ،
 .والشكل املوايل يوضح تطور رقم أعمال املؤسسة  ،TREFISOUDاجملال البيئي بالنسبة ملؤسسة 

 2006-2012 سنواتبين  TREFISOUD تطور رقم أعمال مؤسسة   (IIV–41: )رقم  شكل

 
 .من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق: المصدر              
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 :تحليل القيمة المضافة -الفرع الثالث
مؤشر القيمة املضافة هو انعكاس للسياسة اإلقتصادية املتبعة من طرف املؤسسة، لذا سنقوم بتحليل لقيمتها بني 

  .6002-6002ر القيمة املضافة بني واجلدول املوايل يوضح لنا تطو  6002-6002سنوات 

 TREFISOUD لمؤسسة 4014-4002تطور القيمة المضافة بين  (IIV–42: )رقم  جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من إعداد الطالب باإلعتماد على تقارير الشركة الداخلية: المصدر
 
نالحظ تطورا يف القيمة   6006و  6002املضافة بني  ةمن خالل اجلدول السابق الذي يظهر مؤشر القيم

ل، وهذا املؤشر اإلجيايب من سنة ألخرى شجع املضافة احملققة  وانعكاسا ملا مت حتقيقه من تطور حمقق يف مؤشر رقم األعما
على اإلستمرار يف سياستها، وهذا ما استنتجته من خالل املقابلة اليت متت مع مدير اإلنتاج  TREFISOUDمؤسسة 

 .ودمها بالتنسيق مع بقية املصاحلوكذا اإلدارة املدجمة، الذان أبديا تصميما يف متابعة جه
 .% 82.20، ما يعادل نسبة KDA 220268قدر ب  6006-6002لقد حققت املؤسسة تطورا بني 

  .والشكل املوايل يوضح لنا أكثر تطورا للقيمة املضافة باملؤسسة 
 
 
 
 
 
 

 (%)معدل التغير  KDAتطور القيمة المضافة السنوات
2006 528378 -- 
2007 535294 0.00 
2008 670455 0.62 
2009 1032481 0.26 
2010 922302 -0.00 
2011 959811 0.02 

2012 980106 0.06 
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 TREFISOUD لمؤسسة 4014-4002تطور القيمة المضافة بين   (IIV–44: )رقمشكل 

 
 .من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق: المصدر  
 
 :الصافية لنتيجةتحليل لتطور ا -فرع الرابعال

يف تقييم أدائها  TREFISOUDيعد مؤشر النتيجة الصافية ايضا من بني املؤشرات اليت تستند إليها مؤسسة 
، وهذا ملعرفة أثر املواصفة القياسية 6006-6002االقتصادي، وهلذا سنقوم بعرض لتطور النتيجة الصافية بني سنوات 

على املؤسسة بعد حصوهلا عليها، كما تعرب عن قدرة نشاط املؤسسة على حتقيق تنافسية يف هذا  ISO14001البيئية 
 .6006-6002واجلدول املوايل يوضح لنا تطور للنتيجة الصافية بني  ،اجملال

 TREFISOUD لمؤسسة 4014-4002تطور النتيجة الصافية بين   (IIV–30: )رقم  جدول

 KDAةتطور النتيجة الصافي السنوات
2006 48104 

2007 94996 

2008 182726 

2009 407308 

2010 431361 

2011 372906 

2012 412546 
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 .من إعداد الطالب باإلعتماد على تقارير الشركة الداخلية: المصدر 

من خالل اجلدول السابق الذي يظهر لنا تطور مؤشر النتيجة اإلقتصادية احملققة من طرف مؤسسة 
TREFISOUD ،6000لتبلغ أقصاها يف سنة  6006-6002يث حققت املؤسسة نتائج معتربة بني سنوات ح 

 6002على التوايل، كما حققت منوا  اجيابيا بني سنيت  KDA 206222و  260620KDAب  6006و
، إن هذه النتيجة جاءت نتيجة اجلهود املبذولة بعد حصوهلا على مواصفة اإليزو KDA 62226قدر ب   6006و

 . حبيث جند أن النتيجة احملققة يف تطور متزايد، وهذا ما يربزه الشكل املوايل التايل ،02000
 TREFISOUD لمؤسسة 4014-4002تطور النتيجة الصافية بين   (IIV–43: )رقم لشك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق: لمصدرا 
 

 :ية العمالتحليل تطور انتاج -الفرع الخامس 
تويل مؤسسة تريفيسود األمهية للعنصر البشري حلرصها دائما على محاية العمال وتأهيلهم ، فربامج التدريب 
اهلادفة إىل حتسني والرفع من أدائه، واحلمالت التحسيسية ، وكذا أنظمة الصحة والسالمة املهنية والوقاية من األخطار 

حساسه باألمان الوظيفي داخل مؤسسته، وبالتايل حياول العامل من خالهلا أن الصناعية كلها عناصر تساعد العامل يف ا
  .يقدم أحسن مردود ممكن، مثلما نالحظه يف اجلدول املوايل لتطور انتاجية العمال باملؤسسة
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 TREFISOUDلمؤسسة  4014-4002تطور انتاجية العمال بين   (IIV–31): جدول رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من إعداد الطالب باإلعتماد على تقارير الشركة الداخلية: المصدر
قد قامت بتحسني انتاجية عماهلا، وانتقل معدل  TREFISOUDنالحظ من خالل اجلدول أن مؤسسة 

ة ، إال أن هذا التطور جاء نتيجة إهتمام إدارة مؤسس6006-6002النمو إىل التحسن سنة بعد سنة من 
TREFISOUD  بعماهلا من خالل االهتمام هبم ورعايتهم، وكذا تطوير مهاراهتم، بدليل الربامج التدريبية اليت استفاد

منها عماهلا، وكذا حرصها على سالمة العمال يف أماكن عملهم و محايتهم من املخاطر الصناعية، وسعيها يف احلصول 
فنالحظ من خالل جهودها املبذولة  ،واليت تكللت بالنجاح OHSAS 18001املهنية  ةعلى أنظمة الصحة و السالم

مبعدل حتسن يساوي  6006طن يف سنة  22.62إىل  6002طن للفرد الواحد يف  26.62حتسن اإلنتاجية من 
 .الشكل املوايل مثلما يوضحه ، وهذا ما يدل على الرضا الوظيفي لعماهلا  وسعيهم للرفع من أداء املؤسسة، 60%

 TREFISOUD لمؤسسة 4014-4002تطور انتاجية العمال بين   (IIV–42): رقم شكل 

 
 .من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق: المصدر 

 (%)معدل التغير  انتاجية كل عامل (طن)اإلنتاج تطور  عدد العمال السنوات
2006 388 24192 26.62  --
2007 383 25393 22.60 0.02 

2008 360 23559 22.22 -0.00  
2009 380 24440 22.66 -0.00  
2010 378 27248 26.09 0.06  
2011 369 28650 22.22 0.02  
2012 391 29030 22.62 -0.02  

 طن 28221 ملمتوسط انتاجية العا
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 :TREFISOUDلمؤسسة لبيئي األداء اتحليل أثر الممارسات البيئية على  -المطلب الثاني

ا ما سنحاول الوقوف على أثره من خالل باستثمارات يف اجملال البيئي، وهذ TREFISOUDقامت مؤسسة 
  .االعتماد على مؤشرات األداء البيئي

 :والغاز تطور استهالك الكهرباءتحليل  –الفرع األول 
تعترب صناعة احلديد من بني الصناعات الكثيفة اإلستهالك للطاقة الكهربائية، فهي تستخدم الطاقة كمادة خام 

زال خامات احلديد، أو كوقود لتأمني احلرارة الالزمة لعمليات الصهر والقلد، كما إلنتاج الكربون الالزم يف عملية اخت
 .تشغل الوحدات االنتاجية

كما يعد الغاز الطبيعي مصدرا ارئيسيا آخر للطاقة يف صناعة احلديد، والذي يستخدم يف وحدات االختزال 
 .وقد تنامى استهالك الغاز يف السنوات احلالية . املباشر وأفران التسخني، ويف توليد الطلقة الكهربائية والبخار

على الساخن اليت تتم بإمحاء الفوالذ ومتريره عرب مدحرجات ثقيلة  La finitionكما تستهلك عملية القلد واإلهناء 
لتخفيض الُسمك أعلى مقدار من عملية القلد على البارد، خصوصا مع التكنولوجيا احلديثة اليت تساعد يف احلصول 

ح قليلة الُسمك يف مرحلة الصب املستمر، مما يقلل احلاجة إىل القلد على الساخن وبالتايل يقلل من استهالك شرائ
 .الطاقة

 .TREFISOUDواجلدول التايل يوضح استهالك املؤسسة من الكهرباء والغاز ملؤسسة  

 4014-4002بين  TREFISOUD تطور استهالك الكهرباء والغاز في (IIV–34: )رقم  جدول
 

  طن/Kwhستهالك االتطور  Kwh استهالك الكهرباء (طن) نتاجاإل كمية  السنوات

حتى  ISO14001مواصفة   متابعة بيانات المؤسسة من تاريخ حصولها علىلم نتمكن من 
 61072سنة 

2006 24192 2262000 307.33 

2007 25393 2226000 306.10 

2008 23559 2620000 307.35 

2009 24440 2220000 312.64 

2010 27248 2628000 266.73 

6000 28650 2860000 273.29 

6006 29030 8669000 287.25 

 طن/  Kwh 294.38  كهرباءمتوسط استهالك ال
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 .من اعداد الطالب باالعتماد على الوثائق الداخلية للشركة: المصدر                 
 

يف جمال استهالك الكهرباء     TREFISOUDمن خالل اجلدول السابق جند أن السياسة الطاقوية ملؤسسة
ف انتاجها من وهذا ما يدل على اهتمام املؤسسة بتخفيض تكالي  6006 -6002والغاز اجيابية، وذلك بني سنوات 

 .جهة، والتقليل من االنبعاثات يف اهلواء من جهة أخرى خاصة وأن موقع املصنع ال يبعد كثريا من املنطقة العمرانية
ففي جمال استهالك الطاقة الكهربائية  جند اخنفاضا متواصال يف الكمية املستهلكة لطن الواحد ، أين اخنفضت من 

307.33 Kwh  إىل 6002للطن الواحد يف Kwh 287.25  أي باخنفاض قدره  6006للطن الواحد يف
60.08Kwh  وكل هذا سعيا منها إىل ختفيض تكلفة انتاجها، يف حماولة منها على جعل %2.99مايعادل نسبة ،

 .منتجاهتا أكثر تنافسية
رت قد 6008ونفس الشيء بالنسبة إلستهالكها للغاز الطبيعي أين كانت أقل كمية مستهلكة سجلت يف سنة 

3ب 
680.22 NM،كما نالحظ اخنفاضا مستمرا يف استهالكها للغاز الطبيعي سنة بعد أخرى من للطن الواحد

3 60262200، أين اخنفضت الكمية من 6006إىل  6002
 NM 3 18113932إىل  6002يف

NM         
3 6206228، باخنفاض قدره 6006 يف

 NM 02ما يساوي نسبة%. 
 822.29من  6006-6002د  من الغاز الطبيعي اخنفاضا من سنوات كما شهد استهالك الطن الواح

 3
 NM 3  266.92إىل  6002يف

 NM3  666.86باخنفاض قدره  6006يف
 NM 62.60ما يعادل نسبة% 

وهو ما يبينه   TREFISOUD،ما يؤشر لنا على فعالية السياسة املتبعة يف ترشيد استهالك الغاز الطبيعي ملؤسسة 
 .الشكل التايل

 
 

NM استهالك الغاز (طن) نتاجكمية اإل السنوات
NM ستهالكالتطور ا 3

 طن/3

 61072حتى  ISO14001 متابعة بيانات المؤسسة من تاريخ حصولها علىلم نتمكن من 
2006 24192 60262200 856.79 

2007 25393 02200892 689.20 

2008 23559 2262822 281.66 

2009 24440 09000829 777.85 

2010 27248 08622902 670.32 

6000 28650 02269262 612.19 

6006 29030 18113932 623.97 

NM/ استهالك الغازمتوسط 
 طن    644.55 3
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 4014-4002بين  TREFISOUD تطور استهالك الكهرباء والغاز في (IIV–45: )رقم  لشك

 
 .من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق: المصدر

 :تطور استهالك المازوت والبنزين -الفرع الثاني 
الرافعات وفرن صهر :لماديت املازوت والبنزين يف تشغيل بعض اآلليات مث   TREFISOUDحتتاج مؤسسة  

وهلذا فهما مادتان ضروريتني يف نشاط املؤسسة . اخل...املعادن، وكذا وسائل النقل كالشاحنات، سيارات املؤسسة
 .واستمراريته، واجلدول املوايل يوضح لنا تطور استهالك ماديت املازوت والبنزين باملؤسسة

 4014-4002بين  TREFISOUD في المازوت والبنزينتطور استهالك  (IIV–33: )رقم  جدول
 %معدل التغيــــر (ل)كميةالمازوت المستهلكة السنوات

حتى  ISO14001مواصفة   متابعة بيانات المؤسسة من تاريخ حصولها علىنتمكن من 
 61072سنة 

2006 26289 -------- 

2007 26622 -0.00 

2008 68006 -06.00 

2009 20202 9.20 

2010 26260 6.20 

6000 22890 00.00 

6006 29666 2.92 

 لتر0607221متوسط استهالك المازوت 
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 .من اعداد الطالب باالعتماد على الوثائق الداخلية للشركة: المصدر      
 

تتخذ مل  TREFISOUDاملالحظ على اجلدول السابق إلستهالك ماديت املازوت والبنزين، أن مؤسسة 
-6008لالقتصاد يف استهالك هاتني املادتني، فنجد اخنفاضا يف استهالك مادة املازوت  بني سنوات خطوات فعالة 

-6009لرت، غري أن سنوات  2282مبقدار   6008و  6002حبيث اخنفضت الكمية املستهلكة بني  6000
أعلى  6006واآلليات، أين سجلت سنة  شهدت تسارعا يف اإلستهالك والذي تعتمد عليه يف تشغيل احملركات 6006

 . 6002لرتا مقارنة بسنة  2266ب  لرتا وهو ما ميثل زيادة قدرت 29666مستوى قدر ب    
 6002أما بالنسبة ملادة البنزين فكان بنفس وترية استهالك املازوت، أين اخنفضت الكمية املستهلكة بني 

زيادة يف  6006-6000-6000عدها سنوات ، لتشهد ب%06.22لرتا، ما ميثل نسبة  220ب  6009و
لرتا، ما يستوجب من املؤسسة اعادة النظر يف سياستها  2268أقصاها ب  6000االستهالك حبيث سجلت سنة 

 .الطاقوية فيماخيص هاتني املادتني، ويف مايلي توضيح لتطور الكميات املستهلكة من املازوت والبنزين
 
 
 
 
 
 
 

 %معدل التغيــــر (ل)البنزين المستهلكة كمية  السنوات

حتى  ISO14001مواصفة   متابعة بيانات المؤسسة من تاريخ حصولها علىلم نتمكن من 
 61072سنة 

2006 6226 -------- 

2007 6028 -06.99 

2008 6920 -2.82 

2009 6600 9.08 

2010 6822 60.20 

6000 2268 09.22 

6006 6282 -62.86 

 لتر 2103متوسط استهالك البنزين 
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 4014-4002بين  TREFISOUD في المازوت والبنزينالك تطور استه (IIV–42: )شكل رقم 

 
 .من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق: المصدر

 

 :تحليل تطور استهالك المياه -الفرع الثالث 
على حمطة ملعاجلة املياه الصناعية، واليت تتواجد مبحيطها الصناعي خلف ال   TREFISOUDتتوفر مؤسسة 

 :هتا السائلة على غرار معظم املؤسسات الصناعية من خالل نوعني من املياهبطرح نفايا
 :المياه الصادرة من اإلدارات والمطبخ-أوال

