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 شكر وتقدير
 

املبتدئ  ،املتفضل على عباده جبزيل املواهب والعطاء ،هلل املستحق للحمد والثناء احلمد
 .ابلنعِم قبل استحقاقها من خريات األرض وبركات السماء

 ساهملكل من  تقديرأن أتوجه خبالص عبارات الشكر وال أما بعد، ال يسعين يف هذا املقام إال
 :كر، وأخص ابلذ من أساتذة وزمالء يف إجناز هذا العمل

والذي  بقبول اإلشراف على هذه املذكرة لالذي تفض ،األستاذ الدكتور الشريف بقة -
 مل يبخل علي بتوجيهاته القيمة ومتابعته املستمرة خلطوات إجناز هذا العمل.

 املناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذه املذكرة وتقييمها.أعضاء جلنة  -

واليت مكنت من اجناز هذا  هاو مقدموظفي مؤسسة نفطال على املعلومات القيمة اليت  -
 . البحث

      



 

 

 

 إهداء
 

 أهدي هذا العمل املتواضع إىل:

 

 نيا واآلخرةهما يف الدمحر و الوالدين الكرميني حفظهما هللا ورعامها 

 

 العزيزة  إىل الزوجة

 

 وكافة أفراد العائلة إىل إخويت األعزاء

 

 األصدقاء  مجيعإىل 



 املقدمة

 

 أ

 

 املقدمة العامة:

يشهد العامل طفرة هائلة يف موضوع االهتمام ابلبيئة، نتيجة لنمو الوعي البيئي لدى خمتلف أفراد 
ه منذ أوائل القرن املاضي إىل وضع العديد من االتفاقات واملعاهدات هبدف حشد اجلهود اجملتمع، حيث اجت

الدولية ملعاجلة القضااي املتعلقة ابلبيئة، واليت أصبحت من أهم القضااي املعاصرة، خاصة تلك املعنية بوسائل 
لزوال ويهدد كذلك حياة كل محاية البيئة واحملافظة عليها. إذ أن مشكلة التلوث خطر يهدد اجلنس البشري اب

الكائنات احلية والنبااتت، هذا ما دفع الدول والباحثني إىل دراسة هذه الظاهرة اخلطرية ملعرفة األسباب اليت 
تؤدي إليها ومعاجلتها إىل احلد الذي يقلل من اآلاثر السيئة اليت تنتج عنها. كما عمدت احلكومات إىل سن 

تفعيل القرارات واملعاهدات الدولية واإلقليمية املربمة يف هذا اجملال وتطبيقها  مجلة من القوانني واألنظمة بغرض
 احمللية. اقتصاداهتاعلى مستوى 

وعليه ونظرا للتزايد املستمر للضغوط اليت متارسها األطراف املهتمة ابلبيئة )حكومات، منظمات، 
البيئة والتنمية املستدامة، أصبح لزاما على جمتمع مدين...اخل( على املؤسسات واملتعلقة أساسا ابحلفاظ على 

هذه املؤسسات البحث عن أدوات وآليات متكنها من الوصول إىل مستوى جيد لألداء البيئي من خالل حتكم 
 أفضل يف التأثريات اليت حتدثها نشاطاهتا على البيئة.

ا أهدافها يف هذا السياق اعتمدت العديد من املؤسسات على فلسفة جديدة، تدمج من خالهل
 Système de ةوسياساهتا االقتصادية مع تلك املتعلقة ابحلفاظ على البيئة، وهذا عرب وضع نظام إدارة بيئي

Management Environnemental. 
كجميع األنظمة القائمة يف املؤسسة اليت تتطلب عمليات حتسني وصيانة دورية، فإن نظام اإلدارة 

مية، دورية ودائمة بواسطة القيام بعمليات مراجعة وتدقيق، تسمح للمؤسسة حيتاج كذلك إىل وقفة تقيي ةالبيئي
بتحديد مواطن االختالالت املتعلقة ابلبيئة، وتعطيها فكرة عن مدى احرتامها اللتزاماهتا البيئية، كما تقود 

 ها البيئي.املؤسسة الختاذ أفضل القرارات التصحيحية والوقائية لتحقيق ديناميكية التحسني املستمر ألدائ

نعتقد ا نإال أن املراجعة، على داللة وأمهية أتثري البيئة على مهنة تفاق أدبيات املراجعةاوعلى الرغم من 
ابلنسبة  هذه الوظيفةمازالت يف حاجة إىل دراسات واسعة حول املسامهات اليت ميكن أن تقدمها أهنا 

 .للمشكالت البيئية
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 إشكالية الدراسة:  -1

 ميكننا صياغة اإلشكالية الرئيسية اليت نسعى لإلجابة عليها على النحو التايل:بناء على ما سبق 
  ما هو دور املراجعة البيئية يف حتسني األداء البيئي للمؤسسة؟

 من أجل اإلجابة على هذا التساؤل البد من تفصيله إىل األسئلة الفرعية التالية:

  ما هي املراجعة البيئية؟ 

 يئي وما هي أدوات تقييمه؟ما املقصود ابألداء الب 

 ؟للمؤسسة ماهي اإلجراءات املتبعة يف عملية املراجعة البيئية من أجل تقييم وحتسني األداء البيئي 

  ؟للمؤسسة املراجعة البيئية يف حتسني األداء البيئياليت تساهم من خالهلا ستددامات االما هي 