وهي مياه غري ملوثة بالبقايا الكيماوية كاألمحاض، كوهنا صادرة عن اإلدارات واملطبخ املتواجد باملؤسسة، لذا يكفي 
 يف حمطة التصفية لتصبح قابلة لإلستعمال جمددا؛معاجلتها بطريقة بيولوجية وتصفيتها فقط 

 :المياه الصادرة عن الورشات الصناعية-ثانيا 
وهذه مياه صادرة عن عملية القلد، كوهنا صادرة عن ورشات كورشة قلد الفوالذ اللني، ورشة قلد الفوالذ الصلب، ورشة 

 . التلحيم وكذا ورشة التورونات
ة بالشحوم والزيوت واملواد الكيماوية، فتقوم املؤسسة فتصفيتها يف حمطة التصفية وهلذا فتعد هذه املياه ملوثة خاص

املتواجدة يف املؤسسة ، وذلك عرب مراحل عديدة، مث تطرحه بعدها يف اجملاري املائية، وحسب مسؤول األمن وكذا مسؤول 
ت املصلحة، خاصة وأهنا تقع قرب اإلدارة املدجمة،  فاملؤسسة حترص على صحة احمليط اخلارجي ومحاية األطراف ذا

التجمعات السكانية، لذا فهي تقوم مبراقبتها بصفة مستمرة ودورية، من خالل أخذ عينات إىل خمرب اجلودة والنوعية ملعرفة 
مدى سالمتها عند طرحها يف اخلارج، وأهنا ال تشكل خطرا على الصحة العامة، واجلدول املوايل يوضح لنا الكمية 

 .املياه باملؤسسة املستهلكة من
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  4012-4002 بين TREFISOUD في المياه تطور استهالك  (IIV–32: )رقم  جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 من اعداد الطالب باالعتماد على الوثائق الداخلية للشركة: المصدر         

 TREFISOUDبعد املقابلة اليت أجريت مع مسؤول اإلدارة املدجمة، واليت أظهر من خالهلا حرص مؤسسة  
ؤسسة تستهلك دون فكانت امل Forages أنقاب للمياه  6-6على اإلقتصاد يف املياه، فحسبه فقد كانت للمؤسسة 

مراعاة هلذا املورد، إىل أن صارت املؤسسة تستهلك املياه عرب شبكة اجلزائرية للمياه واليت سامهت يف زيادة تكاليف 
  ، الشيء الذي دفع باملؤسسة إىل اإلهتمام به كبقية مواردها، وهو ما نالحظه من خالل اجلدول السابق أينجاإلنتا 

من املياه يف العملية اإلنتاجية، حيث أن الكمية املستهلكة اخنفضت من سنة ألخرى، أي  حتاول االقتصاد يف استهالكها
6م 02026إىل  6م 69296.2من 

،
، وهو معدل مشجع %060ما يعادل  6م 66220.2أي باخنفاض قدره  

 .ودليل على فعالية السياسة االقتصادية املتبعة
 :تسيير النفايات الصناعية -الفرع الرابع

، ندرك أهنا تدرك TREFISOUD  املخطط اخلاص بإدارة النفايات الصناعية وتثمينها مبؤسسة من خالل
جيدا العائد اإلقتصادي الذي تدره من خالل تثمني النفايات، وللعلم فإن العديد من مدخالهتا يتم استريادهم بالعملة 

، وعدا ذلك فتقوم ببيعه باملزاد العلين Réutiliserالصعبة، لذا فهي تقوم أوال بإعادة استعمال كل ما ميكن استعماله 

حتى  ISO14001مواصفة   متابعة بيانات المؤسسة من تاريخ حصولها علىلم نتمكن من 
 61072سنة 

 طن/ 3تطور استهالك الماء م (3م) كمية الماء المستهلكة (طن) نتاجكمية اإل السنوات

2006 
62096 

------ ------ 

ماء 
ك ال

هال
است

ط 
وس

مت
12

10
3

3م   /
 طن

2007 
25393 69296.2 

0.22 

2008 
23559 66820 

0.26 

2009 
24440 22866 

0.90 

2010 
27248 20602 

0.22 

6000 
28650 62600 

0.66 

6006 
29030 66208 

0.02 

6006 
--------- 62286 

 ------

6002 
--------- 02026 

 ------
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بشرط أن تكون املؤسسات اليت تتقدم للمزايدة حتمل ترخيصا مبزاولة نشاطها، وفيما يلي جدول ألهم املواد اليت يتم بيعها 
 .من طرف املؤسسة
  4014-4002 بين TREFISOUD في تصنيف النفايات الصناعية  (IIV–35: )رقم  جدول

 السنة
 4014 4011 4010 4002 4008 4002 4002 (كغ)ـــــة النفاي

 (Rebuts)فضالت 
266 220 666 296 202 222 222 

Matte de Zinc 96 20   60 622 28 
 مواد مسترجعة

296 0620 0802 6628 6262 6986 6222 
 . وثائق داخلية من املديرية التجارية :المصدر

 
يت تقوم املؤسسة ببيعها، حيث تقوم املؤسسة باتباع اجراءات تبدأ من قمنا يف اجلدول السابق جبمع النفايات ال

الورشة املولدة للنفاية، وصوال إىل مكان التجميع، لتصبح حتت صالحية املصلحة التجارية اليت تعمل على بيعها وفق 
 . القوانني السارية

جعة حيث تطورت الكمية املتولدة من واملالحظ هو وجود كميات هامة تقوم املؤسسة ببيعها، خاصة املواد املسرت 
كغ، أما الزيوت فتقوم بتسليمها لشركة نفطال 0280بزيادة قدرها  6006كغ يف   6222إىل  6002كغ يف   296

 .مبوجب االتفاقية املوقعة بينهما

00 4014-4002 بين TREFISOUD في قيمة مبيعات النفايات الصناعية  (IIV–32: )رقم  جدول
                  دج6

 السنة       
 4014 4011 4010 4002 4008 4002 4002 (دج)النفايـــــة 

 (Rebuts) فضالت
6822 2202 2208 6262 2262 2086 2006 

Matte de Zinc  2828 2602   0688 00886 6882 
 مواد مسترجعة

222 200 900 0022 0602 0220 0682 
 . وثائق داخلية من املديرية التجارية :المصدر

نالحظ من خالل اجلدول السابق أن النفايات املباعة حققت عوائد مالية معتربة، كما أن املبالغ ختتلف من سنة ألخرى 
حبسب الكمية املطروحة من النفاية، أو حبسب سعر الكلغ من النفاية علما أهنا تباع يف املزاد العلين، وبالتايل ختتلف األسعار 

 .يدينحبسب املبلغ املقدم من طرف املزا
 . وعموما تبقى هذه اجلهود ُمثمنة، كون التخلص من النفايات املكدسة يف الورشات عائدا يف حد ذاته
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قياس أثر الممارسات البيئية على األداء اإلقتصادي والبيئي للمؤسسات محل الدراسة  – رابعالمبحث ال
TREFISOUD, SANIAK ,SCAEK: 
، سنحاول يف هذا  دراسة املمارسات البيئية على مستوى كل مؤسسةبعدما قمنا يف املباحث الثالثة السابقة ب

، مع األخذ يف احلسبان ااملبحث مقارنة  أثر املمارسات البيئية من خالل األداء االقتصادي والبيئي للمؤسسات الثالثة معً 
  :االعتبارات التالية

نت، صناعة الصنابري واللواحق صناعة اإلمس) اختالف النشاطات االقتصادية للمؤسسات حمل الدراسة  -
 ؛(الصحية، قلد ودرفلة احلديد الصلب واللني

 اختالف احمليط االقتصادي الذي تنشط فيه كل مؤسسة من املؤسسات حمل الدراسة؛ -
 ؛(طن، قطعة)اختالف منتجات املؤسسات حمل الدراسة، ووحدات قياسها  -
 : ISO14001اصفة القياسية اختالف سنوات حصول املؤسسات حمل الدراسة على املو  -
 (4002) ,TREFISOUD(4008), SANIAK(4008) SCAEK 

للمؤسسات محل الدراسة  األداء االقتصاديتحليل أثر الممارسات البيئية على  -المطلب األول
TREFISOUD, SANIAK ,SCAEK: 

ت حمل الدراسة، من سنحاول يف هذا املطلب قياس أثر املمارسات البيئية على األداء االقتصادي للمؤسسا
 .خالل دراسة مؤشرات األداء االقتصادي التالية

 :TREFISOUD،SANIAK ،SCAEKللمؤسسات محل الدراسة تحليل تطور رقم أعمال  -الفرع األول 
 .سنقوم بتحليل تطور رقم األعمال املؤسسات الثالثة حمل الدراسة

 4012 -4002اسة بين تطور رقم أعمال المؤسسات محل الدر   (IIV–32: )رقم جدول 
 SCAEK (KDA) SANIAK (KDA)TREFISOUD(KDA) السنوات
6002 6260668 -- 1942486 

6002 2066269 27 874  2258949 

6008 2622062 1 189 654  2463521 

6009 2222899 834 583  2804028 

6000 2969602 860 208 2834471 

6000 2062862 988 319  3227790 

6006 2892269 1 064 834 3460942 

6006 2222269 1 076 635   --
6002 8092022 1 020 144   --
6002 8202202 1 100 989   --
6002 8806288 1 148 729   --

 .من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات املؤسسات حمل الدراسة: المصدر                         
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ابق نالحظ منوا يف رقم أعمال املؤسسات الثالثة حمل الدراسة على العموم، بالنظر إىل معطيات  اجلدول الس
 . 6002حىت سنة  ISO14001وهلذا سنقوم بدراسة كل مؤسسة بني تاريخ حصوهلا على املواصفة القياسية 

تعد األهم بني املؤسسات الثالثة سواء من ناحية قيمة رقم األعمال  SCAEKجند بداية أن شركة االمسنت 
يف  ISO14001قق، أو من ناحية معدل التطور حيث عرفت منوا مطردا خاصة بعد حصوهلا على املواصفة القياسية احمل

بزيادة قدرها ب  TREFISOUD، تليها مؤسسة 6002و   6008بني  2229226KDAبزيادة قدرها  6008
0600996 KDA  أما مؤسسة 6006و  6002بني SANIAKفقد حققت رقم أعمال سليب قدره            

– 20962KDA  مثلما يوضحه الشكل البياين التايل6002و 6008بني ،.  
 

 4012 -4002تطور رقم أعمال المؤسسات محل الدراسة بين   (IIV–42: )رقم شكل 

 
 .من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق: المصدر

 
 ،TREFISOUD،SANIAKت محل الدراسة للمؤسسا القيمة المضافةتحليل تطور  -الفرع الثاني

SCAEK: 
تعترب القيمة املضافة من بني أهم املؤشرات االقتصادية اليت يُعتمد عليها، بالنظر لكوهنا تعد مقياس للنمو 

، أي معرفة مدى مسامهة خمتلف األعوان االقتصاديني يف االقتصاد الكلي، وهذا (الكلي)االقتصادي على املستوى الوطين 
  .على حتليله من خالل اجلدول التايلماسنعمل 
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 4012 -4002تطور القيمة المضافة للمؤسسات محل الدراسة بين    (IIV–38: )رقمجدول 
 SCAEK  (KDA) SANIAK (KDA)TREFISOUD (KDA)  السنوات
6002 6022000 -- 268628 

6002 6206000 062826 262692 

6008 6229000 600922 220222 

6009 6802000 022286 0066280 

6000 6092000 620202 966606 

6000 2029000 628602 929800 

6006 2289000 660229 980002 

6006 2662026 662822  --
6002 2862609 628868  --
6002 2002022 622682  --
6002 2622026 200228  --

 معطيات املؤسسات حمل الدراسةد على من إعداد الطالب باإلعتما: المصدر                         

 من خالل معطيات اجلدول السابق نالحظ منوا متزايدا يف القيمة املضافة احملققة من طرف شركة اإلمسنت
SCAEK  6222026بزيادة معتربة قدرها  6002و 6008بني سنوات (KDA)،   026.09ما يعادل نسبة% 

نسبة  ما يعادل، 6006و 6002 سنوات بني (KDA) 222806بزيادة قدرها  TREFISOUDمؤسسة  تليها
 سنوات بني (KDA) 089260قدرها  6002و  6008بزيادة بني   SANIAK، لتأيت ثالثا مؤسسة  % 86.9

 .مثلما يوضحه الشكل البياين املوايل، % 89.86  نسبة ما يعادل، 6002و 6008
 4012 -4002اسة بين تطور القيمة المضافة للمؤسسات محل الدر   (IIV–48: )رقم شكل 

 
 .من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق: المصدر



أثر الممارسات البيئية المطبقة من طرف المؤسسات محل   : سابعالفصل ال
 على أدائها االقتصادي والبيئي( TREFISOUD, SANIAK , SCAEK) الدراسة

 

 

 

- 622 - 

 ،TREFISOUD،SANIAKللمؤسسات محل الدراسة  النتيجة الصافيةتحليل تطور  -الفرع الثالث

SCAEK: 
املؤسسات يف  مبا تساهم به إذا كانت القيمة املضافة تعترب املؤشر املالئم على املستوى الكلي، الرتباطها 

االقتصاد الوطين، غري أن مؤشر النتيجة الصافية يعد املؤشر املالئم للمؤسسات، ملعرفة انعكاس قيمة انتاجها ومبيعاهتا 
 .على نشاط املؤسسة يف حد ذاهتا، وهذا ما نوضحه يف اجلدول املوايل

 4012 -4002تطور النتيجة الصافية للمؤسسات محل الدراسة بين   (IIV–32: )رقم جدول 
 SCAEK SANIAK TREFISOUD السنوات
6002 066000  --28002 

6002 0682000 60129 92992 

6008 0629000 -204729 086262 

6009 0262000 -182571 202608 

6000 0226000 -15313 260620 

6000 6622000 -59815 626902 

6006 6626000 -6157 206222 

6006 6690000 -2698  --

6002 6602000 32105  --

6002 6608000 -41908  --

6002 6002000 9271  --

 .من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات املؤسسات حمل الدراسة: المصدر                         
 

نالحظ من خالل اجلدول السابق نالحظ أن النتيجة الصافية للمؤسسات الثالثة مل تأت متقاربة، بالنظر إىل 
 6002فرغم أهنا شهدت اخنفاضا طفيفا سنوات  SCAEKفبالنسبة إىل شركة  ،رقم األعمال والقيمة املضافة احملققة

 0222000، حيث حققت منوا قدره 6002إىل  6008إال أهنا كانت قد منت بوترية متزايدة من  6002و
(KDA)  تليها مؤسسة%060مايعادل نسبة ، TREFISOUD  602220بنتيجة قدرها (KDA)  6002بني 

 6002و ( + KDA32105) 6002فإذا ما استثنينا سنيت    SANIAK، أما املالحظ على مؤسسة 6006و
(KDA9271 +) نتيجة سلبية على التوايل، ما يعكس الوضعية املالية الصعبة  6002إىل  6008، فقد حققت من

من خالل  ، BCRتعوض خسائرها من خالل جممع اليت تعاين منها املؤسسة وهذا راجع لضعف مبيعاهتا، وبالتايل فهي 
 املتخصص يف صناعة األطقم، وهذا ما يظهر أكثر من خالل الشكل البياين  ORFEEالنتائج احملققة من طرف فرع 
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 4012 -4002تطور النتيجة الصافية للمؤسسات محل الدراسة بين   (IIV–42: )رقم شكل 

 
 .باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق من إعداد الطالب: المصدر               
 ،TREFISOUD،SANIAKللمؤسسات محل الدراسة  انتاجية العمالتحليل تطور  -الفرع الرابع

SCAEK: 
سطرت كل مؤسسة من املؤسسات حمل الدراسة برناجما تكوينيا لفائدة عماهلا وموظفيها، هبدف حتسني أدائها 

لكن ختتلف هذه الربامج من مؤسسة ألخرى باختالف عدد العمال املستهدفني نعكس على انتاجية عماهلا، ي ما الوظيفي
بالتكوين، األهداف املسطرة من الربامج، و كذا املبالغ املالية املخصصة لكل برنامج تكويين مربمج، كما عملت على 

 .يف اجلدول املوايلوهذا ما سنأخذه يف االعتبار  OHSAS 18001املهنية  ةأنظمة الصحة و السالماالستفادة من  
 4012 -4002يوضح تطور انتاجية العمال للمؤسسات محل الدراسة بين   (IIV–20: ) رقم جدول

 SCAEK SANIAK TREFISOUD السنوات
6002 622978  --26.62 

6002 6022726 -- 22.60 

6008 6020790 -- 22.22 

6009 6922709 6062722 22.66 

6000 6862702 6620726 26.09 

6000 6628762 6620702 22.22 

6006 6020722 6296726 22.62 

6006 6022798 6622728  --

6002 6662796 6228706  --

6002 6900722 6006792  --

6002 6800782 6292762  --

 من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات املؤسسات حمل الدراسة: المصدر                         
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وما من اجلدول السابق أنه املؤسسات الثالثة حمل الدراسة قد حسنت من انتاجية عماهلا، ففي نالحظ عم
طن للعامل إال أهنا  6020.90ب  6008بعدما شهدت تطورا يف االنتاجية من  SCAEKماخيص شركة االمسنت 

 .طن للعامل 6800و 6900ب   6002-6002شهدت اخنفاضا طفيفا سنوات 
، حبيث شهدت حتسنا 6008قد حتسنت انتاجية عماهلا بشكل ملحوظ من ف  SANIAKأما مؤسسة 

قطعة منتجة للعامل بالرغم من وضعها  6292ب  6002بشكل متزايد من سنة ألخرى، وقد عرفت أقصى نتيجة يف 
 . باملايل الصع

 فهي أيضا على غرار املؤسستان السابقتان عرفت تطورا يف انتاجية TREFISOUDويف ما خيص مؤسسة 
مع تعذر ) طن للعامل  22.62و  22.22ب  6006و  6000حبيث شهدت أقص نتيجة يف  6002عماهلا من 

 (.6002حىت  6006متابعتنا للنتائج من 
 4012 -4002يوضح تطور انتاجية العمال للمؤسسات محل الدراسة بين   (IIV–30: )رقم  شكل

 

 
 .على معطيات اجلدول السابقمن إعداد الطالب باإلعتماد : المصدر               
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 ,TREFISOUDللمؤسسات محل الدراسة بيئي األداء التحليل أثر الممارسات البيئية على  -المطلب الثاني

SANIAK ,SCAEK: 
سنحاول يف هذا املطلب قياس أثر املمارسات البيئية على األداء البيئي للمؤسسات حمل الدراسة، من خالل 

 .ء البيئي التاليةدراسة مؤشرات األدا
 ،TREFISOUD،SANIAKللمؤسسات محل الدراسة  استهالك طاقة الكهرباءتحليل تطور  -الفرع األول
SCAEK: 

تعترب طاقة الكهرباء عنصرا مهما يف العملية االنتاجية وضروريا بالنسبة للمؤسسات الثالثة حمل الدراسة 
TREFISOUD،SANIAK، SCAEKوقد حاولت كل مؤسسة وضع سياسة طاقوية وبالتايل على تكلفة االنتاج ،

  .خاصة هبا، من شأهنا التحكم يف االستهالك وبالتايل ختفيض النفقات وهذا ما نالحظه على اجلدول املوايل
 4012 -4002تطور استهالك الكهرباء للمؤسسات محل الدراسة بين  (IIV–21: ) رقم جدول 

 SCAEK السنوات
ستهالك االتطور 

Kwh/طن SANIAK 
ستهالك االتطور 

Kwh/قطعة TREFISOUD 
ستهالك االتطور 

Kwh/طن 
6002 022220000 147,65  -- --2262000 307.33 

6002 026662000 138,33 -- -- 2226000 306.10 

6008 022268200 144,71 -- -- 2620000 307.35 

6009 022200000 142,73 -- -- 2220000 312.64 

6000 029226000 141,92 -- -- 2628000 266.73 

6000 022662000 144,64 -- -- 2860000 273.29 

6006 029992000 134,28 -- -- 8669000 287.25 

6006 020200000 133,94 2622260 4,05  -- --

6002 022029000 133,70 2626222 3,57  -- --

6002 086690000 138,08 3483634 3,44  -- --

6002 082206000 134,67 2266222 3,46  -- --

 من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات املؤسسات حمل الدراسة: المصدر                         
 

املالحظ  من خالل السابق نالحظ اختالفا يف الكمية املستهلكة من مؤسسة ألخرى، بالنظر إىل االعتبارات 
رغم السياسة الطاقوية املتبعة من طرف ادارة الشركة الرامية  SCAEKاليت حددناها سابقا، ففي ماخيص شركة االمسنت 

، وفيما خيص 6002حىت  6002لإلقتصاد يف هذا املورد إال أن املالحظ هو الزيادة املستمرة يف استهالك الكهرباء من 
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ك يف أصبح االستهال 6008يف  طن/Kwh 022.20االستهالك الوحدوي فنجد اخنفاضا مستمرا بعدما كان يعادل 
 .طن/Kwh 062.22يقدر ب 6002

جند نفس املالحظة على الشركة ( 6008عدم متكننا من احلصول على املعطيات من )  SANIAKأما شركة 
أما االستهالك الوحدوي فنجد على العموم اخنفاضا من  السابقة، حيث شهدت ارتفاعا يف االستهالك من سنة ألخرى،

 .قطعة/Kwh 6.22إىل  6.22
جند تذبذبا يف االستهالك من سنة ألخرى، أما االستهالك الوحدوي  TREFISOUDمؤسسة ويف ماخيص 

 682.2إىل  6002يف  طن/Kwh 602.00فشهد تذبذبا ايضا، لكن عموما فهو يف حالة اخنفاض مستمر من 

Kwh/08.2باخنفاض قدره  6006يف  طن Kwh/وهو مؤشر اجيايب لكن على املؤسسة احلفاظ على ذلك طن. 
 4012 -4002تطور استهالك الكهرباء للمؤسسات محل الدراسة بين   (IIV–31: )رقم شكل 

 
 .معطيات اجلدول السابق من إعداد الطالب باإلعتماد على: المصدر

 
 

 ،TREFISOUD،SANIAKبالمؤسسات محل الدراسة  استهالك المياهتحليل تطور  -الفرع الثاني

SCAEK: 
ية، لكن ختتلف الكمية املستهلكة من مؤسسة ألخرى إلختالف املنتج، تستعمل املياه يف العملية الصناع

والغرض من استعماله، وحتاول كل مؤسسة من املؤسسات االقتصاد يف هذا املورد، لكن اختلفت النتيجة بني املخطط 
 . واحملقق من األهداف مثلما نالحظه على اجلدول التايل
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 4012 -4002اه للمؤسسات محل الدراسة بين تطور استهالك المي  (IIV–24: )رقم جدول 

 SCAEK السنوات
تطور استهالك 

 SANIAK نط/ 3الماء م
تطور استهالك 

 TREFISOUD قطعة/ 3الماء م
تطور استهالك 

 نط/ 3الماء م
6002 020000 0,15  -- --69296.2 -- 

6002 060000 0,10 -- -- 66820 0.22 

6008 90000 0,08 -- -- 22866 0.26 

6009 002000 0,09 -- -- 20602 0.90 

6000 006066 0,10 -- -- 62600 0.22 

6000 060909 0,10 -- -- 66208 0.66 

6006 000280 0,09 -- -- 62286 0.02 

6006 92220 0,08 02666 4,05  -- --

6002 060600 0,10 02280 3,57  -- --

6002 662222 0,17 02000 3,44  -- --

6002 622002 0,19 66022 3,46  -- --

 معطيات املؤسسات حمل الدراسةمن إعداد الطالب باإلعتماد على : المصدر                         
يف ما خيص االقتصاد يف املياه إال أهنا شهدت  SCAEKرغم السياسة املنتهجة من طرف شركة االمسنت 

ماهلا يف تشييد اخلط االنتاجي الثاين، حيث ارتفعت نظرا الستع 6002و 6002ارتفاعا يف استهالكها خاصة سنوات 
على التوايل، وبالنظر إىل االستهالك الوحدوي جند  6002و 6002بني  6م 622002و  662222الكمية إىل 
 SANIAK &TREFISOUDأما مؤسسيت  .طن/6م 0.09إىل  6008يف سنة  طن/6م 0.08ارتفاعا من 

القطعة إىل / 6م 2.02بية، حبيث اخنفضت الكمية الوحدوية املستهلكة من فالسياسة املنتهجة من طرفهما كانت اجيا
 .على التوايل طن/6م 0.02إىل  طن/6م 0.22القطعة و أيضا من / 6م 6.22

 4012 -4002تطور استهالك المياه للمؤسسات محل الدراسة بين  (IIV–34: )رقم  شكل 

 
 .دول السابقمن إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجل: المصدر
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 :الفصل خالصة
 

  ،SCAEK ،TREFISOUD بعدما مت التطرق سابقا إىل املمارسات البيئية املطبقة من طرف مؤسسات 

SANIAK ،  مت يف هذا الفصل تناول أثر تلك املمارسات املطبقة على األداء االقتصادي والبيئي لكل مؤسسة من

 .املؤسسات الثالثة

ي مت االعتماد على مؤشرات األداء االقتصادي واملتمثلة يف رقم األعمال، القيمة ففيما خيص  األداء االقتصاد

املضافةـ، النتيجة الصافية، انتاجية العمال، حيث حللنا كل مؤشر من هذه املؤشرات على حدى، هبدف معرفة أثره على  

 .كل مؤسسة من املؤسسات السابقة

من خالل حتديد مؤشرات األداء البيئي واملتمثلة يف قياس  وفيما خيص األداء البيئي، فاعتمدنا نفس الطريقة

 .استهالك طاقيت الكهرباء والغاز، استهالك املياه واالقتصاد فيها، ادارة النفايات الصناعية

ويف األخري مت حماولة قياس أثر تلك املمارسات البيئية على األداء االقتصادي والبيئي للمؤسسات الثالثة جمتمعة، 

 .ة جدوى تلك املمارسات البيئية بشكل عامهبدف معرف
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أظهرت الدراسة التطبيقية أن املؤسسات اليت انتهجت  التجهتا البي تد عتد  رتت  نتتاان ةيدانيتة  يتي ال ت يد   

 :وهذا ةا سنف يا حسب كل ةؤسسة واالعت اديالبي د 

وايتتي  هجهتتا البي تتد  10441وب تتد أن ل تتي   يتتي ةجايتتفة ان تت و : SCAEKشتتركة انتنتت  ل تتري ال بتت    -

مارات بي يتتتة  يتتتي رتتترار ةركيتتتب تجهتتتة اليهتتتب الدورانيتتتةن واستتتت مارها   ا تتت  اننتتتتاهد ال تتتا  ةتتت   تتتيا القيتتتا  باستتتت 

 مبجايفات بي ية  املية؛

وررت  ستيبية نتيجتهتا الستنج ة ل د تد الستنجات هال أن هتذا : SANIAKشركة ة نيع اليجاحت  ال تنا ية و ال ت ية  -

 مل مين ها   ةجايية هجها البي د عنا ة ةنها ة  ةردود تا اليحقة؛

األةتر التذي  ا واعت تاد وة ترب املؤسسة ناه ة بي يا : TREFISOUDاملؤسسة الجطنية ليقيد وةنتجهات التي ي   -

 3412نستت ة  10441 يها احلتتاع  يتتي احل تتجا  يتتي ةجايتتفة ان تت و شتتج ها  يتتي انستتتمرار   هجهتتا بتتدليل ستت

 .ا اية بإدار  امل اطر

 

 



 

 

  الخــــاتمة
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حيظى موضوع البيئة باىتمام كبَت يف وقتنا احلارل على الصعيدين احمللي والدورل، خاصة مع زيادة الوعي 
الشيء الذي جعل  ،2991البيئي والذي ذبسد من خالل انعقاد العديد من ادلؤسبرات الدولية على غرار قمة ريو يف 

حاولنا من خالل ىذه الدراسة معاجلة ذا اإلطار احلفاظ على البيئة واإللتزام خبفض التلوث أمرا ضروريا، ويف ى
وىذا من آثار الممارسات البيئية على أداء المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية، إشكالية البحث ادلطروحة بعنوان 

خالل وضع التنمية ادلستدامة يف سياقها التارخيي، حيث مت التطرق إذل موضوع التنمية ادلستدامة بأبعادىا ومؤشراهتا،  
ا يعد موضوع اإلقتصاد األخضر أحد ادلفاىيم احلديثة اجلديرة بالدراسة، خاصة وأنو حياول ادماج العديد من كم

اجملاالت االقتصادية يف إطارىا البيئي الصحيح، وذلك على غرار اإلستثمار يف الطاقات ادلتجددة وكذا اإلستفادة من 
 ا الصناعية.اإلقتصاد الدائري، وىذا من خالل تثمُت النفايات خصوص

أحد ادلفاىيم اجلديرة بالبحث والتحليل،خاصة وأهنا تُعٌت باآلليات موضوع احلوكمة البيئية يعد كما 
واألساليب والسياسات الكفيلة باحلفاظ على البيئة، وذلك من خالل مبادئ اإلنصاف وادلساءلة وروح ادلبادرة 

 وادلسؤولية.
من طرف ادلؤسسات الصناعية سعينا لتفصيل سلتلف خطوات إقامة  ويف سبيل ربديد ادلمارسات البيئية ادلتبعة

وكذا تقييم أنشطة  ،ISO14001نظام إدارة فعال يستند على نظام اإلدارة البيئية وفق ادلواصفة القياسية الدولية 
صل إذل ربديد تقنيات الذي يهدف إذل تقييم اآلثار البيئية احملتملة على ادلشاريع اإلستثمارية ادلقامة، لنالتقييم البيئي 

اإلنتاج األنظف القائم على أنقاض اسًتاتيجية "هناية األنبوب"، ما يؤشر إذل طرح منتجات تليب حاجة ادلستهلكُت 
 وربافظ على صحتهم.

ادلمارسات البيئية  أثر قياس إلسقاط اجلانب النظري للبحث على دراسة ميدانية حاولنا زلاولة مناويف 
اعتمدنا على  (TREFISOUD,SANIAK, SCAEKالعمومية الثالثة زلل الدراسة )للمؤسسات االقتصادية 

العديد من مؤشرات األداء البيئي كقياس مقدار اإلستثمارات البيئية ادلطبقة، قياس مستوى انبعاثاهتا الغازية، قياس 
الصناعية. أما يف ماخيص األداء مقدار استهالكها من الطاقة الكهربائية والغاز وكذا ادلياه الصناعية، تثمُت النفايات 

االقتصادي فقد قمنا بقياس مؤشرات عديدة على غرار قياس مقدار ادلبيعات، قياس القيمة ادلضافة، النتيجة الصافية 
العرض مقارنة جدوى استثمار ادلؤسسات االقتصادية زلل الدراسة يف  وإنتاجية العمال، وبالتارل كان الغرض من ىذا

 .ISO14001خالل قياس أدائها قبل وبعد حصوذلا على مواصفة التوجو البيئي من 
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تعلقت بطبيعة ويف ىذا اإلطار فقد أثار موضوع حبثنا مجلة من األسئلة، واليت قدمنا من خالذلا فرضيات 
بُت ادلتغَتين  ، يف زلاولة منا لقياس األثر)األداء ادلؤسسي(و ادلتغَت التابع )ادلمارسات البيئية( العالقة بُت ادلتغَت ادلستقل

 لنخلص يف األخَت إذل رلموعة من النتائج واإلقًتاحات.
 اختبار الفرضيات:

بناء على اإلشكالية ادلطروحة يف حبثنا، وعلى ضوء الفرضيات اليت مت صياغتهم، ديكن لنا اختبار نتائج 
 الفرضيات ادلقدمة وىي:

 بيئي، ساىم يف احلد من التلوث دبختلف أشكالواخنراط ادلؤسسات زلل الدراسة يف التوجو ال: الفرضية األولى. 

بناء على النتائج اليت مت التوصل إليها يف الدراسة ادليدانية اليت سبت على مستوى ادلؤسسات االقتصادية 
ربية ونتائج ادلعايرة وكذا ادلطابقة مع خوعلى أساس النتائج ادل TREFISOUD,SANIAK,SCAEKالثالثة 

بيئية، صلد أن ادلؤسسات الثالثة قد سامهت إذل حد بعيد يف معاجلة التلوث بكل أنواعو القوانُت واإلشًتاطات ال
الغازي، السائل والصلب، حيث بعد مقارنة وضعيتها قبل حصوذلا على ادلواصفة القياسية وبعدىا صلد أهنا ملتزمة 

السكان احملليُت ووسائل معاجلة التلوث من ادلصدر، خاصة وأن األطراف ذات ادلصلحة ) يفبشكل صارم ودائم 
للقضاء على الغبار والغازات SCAEK اإلعالم( قد أبدت رضاىا خبصوص اجلهود اليت بذلتها شركة اإلمسنت 

صحة الفرضية ادللوثة، وىذا   مايؤشر على جدوى اإلخنراط يف التوجو البيئي نظرا إلجيابياتو ادليدانية وىذا ما يثبت لنا 
 .األولى

  :تبٍت ادلؤسسات زلل الدراسة لنظام اإلدارة البيئية ؤدي يالفرضية الثانيةISO 14001 تقليل النفايات  إذل
 الطاقة وادلياه. ستهالكواالقتصاد يف ا

إذا ما تتبعنا السياسة البيئية للمؤسسات الثالثة زلل الدراسة، صلد أهنا وضعت ضمن أولوياهتا اإلقتصاد يف 
لى التقارير والوثائق الصادرة عن ادلؤسسات، ومن خالل ادلالحظة ادليدانية الطاقة وتقليل النفايات، وبعد اإلطالع ع

سعى لالقتصاد يف ادلياه الصناعية و طاقيت الكهرباء والغاز إذا ما أخذنا بعُت االعتبار الزيادة ادلربرة ادلباشرة، صلد أهنا ت
 موجهة أساسا لتشييد اخلط االنتاجي الثاين. يف استهالك الكهرباء وادلياه لشركة االمسنت لعُت الكبَتة،  واليت كانت

كما تقوم ادلؤسسات بتثمُت النفايات بأنواعها ادلختلفة سواء من خالل بيعها أو توجيهها دلؤسسات سلتصة 
دبوجب اتفاقيات ثنائية، وعلى ىذا األساس فادلؤسسات الثالثة قد حققت عائدين من خالل التخلص من النفايات 

 .صحة الفرضية الثانيةل ربصيل مبال  مالية معتربة وىذا ما يثبت لنا بيئي واقتصادي من خال
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  :سامهت سلتلف ادلمارسات البيئية ادلطبقة يف ادلؤسسات زلل الدراسة يف ربسُت أدائها الفرضية الثالثة
 االقتصادي.

م مدى ربقيق واليت يتم على أساسها تقيي ،بناء على مؤشرات األداء االقتصادي ادلعتمدة من قبل الباحث
 يف وضعيةكل مؤسسة. سنفصل لذا ادلؤسسات لوفورات مالية 

بالنسبة لشركة اإلمسنت لعُت الكبَتة صلد تطورا مستمرا يف انتاجها دون احتساب اخلط اإلنتاجي الثاين،  -
ا على مواصفة الشيء الذي انعكس اجيابا على مبيعاهتا ورقم أعماذلا، إذ دبقارنة بسيطة بُت الفًتة اليت سبقت حصوذل

ISO14001  اليت تلتها صلد تطورا يف رقم أعمال الشركة، وخبصوص مؤشر القيمة ادلضافة احملققة فقد عرفت والفًتة
تطورا معتربا، ما يدل على فعالية سياسة ادلؤسسة، الشيء الذي انعكس اجيابا على نتيجتها السنوية اليت بدورىا 

 ية العمال اليت ربسنت بفضل اجراءات التكوين ادلتبعة من طرف الشركة؛شهدت زيادة مطردة، خاصة مع زيادة انتاج
واليت عانت من ادلنافسة غَت العادلة خاصة من خالل بالنسبة دلؤسسة صناعة اللواحق الصناعية والصحية  -

سلبية يف ادلنتجات ادلقلدة، وعدم ذبديد عتادىا االنتاجي األمر الذي أثر على مبيعاهتا خاصة وأهنا حققت نتائج 
نتيجتها الصافية وتذبذبا غي تطور قيمتها ادلضافة، وىذا دل دينع الشركة من مواصلة برامج التكوين والتدريب األمر 

 الذي ترك انتاجية عماذلا يف تطور رغم الصعوبات اليت تعانيها؛
يعاهتا أو ما تعلق بالنسبة دلؤسسة قلد احلديد تريفيسود فقد حققت نتائج اجيابية سواء ما تعلق بتطور مب -

حيز اخلدمة، وىذا إذا ما قورن بُت الفًتة اليت بتطور قيمتها ادلضافة خاصة مع دخول قسم انتاج الظفائر احلديدة 
والفًتة اليت تلتها، خاصة وأهنا تسعى للحصول على ادلواصفة بنسخة  23442سبقت حصوذلا علة مواصفة اإليزو 

على نتيجتها السنوية احملققة حبيث عرفت تطورا، وفيما خيص برامج  الشيء الذي انعكس بصورة اجيابية 1423
    التكوين ادلسطرة من طرفها فقد أثرت بصورة موجبة على أداء العمال وانتاجيتهم.

 والنتائج  SANIAKوعلى ىذا األساس إذا أخذنا بعُت االعتبار الوضعية الظرفية اليت تعاين منها مؤسسة 
 الثالثة.قبول الفرضية ( ديكن TREFISOUD, SCAEKرتُت )ادلوجبة للمؤسستُت األخ

 :بعيدا عن الضغوط اليت تفرضها تطبيق ادلؤسسات زلل الدراسة للممارسات البيئية يتم طواعية،  الفرضية الرابعة
 القوانُت والتشريعات البيئية.

مؤسسة  242دل تتعدى  صلد أهنا ISO14001إذا تتبعنا تطور عدد ادلؤسسات اجلزائرية احلائزة على شهادة 
، وإذا ما دققنا يف قائمة الشركات ادلتحصلة على ادلواصفة حسب القائمة ISOمنظمة  حسب احصائيات 1426يف 

، ما يبُت لنا أهنا شركات عموميةصلد أن أغلبها  CNTTPالصادرة عن ادلركز الوطٍت لتكنولوجيا االنتاج األنظف 
خاضعة لتوجهات السلطات العمومية، كون اجلزائر قد وقعت على اتفاقيات دولية حول زلاربة التلوث البيئي، وىذا 
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رفض ما ينفي لنا صحة الطرح القائل بطواعية توجو الشركات بل خاضعة لتوجهات السلطات الوصية، وبالتارل 
 الفرضية الرابعة. 

 نتائج الدراسة:
ء اشكالية حبثنا ووفق ما جاء  يف دراستنا سنحاول تقدمي أىم النتائج النظرية وادليدانية اليت مت على ضو 

 يف موضوع حبثنا: والتوصل إليها معاجلتها
 النتائج النظرية:

 و مازال موضوع التنمية ادلستدامة يعرف زمخًا كبَتا على ادلستويُت احمللي والدورل، ومازال يصنع إىتمام االقتصاديُت -
 االيكولوجيُت معا؛

أفضل معيار إلدارة االلتزامات البيئية بكل دقة، نظرا لتميزىا بادلواصفات  ISO14001تعترب ادلواصفة القياسية  -
، ادلتميز EMASالطوعية والتسهيلية وبالتارل القت رواجا دوليا مقارنة ببقية ادلعايَت البيئية على غرار التشريع األورويب

 لزامية التصريح البيئي؛إ غرار على صارمةبشروط 
اليعٍت أهنا استوفت كل االلتزامات البيئية بشكل هنائي وتام، ISO14001 حصول ادلؤسسات على ادلواصفة البيئية -

 البيئية؛ ابل يلزمها التحسُت ادلستمر لإليفاء بالتزاماهت
 النتائج الميدانية:

ت زلل الدراسة، وىذا راجع لنوع النشاط الصناعي، وللقدرة ىناك تباين يف نوع ادلمارسات البيئية بُت ادلؤسسا -
ادلالية لكل مؤسسة، حيث استثمرت شركة اإلمسنت لعُت الكبَتة مبال  مالية كبَتة خاصة بعد انشاءىا للخط 

اليت تعاين من نتائج مالية سلبية لسنوات عديدة، ما أثر على الربنامج  SANIAKاإلنتاجي الثاين، عكس شركة 
ماري اذلادف إذل ذبديد العتاد اإلنتاجي القدمي والذي يستهلك طاقة كهربائية أكرب مقارنة بالعتاد احلارل اإلستث

 اإلقتصادي يف الطاقة؛
تورل ادلؤسسات الثالثة زلل الدراسة إىتماما بالعنصر البشري من خالل تكوينو، بدليل مبل  ادلخصصات ادلالية  -

 ية ادلربرلة؛ادلرصودة لو، ونوع الربامج التكوين
، وتطبيقها يف الوحدات االنتاجية والعمارات ال تورل ادلؤسسات الثالثة زلل الدراسة األمهية للطاقات ادلتجددة -

 اإلدارية؛
على الرغم من إدراج الوظيفة البيئية يف اذليكل التنظيمي للمؤسسات زلل الدراسة، إال أن فاعليتها ادليدانية تضل  -

 ؛ زبضع للسياسة العامة للمؤسسة كوهنا  زلدودة التأثَت
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، إال أن أثرىا االقتصادي دل يكن بنفس رغم أن مؤشرات البعد البيئي جاءت إجيابية يف عموم ادلؤسسات ادلدروسة -
يف عديد السنوات، ما اليت جاءت نتيجتها السنوية سلبية  SANIAKادلستوى بل جاء سلبيا أحيانا على غرار شركة 

 وى االستثمارات البيئية؛يطرح التساؤل  حول جد
ادلؤسسات  قومىناك عالقة طردية بُت السلوكات البيئية للمؤسسات الصناعية والقوانُت البيئية الردعية، حيث ال ت -

 بأعمال طوعية، بل تكون تصرفاهتا خاضعة فقط للقيود القانونية والتشريعية؛
بيئي للمؤسسات زلل الدراسة )إذا ما استثنينا ضغوط دل يكن ألصحاب ادلصاحل الدور احلقيقي يف توجيو السلوك ال -

السكان اجملاورين دلصنع اإلمسنت بعُت الكبَتة(، بل إن التوجيهات احلكومية ىي اليت فرضت نفسها يف التوجو البيئي 
 للمؤسسات ادلذكورة؛

التسويق، البحث عدم وجود ربط بُت الوظيفة البيئية وبقية وظائف ادلؤسسات االقتصادية على غرار وظيفة  -
 والتطوير، وبالتارل عدم استفادهتم من دورة حياة ادلنتوج؛

بالرغم من اعتماد ادلؤسسات الثالثة على احملاسبة التحليلية، إال أهنا دل تقم حلد اآلن بتقييم تكلفة االستثمارات  -
ادية لإلستثمارات البيئية ادلنفذة البيئية والعائد احملقق من ذلك، ما يطرح مجلة من االستفهامات حول اجلدوى االقتص

 من طرفها؛
بعض الشركات جاءت  نتائج ترتكز على مبدأ التحسُت ادلستمر، إال أن ISO14001رغم أن ادلواصفة القياسية  -

متذبذبة على غرار شركة صانياك، ما يطرح تساؤال حول مصداقية مكاتب التدقيق األجنبية ادلكلفة دبنح الًتاخيص 
 والشهادات البيئية؛

سبكنت ادلؤسسات الثالثة من التحكم يف انبعاثاهتا الغازية، وعدم ذباوز العتبة القانونية احملددة للمنشآت القددية، ما  -
 يعد زلفزا يف سبيل تعميمو على بقية ادلؤسسات األخرى ادللوثة؛

ابيا على اىتمام ، يعترب مؤشرا اجيOHSAS18001حصول ادلؤسسات الثالثة على أنظمة األمن والسالمة ادلهنية  -
 ادلؤسسات بالوقاية من ادلخاطر الصناعية ومحاية العنصر البشري؛

تائج االقتصادية والبيئية، وبالتارل فقدان عدم إجبارية اإلفصاح البيئي جعل ادلؤسسات ال تلتزم باإلفصاح عن الن -
 ادلعلومة لدى أصحاب ادلصلحة؛

أن دفعها لرسوم البيئية كبَتة نتيجة زبزينها دلواد خطَتة رغم إال  SANIAKرغم التوجو البيئي الطوعي دلؤسسة -
وضعيتها ادلالية الصعبة، يطرح سؤاال حول التنسيق بُت اذليئات البيئية شلثلة يف مديرية البيئة ومصاحل الضرائب إلعفائها 

 من الرسوم البيئية إذل أن تتحسن وضعيتها ادلالية مستقبال؛
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 اقتراحات الدراسة:

راستنا النظرية وادليدانية، وبعد اختبارنا للفرضيات ادلقدمة وعلى ضوء النتائج ادلتوصل إليها، من خالل د
 سنقدم رلموعة من االقًتاحات اليت زبدم موضوع حبثنا وىي:

اآلالت ووسائل اإلنتاج القددية اليت تعاين من ىدر يف ادلواد األولية والطاقة، بأخرى اقتصادية  وذبديد استبدال -
 مردودية أكرب؛وذات 

منح صالحيات أوسع للمسؤول ادلكلف بالبيئة داخل ادلؤسسة، ما يعطيو سلطة أوسع يف مجيع القرارات ادلتعلقة  -
 ؛وىذا باشراكو يف مجيع اخلطط ادلتعلقة باالنتاج، ذبديد العتاد االستثماري ...اخل بالبيئة داخل ادلؤسسة

حىت تراعي فيها خصوصيات الشركات الصناعية  ،ة وذات مصداقيةالتشجيع على توطُت مكاتب تدقيق بيئي عادلي -
 احمللية؛

 ادراج ادلتغَت البيئي كعنصر ضروري وأورل يف حالة التخطيط إلقامة مشاريع استثمارية )تقييم األثر البيئي(؛ -
د يف استهالك التوسع يف استخدام الطاقات النظيفة، على غرار استعمال الطاقات ادلتجددة وذلك هبدف االقتصا -

 الطاقة؛
توقيع اتفاقيات مع ادلستشفيات واذليئات الصحية بغرض التخلص من النفايات الصحية، وذلك حبرقها يف فرن  -

بادلسيلة، وكذا  LAFARGEالطهي حفاظا على البيئة وللطاقة احلرارية ادلتولدة منها على غرار شركة اإلمسنت 
على غرار العديد من الشركات  Combustibleادلطاطية القددية كوقود استعمال التقنيات احلديثة حلرق العجالت 

 العادلية الرائدة يف صناعة اإلمسنت؛
 ؛CO2استعمال وسائل نقل وكذا آالت قليلة اإلستهالك للطاقة بأنواعها، للمسامهة يف تقليل انبعاثات غاز  -
نظيف الورشات والطرقات وعدم تصريفو مباشرة تشجيع إعادة استعمال ادلياه الصناعية يف أعمال ثانوية، مثل ت -

 خارج ادلصانع؛
اإلىتمام أكثر بالتكوين البيئي للعمال وربسيسهم خاصة ادلتواجدين يف ورشات اإلنتاج) سلاطر حوادث  -

 صناعية( وكذا موظفي اإلدارة) ربسيسهم يف االقتصاد يف طاقة الكهرباء(؛
 ادراج اإلدارة البيئية كمقياس يدرس يف كافة ادلستويات التعليمية، لتنمية الوعي البيئي يف أوساط الطلبة؛ -
 للرسوم البيئية؛ تنظيم جائزة وطنية للمؤسسات اليت تسلك هنجا بيئيا جيدا، كمقابل للمؤسسات ادللوثة ادلسددة -
فتح إدارة ادلؤسسات باب احلوار أمام ادلقًتحات ادلقدمة من طرف أصحاب ادلصاحل، تعزيزا للثقة وتنمية للمسؤولية  -

 البيئية التشاركية؛



 ............................................................الخاتمـــــة
 

 

 

434 

 آفاق الدراسة:
 يف ختام دراستنا نقًتح  رلموعة عناوين للدراسة ادلستقبلية، واليت تكون رلاال للبحث والدراسة األكادديية

 للطلبة والباحثُت وىي:
 تقييم دورة حياة ادلنتوج وأثره على أداء ادلؤسسة؛ -
 تقييم التكاليف البيئية يف ادلؤسسات الصناعية؛ -
 أثر الثقافة التنظيمية يف تعزيز التنمية ادلستدامة يف ادلؤسسات؛ -
 تطبيق تكنولوجيا اإلنتاج األنظف وأثره على أداء ادلؤسسة الصناعية. -
 

 



 

 

 قــائمــــة الـمراجــــع
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 .3007،دار املسرية، عمان ،ISO 10111إدارة البيئة نظم ومتطلبات وتطبيقات حكمت النقار، جنم العزاوي،عبد اهلل -31

 .  3095 عمان، دار اليازوري، ،إستراتيجيات ومتطلبات وتطبيقات إدارة البيئةجنم العزاوي،عبد اهلل حكمت النقار،  -20

 .3099عمان ، الوراق للنشر والتوزيع، ،المسؤولية البيئية في منظمات األعمال الحديثةجنم عبود جنم،  -29

،أكادميية الشروق، املعهد العايل للحاسبات وتكنولوجيا املعلومات، ادارة المشتريات والمخازنناجي السيد عبده، -23
 .3090القاهرة،

ورات جامعة ، منشمدخل إلى علم تحليل السياسات العامة: تحليل السياسة العامة للبيئة في الجزائرناجي عبد النور، -22
 .3002باجي خمتار، عنابة،
 :المجالت العلمية

اعتماد نظام اإلدارة البيئية في تقويم معامل اإلسمنت ابراهيم عبد حممد،سعاد ناصر عكاب، ابراهيم فاضل حمسن،  -9
 . 3092 ،3عدد ،6اجمللد جملة دياىل، ،حالة دراسية_(الشركة العامة لإلسمنت العراقية)العراقية وتأهيلها

من العالمية إلى  -بين تطّور األطر النظرية وتفعيلها مؤّسساتيا  : االقتصاد األخضر أبو القاسم زياين،شكراين احلسني، -3
 .3096 بريوت، لبنان، ،459عدد جملة املستقبل العريب،-الوطنية

ظمات األعمال باستخدام تقييم وتحسين أداء أنظمة إدارة البيئة في منأمحد علي أمحد الراشد،خالد عبد اجلبار صرب، -2
دراسة ميدانية في بعض الشركات العامة العاملة في القطاع النفطي في جنوب : عملية التصميم التجريبي لمؤشرات األداء

 .3099، 7،جملة دراسات إدارية،جامعةالبصرة ،العراق،عددالعراق

 .9119، 46عدد ي،جملة التعاون الصناع اإلدارة البيئية للكيماويات الخطرة،أمحد محزة،  -4

،جملة االقتصاد الواقع،التحديات،المعالجات:التنمية المستدامة والبيئة في العراقأمحد جاسم جبار، رائد صياد علي،  -5
 .3099، 12عدد واالدارة، اجملالت األكادميية العلمية العراقية،

إدارة البيئة في منظمات األعمال باستخدام تقييم وتحسين أداء أنظمة  خالد عبد اجلبار صرب، أمحد علي أمحد الراشد، -6
دراسة ميدانية في بعض الشركات العامة العاملة في القطاع النفطي في جنوب : عملية التصميم التجريبي لمؤشرات األداء

 .3099، 7عدد  العراق، جامعةالبصرة ، ، جملة دراسات إدارية،العراق

،سلسلة عامل دراسات حول الواقع البيئي في الوطن العربي والدول النامية: يعالبيئة وقضايا التنمية والتصنأسامة اخلويل،  -7
 . 3099الكويت، املعرفة،

،جملةاإلدارة واإلقتصاد، التنمية المستدامة بين المشكالت البيئية وتوفير األمن الغذائي في العراقأمساء جاسم حممد،  -2
 .3093، 21ـاجملالت األكادميية العلمية  العراقية،  عدد

اإلعالم واالتصال كفاعل استراتيجي في إرساء مبادئ الحوكمة البيئية في ظل المخاطر واألزمات أمساء سالمي، -1
 .3096،، ديسمرب35جملة دراسات وأحباث، ،عدد :، اجمللة العربية يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية الواقع والمأمول-الراهنة
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، جملة ترح لتقارير استدامة المؤسسات الجزائرية في ضوء مبادرة التقارير العالميةإطار مقالطاهر ميمون، فاتح غالب، -90
 .97،3097العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية،عدد

 .3099، 99، جملة الباحث، عددشركة نوكيا نموذجا:الريادة في األداء البيئيالطيب الوايف، -99

،جامعة 1،جملة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات،عددات الصلبة وإعادة تدويرهااشكالية النفايالقينعي عبد احلق،  -93
 3البليدة

تقييم وتحسين أداء أنظمة إدارة البيئة في منظمات األعمال باستخدام أمحد علي أمحد الراشد،خالد عبد اجلبار صرب، -92
ركات العامة العاملة في القطاع النفطي في جنوب دراسة ميدانية في بعض الش: عملية التصميم التجريبي لمؤشرات األداء

 .3099، 7البصرة ،العراق، عدد ،جملة دراسات إدارية، جامعةالعراق

جملة جامعة ،دراسة تجريبية_ ISO14001تقويم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالميأمحد علي صاحل، -94
 .3099، 35القدس املفنوحة لألحباث والدراسات،عدد

، 5، جملة الباحث، عدد  الجودة كمدخل لتحسين األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية الجزائريةإهلام حيياوي،  -95
3007. 

،جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات دراسة واقع نظام اإلدارة البيئية في الشركة العامة لمصفاة بايناسبسام زاهر، -96
 . 3099، 2،عدد22العلمية،اجمللد

،جملة العلوم دراسة تحليلية -التنمية المستدامة والتطور التكنولوجي في القطاع الصناعيوشنقري اميان،داودي الطيب،ب -97
 .3092،ماي29-20اإلنسانية،جامعة حممد خيضر،بسكرة،عدد

،  AFEDنمية ، جملة املنتدى العريب للبيئة والتاإلنتاج األنظف استراتيجية لحماية البيئة صناعيابوغوص غوكاسيان،  -92
 .3003،سبتمرب54عدد 
دراسة تطبيقية في الشركة العامة -التصنيع الرشيق وانعكاساته على نظام اإلدارة البيئية، ثائر أمحد سعدون السمان -91 

 .3093، 906،عدد24جملة تنمية الرافدين،جامعة املوصل،اجمللد،لكبريت المشراق

دراسة ميدانية : العائد/ ية في تقييم المشاريع باستخدام أسلوب التكلفةاإلعتبارات البيئخالد بوجعدار،احسن سعيد، -30
، 6،عدد3-،جملة االقتصاد واجملتمع،جامعة عبد احلميد مهري،قسنطينةقسنطينة-(CPG)بمركب المجارف والرافعات 

3090. 

اسة تطبيقية في الشركة در  ISO14001تأثير الثقافة التنظيمية في تبني نظام اإلدارة البيئية  مخيس ناصر حممد، -39
 .3093، 2عدد ،4اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية،جامعة األنبار، ،العامة لصناعة الزجاج والسيراميك

، دور إدارة الكلفة اإلستراتيجية في دعم تقنية اإلنتاج األنظفمثىن فاحل بدر الزيدي، تفعيل  خالد غازي عبود التمي، -33
 .3093، 12اإلدارة واإلقتصاد ،عددجملة 

 ،جملة دراسات حماسبة ومالية،رقابة األجهزة العليا للرقابة المالية على إدارة النفايات الصلبةخولة حسني محدان،  -32
 .3090،جامعة بغداد، 5عدد

ة مقارنة بين دراس -داء البيئي للمؤسساتفي تحسين األ   ISO 14001مساهمة المواصفة القياسية دهيمي جابر، -34
 .3095، 92عدد بسكرة، جامعة حممد خيضر، ، جملة أحباث اقتصادية وإدارية،ACC&SCAEK شركتي اإلسمنت

، دراسة حالة الشركة العامة لصناعة البطاريات–، تقويم كفاءة األداء من خالل معيار العائد رجاء رشيد عبد الستار -35
 .3001، 91عدد جملة اجلامعة،كلية بغداد للعلوم االقتصادية،
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دراسة في معمل  -ISO14031تقييم األداء البيئي باستخدام معطيات المواصفة اإلرشادية رعد الياس درويش،  -36
 .3090، 3، عدد2، جملة جامعة كربالء العلمية، جملداسمنت طاسوجة في السليمانية

للبيئة والسالمة والصحة المهنية وفق المواصفتان  دراسة موقفية إلمكانية إقامة النظام المتكاملرغيد ابراهيم امساعيل، -37
ISO14001& OHSAS180013090، 17،عدد23،جملة تنمية الرافدين،جامعة املوصل،اجمللد. 

، 9،عدد  35، جملة العلوم اهلندسية، دمشق ،جملد ''  التخطيط من أجل التنمية المستدامة'' ريدة ديب، سليمان مهنا،  -32
3001 .. 

، جملة جيل حقوق اإلنسان، مركز جيل البحث حالة الجزائر_المسؤولية البيئية في المؤسسة الصناعيةن، ساسي سفيا -31
 .3092، 03العلمي، اجلزائر، عدد

، جملة مركز املستنصرية لللدراسات العربية اإلنتاج األنظف فرصة أم ضرورة: حماية البيئة في الصناعةسحر قدوري،  -20
 .3099، 24رية،عددوالدولية،اجلامعة املستنص

،مركز املستنصرية للدراسات العربية اشكالية إدارة شؤون البيئة في التوجهات التنموية المستدامةسحر قدوري الرفاعي، -29 
 .3002والدولية،اجلامعة املستنصرية،

لة كلية الرتاث ،جمالعراق انموذجا -، توظيف اإلدارة البيئية في الوصول إلى التنمية المستدامةسحر قدوري عباس -23
 .5اجلامعة،عدد

، بحث تطبيقي في مدينة الحلة -تطوير نظام إدارة النفايات الصلبةسعدون محود جثري الربعاوي، حسني رضا سعيد،  -22
 .3096، 33،اجمللد19جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة بغداد،عدد

دراسة : ق استراتيجيات اإلدارة البيئية اآلمنة للنفايات الصلبةمدى تطبيسعيد عبد اهلل حممد،أمساء علي سلطان جواري، -24
،جامعة املوصل، 22،جملد905،تنمية الرافدين، عدداستطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية من مديرية بلدية الموصل

3099 

، جملة الواحات للبحوث في تسيير المؤسسات الجزائرية 10111مكانة نظام اإلدارة البيئية اإليزو شتوح وليد،  -25
 .3094،  3،عدد7والدراسات،جامعة غرداية،جملد

جملة ،(1111-1111)البيئة في الجزائر من منظوراقتصادي في ظل اإلطار االستراتيجي العشريشراف براهيمي،  -26
 .3092، 93الباحث،عدد 

إلى تقييم السياسات البيئية  مدخل:  1111لعام  11+إلى ريو  1791من مؤتمر ستوكهولم شكراين احلسني،   -27
 .3092، 64-62،حبوث اقتصادية عربية،عددالعالمية

اإلمارات للدراسات والبحوث  ،جملة رؤى اسرتاتيجية،مركزنحو حوكمة بيئية عالمية، احلسني شكراين -22
 ،3094،أكتوبر 2االسرتاتيجية،عدد

، األكادميية للدراسات لة وأنظمة التصنيع الحديثةاإلنتاج األنظف بين الصيانة اإلنتاجية الشامعاشور مزريق،  -21
 .3099، 6اإلجتماعية واإلنسانية، عدد

، 21، جملة أسيوط للدراسات البيئية، جامعة أسيوط،عدد"االقتصاد األخضر"االقتصاد البيئيعايد راضي خنفر،  -40
3094. 

دراسة حالة المؤسسات  -دية الجزائريةفي المؤسسات االقتصا المستدامةوظيفة التنمية عبد الرمحن العايب،  -49
 .3099، 99، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،عددالعمومية لصناعة اإلسمنت في الجزائر
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تقييم كفاءة األداء االقتصادي للشركة العامة لصناعة  عبد الغفور حسن كنعان املعماري، حافظ جاسم عرب املوىل، -43
 .3090، 11،جملة تنمية الرافدين، جامعة املوصل،عدددراسة تحليلية مقارنة 1119-1111األدوية في نينوى للمدة 

،جملة العلوم اإلنسانية،جامعة حممد دراسات التقييم البيئي كآلية قانونية لتحقيق التنمية المستدامةعبد الغين حسونة، -42
 .3093، 36خيضر،بسكرة،عدد

دراسة في - ISO14001إدارة بيئية وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية أنموذج لتقويم نظامعبد الكرمي خليل الصفار، -44
 .3099، 09،عدد91،جملة جامعة بابل،اجمللدمعمل اسمنت الكوفة

،جملة العلوم اإلنسانية،جامعة حممد خيضر،بسكرة، مفهوم وتقييم: األداء بين الكفاءة والفعاليةعبد املليك مزهودة،  -45
 ،3009، 09عدد

 .3095، 67،جملة دياىل،عددالمفهوم،العناصر واألبعاد:التنمية المستدامةسون حممد وآخرون،عبد اهلل ح -46

، جملة مقاربة تطبيقية: إدارة النفايات كخيار استراتيجي للمشاريع المقاوالتية المستدامةعظيمي دالل،سعيدي وفاء، -47
 .3097،جامعة أم البواقي،07الدراسات املالية، احملاسبية واإلدارية، عدد 

،جملة بغداد للعلوم استجابة المحاسبة للمحافظة على البيئة ودعم التنمية المستدامةعلي خلف سلمان الركايب،  -42
 .3094االقتصادية اجلامعة، عدد خاص باملؤمتر العلمي املشرتك،

لة العلوم االجتماعية، كلية ، جمإدارة الموارد البشرية كاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمععلي لونيس، -41
 .3099، 94، عدد3اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة حممد  ملني دباغني، سطيف

دراسة استطالعية  -إدارة الجودة البيئية الشاملة وأثرها في ممارسات تكنولوجيا اإلنتاج األنظفعمر علي امساعيل، -50
، 995، جملة تنمية الرافدين، عدد ألدوية والمستلزمات الطبية في نينوىآلراء عينة من العاملين في الشركة العامة لصناعة ا

3094. 

دراسة تحليلية من واقع تجارب :عالقة مقاييس تقييم األداء البيئي بالمؤشرات الماليةعمرو حسني عبد الرب،  -59
 .3003، 4 سمس، عدد، اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، جامعة عنيدراسة حالة_الصناعات المؤثرة في البيئة

كآلية لزيادة فعالية ممارسة اإلدارة البيئية ودعم األداء البيئي   األنظفبرنامج اإلنتاج فاتح جماهدي،شراف براهيمي، -53
 .3099، 09عدد،جملة أداء املؤسسات اجلزائرية،دراسة حالة مؤسسة اإلسمنت ومشتقاته بالشلف -للمؤسسة

، 07، جملة الباحث، عدد  ومات في حماية البيئة من خالل الجباية البيئيةأهمية تدخل الحكفارس مسدور،   -52
3001. 

،  إستراتيجيات المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية من أجل تحقيق التنمية المستدامةفروحات حدة،   -54
 .3001،  07جملة الباحث ، عدد 

دراسة حالة -جية لدعم نظم اإلدارة البيئية لتحقيق التنمية المستدامةاإلنتاج األنظف كإستراتيفريدة كايف،علي طامل،  -55
 .3097، 5، جملة ميالف للبحوث والدراسات، املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوصوف، ميلة،عددمؤسسة فرتيال بعنابة

، جملة حبوث اليمن نموذج-أهميتها في الحفاظ على الموارد وأثرها على التنمية: البيئيةفؤاد راشد عبده،اإلدارة   -56
 .9112،  92اقتصادية عربية ،عدد 

دراسة تحليلية في الشركة -أثر أبعاد عمليات اإلنتاج األنظف في تعزيز الموقع التنافسي للشركةقاسم أمحد حنضل،  -57
 1ت،جملد،جملة تكريت للعلوم اإلدارية و اإلقتصادية ،جامعة تكريالعربية لكيماويات المنظفات في محافظة صالح الدين

 .31،3092،عدد
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مشاريع االقتصاد -االقتصاد األخضر لمواجهة التحديات البيئية وخلق فرص عملقحام وهيبة،شرقرق مسري،  -52
  .3096، ديسمرب6عدد ،جملة البحوث االقتصادية واملالية، جامعة أم البواقي -األخضرفي الجزائر

،جملة نحوتحقيق التنمية المستدامة:لتكنولوجي في خلق ميزة تنافسيةدور وأهمية اإلبتكار اقطاف ليلى، بوشنقري إميان، -51
 .3093، 7جامعة اجللفة،اجلزائر، عدد  ،دراسات وأحباث

استراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت االقتصادية والتكنولوجية '' كربايل بغداد، محداين حممد،  -60
 .3090، 45امعة بسكرة، عدد ، جملة علوم إنسانية، ج'' بالجزائر

، 93، جملة املنارة، جملد ''دراسة نظرية في المفهوم والمحتوى  - التنمية المستدامة'' ماجدة أبو زن  ، عثمان غنيم،  -69
 .3006، 9عدد 

مشق ،جملة جامعة دتقييم أثر المشروع في التنمية المستدامة باستخدام التحليل االقتصادي الهندسيمد اجلاليل،  ح-63
 .3092، 9عدد،31للعلوم اهلندسية، جملد 

،سلسلة البيئة البحرية ، املنظمة االقليمية حلماية البيئة البحرية، الصفاة، االقتصاد األخضرحممد عبد القادر الفقي،  -62
 .3094 ،4عدد  الكويت،

،جملة الدولي والشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة بين القانون–ية عن األضرار البيئية لالمسؤو حممد حممود السرياين،  -64
 .3009، 9واإلنسانية، مكة املكرمة عدد واالجتماعيةجامعة أم القرى العلوم الرتبوية 

 اجمللة األردنية للعلوم،الحوكمة البيئية والتجارة العالمية،نحو تفسير إلشكاالت الحوكمة البيئية العالميةمراد بن سعيد،  -65
 .3094، 3،عدد7جملد ة،اجلامعة األردني،االجتماعية

التحوالت األنطولوجية في تحليل الحوكمة البيئية :من الحوكمة الدولية إلى الحوكمة العالميةمراد بن سعيد،  -66
 .3094،مارس439،جملة املستقبل العريب،عددالعالمية

رين في مؤسسات االسمنت دراسة تحليلية آلراء عينة من المدي_آليات نجاح عملية تقييم أداء المؤسسةمراد كواشي، -67
 .3092، 22، عدد1، جملة العلوم االقتصادية، جملد العمومية في الجزائر

 .3093، 90،جملة البدر، جامعة بشار،عددطرق تدوير النفايات والمواد  الكيميائية المستعملةمرزوق زينب، -62

مية، ترمجة حممد كامل عارف، سلسلة عامل املعرفة، تقرير من إعداد اللجنة العاملية للبيئة والتن: '' مستقبلنا المشترك -61
 .9121الكويت، 

، بريوت، 992، جملة البيئة و التنمية ، عدد قمة قادة األعمال العرب حول المسؤولية البيئيةمصطفى أمال طلبة ،   -70
 . 3002لبنان ، 

دراسة  -ق بالمؤسسة الصناعية الجزائريةاإلنتاج األنظف وتكنولوجيا اإلنتاج األنظف امكانية التطبيمقيمح صربي،  -79
 .3002، 6،عدد9155أوت  30، جملة البحوث والدراسات اإلنسانية، جامعة حالة مؤسسة سوناطراك

،جملة أسيوط للدراسات البيئية،جامعة أسيوط، اإلدارة البيئية لتقييم األثر البيئي للمشروعاتممدوح سالمة مرسي أمحد،  -73
 .3002، 23عدد

، جملة أحباث اقتصادية اإلدارة البيئية وآليات تفعيلها في المؤسسة الصناعيةعبد الناصر، رمحان آمال،  موسي -72
 .3002، 4،جامعة حممد خيضر، بسكرة،عددريةاوإد

دمج مؤشرات األداء البيئي في بطاقة األداء المتوازن لتفعيل دور منظمات األعمال في نادية راضي عبد احلليم،   -74
 .3005، 3، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة األزهر، العدد  لمستدامةالتنمية ا
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، 25، جملة أسيوط للدراسات البيئية،جامعة أسيوط،عددالبيئة واالقتصاد:المخلفات الصلبةندى عاشور عبد الظاهر، -75
3099. 

،جويلية 2،جملة العلوم الرتبوية،عددالتعليم االقتصاد األخضر المفهوم والمتطلبات فيجنوى يوسف مجال الدين وآخرون،  -76
3094. 

،األكادميية للدراسات "1110-1111التنمية البشرية في الجزائر وآفاقها في ظل برامج التنمية "نصرية قوريش، -77
 .3099، 6عدد االجتماعية واإلنسانية، 

، 2، جملة جامعة كربالء العاملية، اجمللد ية المستدامةالنتائج اإليجابية المستقبلية للتنمية البيئنعيم حممد علي ابراهيم،  -72
 .3090، 4العدد 

 :العلمية والمؤتمرات الملتقيات

، امللتقى الدويل حول التنمية '' إدارة الطلب على المياه كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة'' أمحد يت، ناصر رحال،  -9
 . 3002جامعة سطيف، املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، 

قراءة في دور الدولة الداعم لتحسين األداء البيئي المستدام للمؤسسات العايب عبد الرمحان، بقة الشريف، -3
،امللتقى الدويل األول حول سلوك املؤسسات االقتصادية يف مواجهة حتديات التنمية املستدامة والعدالة حالة الجزائر-االقتصادية

 .3093نوفمرب39-30صدي مرباح،ورقلة،يومياالجتماعية،جامعة قا

دراسة حالة شركة -دور نظام اإلدارة البيئية في تحسين األداء البيئي للمؤسساتبروش زين الدين،دهيمي جابر، -2
منو املؤسسات واالقتصاديات بني حتقيق "امللتقى الدويل الثاين حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات ، SCAEKاإلسمنت
 .3099نوفمرب  32-33،جامعة ورقلة،يومي "املايل وحتديات األداء البيئي األداء

، امللتقى الوطين حول حوكمة دور آليات الحوكمة في الحد من الفساد المالي واإلداريبروش زين الدين، دهيمي جابر،  -4
 .3093 ماي7-6الشركات كآلية للحد من الفساد املايل واإلداري، جامعة حممد خيضر بسكرة، يومي 

امللتقى الوطين األول  ،حوكمة ادارة البيئة كأحد مبادئء بلوغ التنمية المستدامة في الجزائربلعادي عمار،رمضاين لطفي، -5
 .3090،قاملة،9145ماي  02جامعة  آفاق التنمية املستدامة يف اجلزائر ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة االقتصادية،: حول 

، امللتقى العلمي الدويل حول أداء وفعالية املنظمة يف ظل  ت قياس األداء والفعالية في المنظماتمؤشرابوقطف فوزية،  -6
 .3001نوفمرب 99-90التنمية املستدامة ، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، 

مللتقى ،ادوراالقتصاد األخضر في خلق الوظائف الخضراء والمساهمة في الحد من الفقرثابيت احلبيب،بركنو نصرية،  -7
 .2،جامعة اجلزائر3094ديسمرب1-2الدويل حول تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة،يومي 

األدوات اإلقتصادية المستخدمة في اإلدارة البيئية وانعكاساتها على تمويل إدارة األزمات جهاد علي حممد علي،  -2
 32 -37دس إلدارة األزمات االقتصادية يف مصر والعامل العريب، جامعة عني سمس،القاهرة،،املؤمتر السنوي الساالبيئية والكوارث
 .3009أكتوبر

التسويق األخضر كاتجاه حديث لمنظمات األعمال في تحقيق التنمية حليمة سعدية قريشي، شهلة قدري،  -1
منو املؤسسات واالقتصاديات بني حتقيق األداء املايل  -،امللتقى الدويل الثاين حول األداء املتميز للمنظمات واحلكوماتالمستدامة

 .3099نوفمرب 32-33 وحتديات األداء البيئي،جامعة ورقلة،

سرت، ،،املؤمتر اإلحصائي العريب الثاينالمؤشرات البيئية كجزء من مؤشرات التنمية المستدامةمخيس عبد الرمحان رداد،  -90
 .3001نوفمرب  4-3اجلماهريية الليبية،
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مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل  ، متطلبات التنمية المستديمة في الدول النامية في ظل العولمةذهبية لطرش،  -99
جامعة فرحات عباس  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،،" التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة "حول  

 .3002أفريل   2-7يوميسطيف، 

، أوراق عمل املؤمتر العريب اخلامس لإلدارة البيئية، '' المنظور االقتصادي للتنمية المستدامة'' ر قدوري الرفاعي، سح -93
 .3007املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 

اإلشارة  التنمية المستدامة والتحديات المطروحة أمام المؤسسات االقتصادية مععبد الرمحن العايب،الشريف بقة،  -92
 التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة "مداخلة مقدمة ضمن  امللتقى الدويل حول، للوضع الراهن للجزائر

 .3002أفريل   02-07جامعة فرحات عباس سطيف،  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،،"

، املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات ء مفهوما وقياساالمقاربة اإلستراتيجية لألداعبد املليك مزهودة،  -94
 .3005مارس 01-02واحلكومات،جامعة ورقلة، يومي 

، امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية ''  إشكالية التنمية المستدامة وأبعادها'' عماري عمار،  -95
 .3002أفريل 02_07عباس، سطيف، يومي للموارد املتاحة، جامعة فرحات

، امللتقى العلمي الدويل  التنمية المستدامة وآليات تحسين إدارة األداء و تطوير الفعالية في المنظمةعمر شريف،  -96
 .3001نوفمرب99-90حول أداء وفعالية املنظمة يف ظل التنمية املستدامة، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، 

، امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد '' التنمية من النمو إلى االستدامة' 'فايل نبيلة،  -97
 .3002أفريل 02_07املتاحة،جامعة فرحات عباس  سطيف ، يومي

مية املستدامة يف آفاق التن: امللتقى الوطين األول حول  ،التنمية المستدامة وأبعادهالعفيفي الدراجي، توفيق بن الشيخ، -92
 .3090، قاملة،9145ماي 2اجلزائر ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة االقتصادية،جامعة 

،امللتقى الدويل اشكالية التأهيل البيئي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو تحقيق االقتصاد األخضرمىن مسغوين ، -91
منو املؤسسات واالقتصاديات بني حتقيق األداء املايل وحتديات :الثانيةالثاين حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات،الطبعة 

 .3099نوفمرب32-33يومي األداء البيئي،جامعة ورقلة،
دور المحاسبة في إعداد وتطبيق نظم اإلدارة البيئية لتطوير استراتيجيات منظمات األعمال نادية راضي عبد احلليم، -30

 .لتقى الثالث حول البيئة واملصادر الطبيعية،جامعة تعز،املفي ضوء أهداف التنمية المستدامة

التغريات : ،املؤمتر اإلسالمي السادس لوزراء البيئة بعنوانحوكمة البيئة من أجل إستدامة بيئية في العالم االسالمي،(…) -39
 .3095أكتوبر  1-2حتديات املستقبل من أجل تنمية مستدامة،الرباط،اململكة املغربية،-املناخية

 :التقارير العلمية

 ، على املوقع اإللكرتوين''اإلستراتيجية المستقبلية للبيئة وعالقتها بقطاع األعمال الصناعي'' أمحد بن مشهور احلازمي،  -9
www.Faculty.ksu.ed.sa/elkhatib .  

 .3007،أفريل ( IFC)الشركة الدولية للتمويل،  ارشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة الخاصة بتصنيع اإلسمنت والجير،
 .www.eeaa.gov.eg: على املوقع اإللكرتوين اإلستراتيجية الوطنية لإلنتاج األنظف للصناعة المصرية -3
، من املوقع االلكرتوين في المنطقة العربية البيئية فى اإلدارة المتكاملة للموارد المائية يعن النواح يالدليل التدريب 

www.Arabgeographers.net . 

http://www.faculty.ksu.ed.sa/elkhatib
http://www.eeaa.gov.eg/


 ............................................................ـعراجـمة المـقــائـ
 

 

 

220 

، اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغرب اإلستعراض اإلقليمي لمؤسسات التنمية المستدامة في المنطقة العربية -2
 .3099،" اإلسكوا"آسيا

 . http://ao.academy.orgعلى املوقع االلكرتوين " القة بين التنمية والبيئة قبل و بعد المؤتمر ستوكهولمالع" -4
، مكتب األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية إلفريقيا، فرصة لتنويع االنتاج الوطني وتحفيزه: االقتصاد األخضر في الجزائر -5

 .ال افريقيامكتب سم

 .3099فيفري 34-39،برنامج االمم املتحدة للبيئة،املنتدى البيئي الوزاري العاملي،نريويب اإلقتصاد األخضر -6

،برنامج األمم املتحدة من اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 1المادة  -7
-http://www.basel.int/Portals/4/BaselConvention/docs/text/BaselConventionTextللبيئة،

.pdf  
   .3009القمة العاملية للتنمية املستدامة، ،  أبو ظيب،  الملخص التنفيذي لتقرير تقيم التقدم في المنطقة العربية -2

  .ww.CNTPP.dzw، من املوقع اإللكرتوين المركز الوطني لإلنتاج األنظف -1
برنامج األمم املتحدة للبيئة، املكتب  ، المبادرات البيئية التطوعية من أجل تنمية صناعية مستدامة باسل اليوسفي،  -90

 .2004اإلقليمي لغرب آسيا، البحرين،
مرجع لواضعي -مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر:نحو اقتصاد أخضر، برنامج األمم املتحدة للبيئة -99

 .3099،فرنسا، السياسات

 .3099فيفري 34-39،نريويب المنتدى البيئي الوزاري العالميمم املتحدة للبيئة،برنامج األ -93

منشورات  3003سبتمرب 04–أوت 36، جنوب إفريقيا، تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبورغ -92
 .األمم املتحدة

،اهليئة العامة لرتويج اإلستثمار وتنمية إدارة النفايات:ة حول القطاعات االقتصادية الواعدةتقارير موجز  -94
 .3096،سلطنة عمان،"إثراء"الصادرات

، اجمللس تقرير حول نقل التكنولوجية السليمة بيئيا والتعاون وبناء قدرات اإلدارة السليمة بيئيا بالتكنولوجيا الحيوية -95
 .  3009ماي، 02 –أفريل 20ي لألمم املتحدة، االقتصادي  واالجتماع

 .3090،البيئة في لبنان الواقع واإلتجاهاتتقرير حول  -96

 ، حممل من املوقع االلكرتويننحو محاولة فهم من منظورات متباينة مقارنة:  تقرير حول سياسات األزمة البيئية العالمية -97

www.hekmah.org . 
 :العلمية روحاتالرسائل واألط

حالة مديرية الصيانة باألغواط :أثر نظم الصحة البيئية واألمن الصناعي على أداء المؤسسة االقتصاديةبن تربح بن تربح، -9
 .3092،رسالة دكتوراه، جامعة عمار ثليجي،األغواط،لمجمع سوناطراك

مع دراسة حالة المعمل -دية دراسة اثر إدارة الجودة الشاملة  على األداء الحالي للمؤسسات االقتصا بومدين يوسف، -3
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم ISOالجزائري الجديد للمصبرات الحاصل على شهادة الجودة العالمية

 .3006التسيري،جامعة اجلزائر،
هادة ،أطروحة مقدمة لنيل شواقع وآفاق-تطبيق نظم اإلدارة البيئية في مؤسسات اإلسمنت الجزائريةدغفل فاطمة، -2

 .3097الدكتوراه الطور الثالث يف علوم التسيري،جامعة حممد بوضياف،املسيلة،

http://ao.academy.org/
http://www.cntpp.dz/
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، دراسة ميدانية ، رسالة مقدمة لنيل شهادة  ''دور المراجعة الداخلية في تقييم األداء البيئي'' رادة فاروق دريبايت،  -4
 .3001املاجستري يف احملاسبة، جامعة تشرين، سوريا،

 .3006، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، '' إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر''  زرنوح يامسينة ، -5

 نموذج لتقويم نظامي إدارة الجودة والبيئة وفقا لمتطلبات الواصفتين الدولتين'' عبد الكرمي خليل، إبراهيم الصقار،  -6
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(2-I) 62 البعد البشري للتنمية املستدامة 

(3-I) 68 األبعاد املختلفة للتـنمية املستدامة 

(4-I) 93 أهم حمطات التنمية املستدامة 

(1-II) 88 خضرعملية التحول حنو االقتصاد األ 

(2-II) 11 متطلبات التحول حنو االقتصاد األخضر 

(3-II)  إمجايل انبعاثات وختفيضاتCO2  من % 6يف إطار استثمارPIB 19 

(4-II) 28 التطور الكرونولوجي للمؤسسات يف التوجه حنو االستدامة 

(5-II) 28 مصفوفة استدامة املؤسسات 

(6-II) 31 كيف تصبح فائزا يف جمال االستدامة؟ 

(7-II) 33 تطور معدل اإلستثمار املسؤول اجتماعيا 

(1-III)  هيكل تنظيمEMAS 33 

(2-III) 142 6412عرب جهات العامل لسنة  18441توزيع املواصفة القياسية إيزو 

(3-III) 143 عرب القطاعات الصناعية الكربى 18441توزيع شهادة اإليزو 

(4-III)  148 باجلزائر 18441إيزوتطور عدد املواصفات القياسية 

(5-III)  تقسيمات سلسلة املواصفة(18444 ISO) 111 

(6-III) 191 عجلة دميـنغ للتحسني املستمر 

(7-III) 198 مراحل وخطوات عملية تقييم األثر البيئي 

(8-III) 183 تطور سياسة االدارة احلديثة للنفايات 

(9-III) 118 حنو مفهوم اإلنتاج األنظف تطور فلسفة اإلنتقال 

(10-III) 113 دمج اإلنتاج األنظف يف املؤسسة 

(11-III) 113 التكنولوجيا املنتهجة يف اإلنتاج األنظف 

(12-III) 126 جماالت تنفيذ اإلنتاج األنظف 

(13-III) 128 تكامل اإلنتاج األنظف مع نظام اإلدارة البيئية 

(1-IV) 138 أبعاد األداء 

(2-IV) 131 عالقة األداء بالكفاءة والفعالية 
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(3-IV) 133 حمددات األداء االقتصادي 

(4-IV) 133 خطوات تقييم الكفاءة البيئية 

(5-IV) 181 العالقة بني األثر البيئي واإلستدامة 

(6-IV) 188 العالقة بني نظام اإلدارة البيئية وقياس األداء البيئي للمؤسسات 

(7-IV) 131 صياغة مؤشر األداء مقومات 

(1-V) 221 اهليكل التنظيمي لإلدارة العامة لشركة اإلمسنت لعني الكبرية 

(2-V) مؤسسة  ياهليكل التنظيمSANIAK 230 

(3-V)  اهليكل التنظيمي ملؤسسةTREFISOUD 238 

(1-VI) تكلفة التكوين املخصصة كل عامل بشركة اإلمسنتSCAEK 261 

(2-VI) 265 عدد توقفات الفرن بعد تركيب فوهة اللهب الدورانية 

(3-VI) 266 كمية اآلجر املستهلكة يف فرن التسخني 

(4-VI) 267 سعر الكيلوواط ساعي املستهلك خالل فرتات اليوم 

(5-VI)  خمطط تطبيق تقنية اإلنتاج األنظف مبؤسسةSANIAK 277 

(6-VI)   خمطط اإلدارة املدجمة ملؤسسةTREFISOUD 283 

(7-VI)  معاجلة املياه الصناعية مبؤسسةTREFISOUD 286 

(8-VI)  نظام التوثيق اخلاص مبؤسسةTREFISOUD 290 

(9-VI) 293 الفرق بني الطريقة التقليدية واحلديثة يف قلد احلديد 

(1-VII)  298 6413-6448تطور انتاج اإلمسنت ومبيعات الشركة لسنوات 

(2-VII)  300 6412 -6448تطور رقم أعمال الشركة بني سنوات 

(3-VII)  301 6412 -6448تطور القيمة املضافة لشركة اإلمسنت بني سنوات 

(4-VII)  303 6412-6448تطور النتيجة الصافية لشركة اإلمسنت بني سنوات 

(5-VII)  304 6412-6448تطور انتاجية العمال بني سنوات 

(6-VII) 309 مقدار اخنفاض انبعاثات الغبار بالشركة 

(7-VII)    تطور استهالك طن االمسنت من الكهرباء يف شركةSCAEK   313 6412-6448بني 

(8-VII)  315 6412-6442تطور استهالك الغاز إلنتاج طن من اإلمسنت بني 

(9-VII)  316 6412-6448بني ( دج/طن)تطور تكاليف استهالك الكهرباء والغاز 

(10-VII)  318 6412-6442تطور استهالك املاء إلنتاج طن من اإلمسنت بني 
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(11-VII)  320 تكلفة استهالك املاء إلنتاج طن امسنتتطور 

(12-VII)  تطور كمية اإلنتاج واملبيعات لشركةSANIAK  324 6413-6443بني 

(13-VII)  326 6412-6443تطور رقم أعمال املؤسسة بني سنوات 

(14-VII)  ملؤسسة  6412 -6443تطور القيمة املضافة بني SANIAK 327 

(15-VII)  ملؤسسة  6412 -6443تطور للنتيجة الصافية بني SANIAK 330 

(16-VII)  ملؤسسة  6413- 6443تطور انتاجية العمال بني سنوات SANIAK 331 

(17-VII)  استهالك طاقة الكهرباء والغاز مبؤسسةSANIAK  332 6413-6419بني 

(18-VII)  تطور استهالك ماديت املازوت والبنزين باملؤسسة SANIAK 334 

(19-VII)  بشركة  6413-6419تطور كمية  النفايات السائلة بني SANIAK 336 

(20-VII)  تطور انتاج ومبيعات مؤسسة TREFISOUD 339 6416-6442بني 

(21-VII)  تطور رقم أعمال مؤسسة TREFISOUD 340 2006-2012بني سنوات 

(22-VII)  ملؤسسة  6416-6442تطور القيمة املضافة بنيTREFISOUD 342 

(23-VII)  ملؤسسة  6416-6442تطور النتيجة الصافية بنيTREFISOUD 343 

(24-VII)  ملؤسسة  6416-6442تطور انتاجية العمال بنيTREFISOUD 344 

(25-VII)  تطور استهالك الكهرباء والغاز يفTREFISOUD  347 6416-6442بني 

(26-VII)  تطور استهالك املازوت والبنزين يفTREFISOUD  349 6416-6442بني 

(27-VII)  353 6412 -6442تطور رقم أعمال املؤسسات حمل الدراسة بني 

(28-VII)  354 6412 -6442تطور القيمة املضافة للمؤسسات حمل الدراسة بني 

(29-VII)  356 6412 -6442تطور النتيجة الصافية للمؤسسات حمل الدراسة بني 

(30-VII)  357 6418 -6443تطور انتاجية العمال للمؤسسات حمل الدراسة بني 

(31-VII)  359 6412 -6442تطور استهالك الكهرباء للمؤسسات حمل الدراسة بني 

(32-VII)  360 6412 -6442تطور استهالك املياه للمؤسسات حمل الدراسة بني 
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 الصفحة جدولعنوان ال الرقم

(1-I)  20 .املستدامة األمم املتحدة للتنمية جلنةمؤشرات التنمية املستدامة حسب 

(2-I) 30 القضايا املهمة للتنمية املستدامة 

(1-II) 50 الوظائف اخلضراء املستحدثة يف بعض دول العامل 

(2-II)  54 االقتصادية ومواضيعهاجمموعات مؤشرات  منظمة التعاون والتنمية 

(3-II) 73 معوقات ادماج االستدامة يف املؤسسات االقتصادية 

(4-II) 77 الوطنية، اجلهوية والدولية املتوفرة حاليا أدوات تطبيق التنمية املستدامة 

(5-II) 79 املعايري احملددة لإلستثمار املسؤول اجتماعيا 

(6-II) 88 املوارد البشرية معايري ومؤشرات تقييم 

(1-III) 97 أهم مواصفات نظم اإلدارة البيئية 

(2-III)  و 10441الفرق بني مواصفة اإليزوEMAS 102 

(3-III) 105 6412لسنة  10441ترتيب أهم الدول املتحصلة على شهادة اإليزو 

(4-III) 109 حتليل لتكلفة وعائد نظام اإلدارة البيئية 

(5-III) 110 إنشاء نظام إدارة بيئية حسب حجم املؤسسة تكاليف 

(6-III)     111     تكاليف إنشاء نظام إدارة بيئية حسب طبيعة املؤسسة 

(7-III)  هيكل سلسلة املواصفة(ISO 14000) 116 

(8-III) 120 العالقة بني املظهر واألثر البيئيني 

(9-III) 122 الفرق بني اهلدف واملستهدف 

(10-III) 124 منوذج عن املسؤوليات البيئية 

(11-III) 125 أنواع التكوين البيئي املقدم من طرف املؤسسة 

(12-III) 148 أهم النفايات اخلطرة والسامة باجلزائر 

(13-III) 143 الفرتة الالزمة لتحلل بعض النفايات 

(14-III) 150 تصنيفات البالستيك املعاد تدويره 

(15-III)  158 آلية اإلنتاج األنظف واملعاجلة عند هناية األنبوبالفرق بني 

(1-IV) 172 اإلختالف بني نظم القياس التقليدية واحلديثة 

(2-IV) 183 مصفوفة األداء البيئي للمؤسسات 
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(3-IV) 192 مؤشرات األداء البيئي املناسبة لكل املنظمات 

(4-IV) 196 مؤشرات األداء البيئي املناسبة ملنظمات معينة 

(5-IV)  حتديد نسبة األعباء املالية منPIB 198 املوجه حلماية البيئة 

(6-IV) 202 (األجنبية -اجلزائرية)التعاون الدويل يف جمال اإلتفاقيات البيئية 

(1-V)  اخلصائص الكيميائية إلمسنتCPJ 209 

(2-V)  اخلصائص امليكانيكية إلمسنتCPJ 210 

(3-V) 211 1993 – 1921مصانع اإلمسنت املنجزة ما بني  قائمة 

(4-V)  اجملموعة الصناعية والتجارية لإلمسنت وفروعها مركزGIC-ERCC 212 

(5-V)  اجملموعة الصناعية والتجارية لإلمسنت وفروعها مركزGIC-ERCE 213 

(6-V)  اجملموعة الصناعية والتجارية لإلمسنت وفروعها مركزGIC-ERCO 213 

(7-V) 215 أهم احملطات التارخيية يف مسار شركة اإلمسنت لعني الكبرية 

(8-V) 217 تكاليف ادراج شركة اإلمسنت لعني الكبرية يف بورصة اجلزائر 

(9-V)  املكتتبون يف رأمسال شركةSCAEK 217 

(10-V) 218 املواد األولية لتصنيع مادة اإلمسنت 

(11-V)  متعاملي شركةSCAEK  219 6410لسنة 

(12-V)  منتجات جممعBCR 226 

(1-VI) 248 القيم املسموحة لبعض القيم القصوى ملعايري اإلنبعاثات اجلوية ملصانع اإلمسنت 

(2-VI) 251 للنفايات اخلطرة وغريها من النفايات يف قمائن اإلمسنت ةاملشرتك مبادئ اإلدارة 

(3-VI)  تصنيف النفايات الصناعية بشركة اإلمسنتSCAEK 252 

(4-VI) 253 القيم القصوى املسموح هبا للمصبات الصناعية السائلة ملصانع اإلمسنت 

(5-VI) 254 امللوثات الصادرة عن مصنع اإلمسنت عرب مراحل اإلنتاج 

(6-VI) 257 تصنيف املؤسسات حسب مستوى اخلطر 

(7-VI) تكلفة التكوين املخصصة كل عامل بشركة اإلمسنتSCAEK 261 

(8-VI) 265 عدد التوقفات الفرن بعد تركيب فوهة اللهب الدورانية 

(9-VI) 266 كمية اآلجر املستهلكة يف فرن التسخني 

(10-VI)  يف مؤسسة القيم املسموحة لبعض القيم القصوى ملعايري اإلنبعاثات اجلوية SANIAK 272 

(11-VI) 273 القيم املسموحة للمصبات السائلة الصناعية يف مصانع حتويل املعادن 
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(12-VI)  تصنيف النفايات اليت تنتجها مؤسسةSANIAK 274 

(13-VI)  املخصصات املالية لربامج التكوين املربجمة من طرف مؤسسةSANIAK 275 

(14-VI) إدارة النفايات مبؤسسة TREFISOUD 287 

(15-VI)  خاص باملطابقة مع االجراءات واإلشرتاطات القانونية ملؤسسةTREFISOUD 288 

(16-VI)  املخصصات املالية لربامج التكوين املربجمة من طرف مؤسسةTREFISOUD 289 

(1-VII)  297 6411-6440تطور انتاج اإلمسنت ومبيعات الشركة لسنوات 

(2-VII)  299 6412 -6440تطور رقم أعمال الشركة بني سنوات 

(3-VII)  300 6412 -6440تطور القيمة املضافة لشركة اإلمسنت بني سنوات 

(4-VII)  302 6412-6440تطور النتيجة الصافية لشركة اإلمسنت بني سنوات 

(5-VII)  303 6412-6440تطور انتاجية العمال بني سنوات 

(6-VII) 305 6449 -6442 :سنوات املبالغ املستثمرة حلماية البيئة بني 

(7-VII) 307 بطاقة تقنية لرتكيب مصفاة قماشية 

(8-VII)  تطور لكمية الغبار الصادر من طرف شركة اإلمسنتSCAEK 308 

(9-VII)  امجايل استهالك الكهرباء والغاز لفروع جممعGICA  311 6412لسنة 

(10-VII) 312 6412-6440 سنوات بني اإلمسنت شركة يف الكهرباء استهالك تطور 

(11-VII)  314 6412-6440تطور استهالك الغاز يف شركة اإلمسنت بني سنوات 

(12-VII)  315 6412-6440تطور تكاليف استهالك الكهرباء والغاز الطبيعي بشركة اإلمسنت بني 

(13-VII)  317 6412-6442تطور كمية املاء املستهلكة بشركة االمسنت بني 

(14-VII)  تطور تكلفة استهالك املاء يف شركةSCAEK  319 6412-6442بني 

(15-VII)  تصنيف النفايات الصناعية بشركة اإلمسنتSCAEK 320 

(16-VII)  322 6411-6411لسنوات إمجايل النفايات الصناعية املباعة 

(17-VII)  تطور انتاج ومبيعات مؤسسةSANIAK  323 6411-6441بني سنوات 

(18-VII)  تطور رقم أعمال مؤسسةSANIAK  325 6412 -6441بني سنوات 

(19-VII)  ملؤسسة  6411-6441تطور القيمة املضافة بني SANIAK 326 

(20-VII)  ملؤسسة  6412 -6441تطور للنتيجة الصافية بني SANIAK   328 

(21-VII)  ملؤسسة  6412-6449تطور انتاجية العمال بني سنوات SANIAK 329 

(22-VII)  ملؤسسة تطور استهالك الكهرباء والغازSANIAK 331 6411-6413 بني 
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(23-VII)  تطور استهالك ماديت املازوت والبنزين باملؤسسة SANIAK 333 

(24-VII)  بشركة  6411-6413تطور كمية  املياه املستهلكة من SANIAK 335 

(25-VII) بشركة  6411-6413السائلة بني  تطور كمية  النفايات SANIAK 335 

(26-VII)  تصنيف النفايات الصناعية مبؤسسةSANIAK 337 

(27-VII)  تطور انتاج ومبيعات مؤسسة TREFISOUD  338 6416-6442بني سنوات 

(28-VII)  تطور رقم أعمال مؤسسة TREFISOUD  340 2006-2012بني 

(29-VII) ملؤسسة  6416-6442املضافة بني  تطور القيمةTREFISOUD 341 

(30-VII)  ملؤسسة  6416-6442تطور النتيجة الصافية بنيTREFISOUD 342 

(31-VII)  ملؤسسة  6416-6442تطور انتاجية العمال بنيTREFISOUD 344 

(32-VII)  تطور استهالك الكهرباء والغاز يفTREFISOUD  345 6416-6442بني 

(33-VII)  تطور استهالك املازوت والبنزين يفTREFISOUD  347 6416-6442بني 

(34-VII)  تطور استهالك املياه  يفTREFISOUD  350 6410-6441بني 

(35-VII)  تصنيف النفايات الصناعية  يفTREFISOUD  351 6416-6442بني 

(36-VII)  قيمة مبيعات النفايات الصناعية  يفTREFISOUD  351 6416-6442بني 

(37-VII)  352 6412 -6442تطور رقم أعمال املؤسسات حمل الدراسة بني 

(38-VII)  354 6412 -6442تطور القيمة املضافة للمؤسسات حمل الدراسة بني 

(39-VII)  355 6412 -6442تطور النتيجة الصافية للمؤسسات حمل الدراسة بني 

(40-VII)  356 6412 -6442تطور انتاجية العمال للمؤسسات حمل الدراسة بني 

(41-VII)  358 6412 -6442تطور استهالك الكهرباء للمؤسسات حمل الدراسة بني 

(42-VII)  360 6412 -6442تطور استهالك املياه للمؤسسات حمل الدراسة بني 
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 فهرس المحتويات
 الصفحة المحتويات

 ط -أ  ةــــالمقدم

 
 الفصل األول:مدخل مفاهيمي حول التنمية المستدامة

 

 2 مقدمة
 3 التنمية المستدامةمدخل إلى  المبحث األول:
 3 لتنمية ادلستدامةا لظهور اإلطار التارخيي :المطلب األول 

 01 التنمية ادلستدامةالسياق التارخيي دلفهوم  : لثانيالمطلب ا
 00 ، خصائصها وعناصرىاالتنمية ادلستدامة أىداف لثالث:المطلب ا

 04 المبحث الثاني: استراتيجيات التنمية المستدامة،مستوياتها ومؤشراتها
 04 التنمية ادلستدامة اسرتاتيجيات ألول:المطلب ا
 06 التنمية ادلستدامة مستويات لثاني:المطلب ا
 07 مؤشرات التنمية ادلستدامةلثالث: المطلب ا

 20 أبعاد التنمية المستدامة ومؤتمراتها الدولية المبحث الثالث:
 22 أبعاد التنمية ادلستدامة :األول المطلب

 30 لتحقيق التنمية ادلستدامةادلؤمترات الدولية  :الثاني  مطلبال
 39 خالصة الفصل

 
 مرتكزات التنمية المستدامة كدعامة نحو استدامة المؤسسات الفصل الثاني:

 
 40 مقدمة

 43 التحول نحو االقتصاد االخضر في سياق التنمية المستدامة :المبحث األول 

 43 تعريف االقتصاد األخضر، أمهيتو وفوائده: األول  طلبالم
 51 خضر، ومؤشراتومتطلبات التحول حنو االقتصاد األ:  ثانيال طلبالم

 57 خضرادلبادرات الوطنية يف التحول حنو االقتصاد األبعض المطلب الثالث: 
 61 المبحث الثاني: الحوكمة البيئية

 61 مفهوم احلوكمة البيئية ومقوماهتاالمطلب األول: 
 63 اجتاىات احلوكمة وحمدداهتا :المطلب الثاني
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 66 في المؤسسة االقتصادية المبحث الثالث: ادماج اإلستدامة
 66 مفهوم اإلستدامة ومرتكزاهتاالمطلب األول: 
 69 مبادئ اإلستدامة، وخطوات بناء نظام الستدامة ادلؤسساتالمطلب الثاني: 

 74 االقتصادية ؤسساتأدوات تطبيق التنمية ادلستدامة من طرف ادل المطلب الثالث:
 78 ادلستدامة يف وظائف ادلؤسسة االقتصاديةادماج التنمية  :المطلب الرابع

 91 خالصة الفصل
 

 الممارسات البيئية المطبقة في المؤسسة االقتصادية الفصل الثالث:
 

 92 مقدمة الفصل
 93 الدولية القياسية مقدمة حول نظم اإلدارة البيئية والمواصفات :المبحث األول 
 93 وأنواعهانشأة نظم اإلدارة البيئية  :المطلب األول 
 ISO 14000 000سلسلة ادلواصفات الدولية  :المطلب الثاني 
 007 متطلبات إقامة نظام اإلدارة البيئية :المطلب الثالث 

 030 المبحث الثاني: تقييم األثر البيئي للمؤسسات
 030 مفهوم تقييم األثر البيئي ونشأتوالمطلب األول : 

 034 البيئي وعالقتو مع اإلدارة البيئيةأىداف تقييم األثر المطلب الثاني:
 036 مكونات دراسة تقييم األثر البيئي وخمتلف خطواتوالمطلب الثالث: 

 039  المبحث الثالث: إدارة النفايات الصناعية
 039 مفهوم النفايات واإلتفاقيات الدولية إلدارهتاالمطلب األول: 
 042 تصنيف النفاياتالمطلب الثاني :

 044 اسرتاتيجيات اإلدارة البيئية للنفايات، وواقعها باجلزائرالثالث:المطلب 
 048 اإلدارة ادلتكاملة للنفاياتالمطلب الرابع:

 050 المبحث الرابع: آليات تنفيذ اإلنتاج األنظف
 052 مفهوم اإلنتاج األنظف ونشأتوالمطلب األول : 

 054 فوائد وأىداف اإلنتاج األنظف مزايا،المطلب الثاني : 
 058 خصائص، تكنولوجيا اإلنتاج األنظف ومعوقات تنفيذهالمطلب الثالث : 

 060 آليات تنفيذ اإلنتاج األنظف و تكاملو مع نظام اإلدارة البيئية:المطلب الرابع 
 065 خالصة الفصل
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 الفصل الرابع:اإلطار العام حول األداء وتصنيفاته

 

 067 الفصلمقدمة 
 068 المبحث األول: مدخل لألداء 

 068 مفهوم األداء، خصائصو والعوامل ادلؤثرة فيو :المطلب األول 
 070  ومتطلبات قياسو الوظائف احلديثة لألداء :المطلب الثاني 

 073 أبعاد األداء وتصنيفاتو:  لثالمطلب الثا
 078 المبحث الثاني: مدخل إلى األداء البيئي

 078 أبعاد األداء البيئيالمطلب األول:
 080 قياس األداء البيئي :الثاني  المطلب

 087 األداء البيئي، تقييمو وحتديد مؤشراتو : لثالمطلب الثا
 095 اإلطار التشريعي والقانوني لحماية البيئة بالجزائر :الثالث المبحث 

 095 البيئةاآللية القانونية للمحافظة على  : المطلب األول
 098 يف اجلزائر طبقةالرسوم البيئية ادل : لمطلب الثانيا

 200 اإلسرتاتيجية البيئية يف اجلزائر وواقع اإلستعانة بربامج الدعم الفين األجنبيةالمطلب الثالث:
 213 خالصة الفصل

 215 مقدمة الجزء التطبيقي
 

 TREFISOUD, SANIAK , SCAEKمحل الدراسة الفصل الخامس: التعريف بالمؤسسات 

 

 217 مقدمة الفصل
 SCAEK 218شركة اإلسمنت لعين الكبيرة  :المبحث األول 

 218 حملة عن صناعة اإلمسنت ومراحل تطورىا باجلزائرالمطلب األول : 
 SCAEK 204دراسة حالة شركة اإلمسنت لعني الكبرية  :الثاني  طلبالم

 SANIAK 225شركة تصنيع اللواحق الصناعية والصحية المبحث الثاني: 

 BCR 225حملة عامة عن الشركة األم المطلب األول:
 SANIAK 227التعريف بشركة تصنيع اللواحق الصناعية والصحية  :المطلب الثاني

 TREFISOUD 233 المؤسسة الوطنية للقلد وصناعة منتجات التلحيم :المبحث الثالث
 TREFISOUD 233 نشأة ادلؤسسة الوطنية للقلد وصناعة منتجات التلحيم :المطلب األول 
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 TREFISOUD 235المؤسسة الوطنية للقلد ومنتوجات التلحيم التعريف ب :المطلب الثاني

 242 خالصة الفصل
 

 محل الدراسة الممارسات البيئية المطبقة من طرف المؤسسات الفصل السادس:
TREFISOUD, SANIAK , SCAEK 

 244 مقدمة الفصل
 SCAEK 245الممارسات البيئية المطبقة من طرف شركة  :المبحث األول 
 ISO14001 245القياسية  ةعلى ادلواصف SCAEKاخلطوات ادلتبعة  حلصول  :المطلب األول

 265 إستثمارات شركة اإلمسنت يف إطار تكنولوجيا اإلنتاج األنظف :الثاني  مطلبال
 SANIAK 269الممارسات البيئية في مؤسسة  :المبحث الثاني 
 ISO14001 269 تبين نظام اإلدارة البيئية :المطلب األول 
 277 اإلنتاج األنظف تكنولوجيا التوجو حنو تطبيق :المطلب الثاني

 TREFISOUD  281الممارسات البيئية المطبقة في مؤسسة  :المبحث الثالث
 ISO14001 281 تبين نظام اإلدارة البيئية :المطلب األول 
 290 تطبيق تكنولوجيا اإلنتاج األنظف :المطلب الثاني

 294 خالصة الفصل
 

 : أثر الممارسات البيئية المطبقة من طرف المؤسسات محل الدراسةسابعالفصل ال

TREFISOUD, SANIAK , SCAEK على أدائها االقتصادي والبيئي 

 296 مقدمة الفصل
 SCAEK 297أثر الممارسات البيئية على األداء اإلقتصادي والبيئي لشركة  :المبحث األول 
 SCAEK 297لشركة حتليل أثر ادلمارسات البيئية على األداء االقتصادي  :المطلب األول
 SCAEK 315لشركة حتليل أثر ادلمارسات البيئية على األداء البيئي  :المطلب الثاني

 SANIAK 323مؤسسةأثر الممارسات البيئية على األداء اإلقتصادي والبيئي ل :المبحث الثاني 
 SANIAK 323ؤسسةدلحتليل أثر ادلمارسات البيئية على األداء االقتصادي  :المطلب األول
 SANIAK 330دلؤسسة حتليل أثر ادلمارسات البيئية على األداء البيئي  :المطلب الثاني

 TREFISOUD 338 مؤسسةأثر الممارسات البيئية على األداء اإلقتصادي والبيئي ل :المبحث الثالث

 TREFISOUD 338 ؤسسةدلحتليل أثر ادلمارسات البيئية على األداء االقتصادي  :المطلب األول
 TREFISOUD 345لمؤسسة أثر الممارسات البيئية على األداء البيئي  حتليل :المطلب الثاني

 352قياس أثر الممارسات البيئية على األداء اإلقتصادي والبيئي للمؤسسات محل  :المبحث الرابع 
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 :الملخص
والدور  إىل دراسة واقع تطبيق املمارسات البيئية يف املؤسسات االقتصادية العمومية باجلزائر هدف موضوع حبثناي

وبالتايل قياس مستوى الوعي البيئي لدى  ، فيو للمؤسسات املنخرطة واالقتصادي الذي تلعبو يف حتسني األداء البيئي
كذا   و ISO14001املواصفة القياسية  نظام اإلدارة البيئية وفق من خالل اعتماد ىذاو  مسريي املؤسسات االقتصادية،

 تنشط يف قطاعات خمتلفةتطبيق تكنولوجيات اإلنتاج األنظف، وقد دتت الدراسة امليدانية على ثالثة مؤسسات عمومية 
 .SCAEK, SANIAK, TREFISOUDىي:

 عرفت بصفة عامة نتائج إجيابية يف  املنخرطة يف التوجو البيئيالدراسة التطبيقية أن املؤسسات  نا يفوقد توصل
تكاليفها  ساىم يف ختفيضمن خالل تقليص معدل انبعاثاهتا الغازية إىل املستوى احملدد قانونا، كما  أدائها البيئيمؤشرات 
 .تثمينهاىذا من خالل اعية و من خالل االقتصاد يف استهالك الطاقة واملياه، كما استفادت من النفايات الصن ةاالستثماري

 يف مؤشراهتا االقتصادية  نتائج اجيابيةويف إطار حتسني أدائها االقتصادي فاملؤسسات الثالثة حمل الدراسة عرفت 
 .نتيجة الصافية، القيمة املضافة واإلنتاجيةال تطور من خالل تقييمعموما وىذا 

 ، اإلنتاج األنظف، األداء البيئي، األداء االقتصادي.ISO14001 التنمية املستدامة، مواصفةالكلمات المفتاحية: 
Abstract: 

Our research aims at studying the actual application of environmental practices in the 

Algerian public economic companies, and the role they play in improving the environmental 

and economic performance of the involved institutions; and hence measure the level of 

environmental awareness among the economic company managers, whose companies adopted 

the environmental management system in accordance with ISO14001 and Cleaner Production 

technologies. The empirical study was conducted on three public companies operating in 

different sectors. The companies are:  SCAEK, SANIAK, TREFISOUD. 

As far as the result of the empirical study are concerned, we found out that the 

companies involved in the environmental orientation witnessed positive results in their 

environmental performance indicators by reducing their gas emissions to the legally defined 

level. The latter contributed in reducing their investment costs by saving energy and water. 

They also took advantage of industrial waste by valuating it. 

As a part of the improvement of their economic performance, the three studied 

companies showed positive results in their economic indicators in general, and this by 

assessing the evolution of the net result, value added and productivity. 

Keywords: Sustainable Development, ISO14001, Cleaner Production, Environmental 

Performance, Economic Performance. 