 ؟نفطالاملراجعة البيئية يف حتسني األداء البيئي ملؤسسة  كيف تساهم 

 فرضيات الدراسة: -2

حتاول دراستنا هاته التعرف على العالقة بني املراجعة البيئية واألداء البيئي من خالل الدور الذي تلعبه 
 هذه الوظيفة داخل املؤسسة، لذلك سينطلق هذا البحث من الفرضية الرئيسية التالية:

 اجعة البيئية بدور إجيايب يف حتسني األداء البيئي ملؤسسة انفطال.تقوم املر 

 هذه الفرضية تنطوي على الفرضيات اجلزئية التالية:
  بدور فعال يف  تضمن هلا القيام، يف عمليات املراجعة البيئيةمجلة من اإلجراءات واملراحل تتبع املؤسسة

 ؛ييم وحتسني األداء البيئيتق

  ؛البيئي تقييم وحتسني أدائهال كأداةاملراجعة البيئية  تعتمد مؤسسة نفطال 

 نظام اإلدارة البيئيةتقييم وحتسني تعتمد مؤسسة نفطال املراجعة البيئية كأداة ل. 

 أمهية املوضوع: -3

يرتبط ابحلفاظ على حياة اإلنسان، فالبيئة هي وسط حياة اإلنسان، من ماء  إن موضوع محاية البيئة
وهواء وغذاء، وأي هتديد هلا يعترب هتديدا مباشرا لإلنسان نفسه، وبناء على ذلك يتوجب على املؤسسات 
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. من أجل الصناعية مراعاة اآلاثر السلبية اليت تنجم عن ممارستها ألعماهلا، لضمان احلفاظ على احلياة البشرية
ذلك البد من وجود نظام مراجعة بيئية يهدف ملعرفة مدى التزام املؤسسات ابلقوانني والتشريعات البيئية 
وكذلك األنظمة الداخلية، ابإلضافة إىل التأكد من فعالية النظم املتبعة داخل املؤسسة، وإضفاء املصداقية على 

 ا من طرف املؤسسة.  املعلومات املتعلقة ابلبيئة واليت يتم اإلفصاح عنه

 أسباب اختيار املوضوع: -4

 يلي: فيمايرجع اهتمامنا مبوضوع البحث إىل مجلة من االعتبارات الذاتية واملوضوعية، واليت نوجزها 
  والتنمية املستدامة؛ االسرتاتيجيةارتباط املوضوع مبجال التدصص إدارة األعمال 

  املراجعة البيئية؛الرغبة يف التعمق يف دراسة آليات وفوائد 

  تقدمي دراسة تساعد متدذي القرار على أخذ فكرة عن أمهية املراجعة البيئية وكيفية مسامهتها يف حتسني
 املستدامة؛ ةاألداء البيئي للمؤسسات والذي يندرج يف إطار املساعي الرامية لتحقيق التنمي

 ساليب تسيريية فعالة من أجل الرغبة يف مساعدة املؤسسات االقتصادية اليت تبحث عن أدوات وأ
 التكيف مع القيود اليت يفرضها احمليط الذي تنشط فيه.

 أهداف الدراسة: -5

 يهدف هذا البحث إىل:
 توضيح املفاهيم اليت هلا عالقة مبوضوع املراجعة البيئية، من خالل إظهار طبيعتها، أسسها ومنهجيتها؛ 

 ء البيئي للمؤسسة؛معرفة أهم األدوات املستعملة يف قياس وتقييم األدا 

 إبراز االرتباط املوجود بني األداء البيئي واألداء االقتصادي للمؤسسة؛ 

 السعي إىل معرفة اآلليات واإلجراءات اليت متارس من خالهلا املراجعة البيئية يف املؤسسة؛ 

 املستمر لألداء البيئي للمؤسسة؛حماولة إبراز دور املراجعة البيئية يف التحسني  

  معرفة مدى التزام املؤسسة حمل الدراسة ابملراجعة البيئية كأداة تساهم يف تطوير أدائها البيئي.حماولة 

 الدراسات السابقة حول املوضوع: -6

نظرا الرتباط موضوع حبثنا مبسألة حساسة، أال وهي احلفاظ على البيئة، فقد عرف اهتماما متزايدا من 
 الصلة جند:   طرف الباحثني والكتاب، ومن أهم الدراسات ذات
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  ،التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتدايت عبد الرمحن العايب
، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس، التنمية املستدامة

 .1111سطيف، 

األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف ظل هدفت هذه الدراسة إىل بيان وحتليل كيفية التحكم يف 
حتدايت التنمية املستدامة، ابعتبار أن األداء الشامل يعد حمصلة للنتائج االقتصادية، االجتماعية والبيئية. 
تطرقت الدراسة كذلك إىل حتليل جوانب األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية، مث التدليل عليه وتدعيمه 

 .ائري من خالل تناول حالة قطاع صناعة اإلمسنت ابجلزائرمبعطيات من الواقع اجلز 

 توصلت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج يتمثل أبرزها فيما يلي:

ضعف االلتزام ابملسؤولية االجتماعية لدى مؤسسات قطاع صناعة اإلمسنت، حيث ينبع  -
يف االستفادة من إدماجها ألبعاد التنمية املستدامة ضمن اهتماماهتا اإلدارية من الرغبة 

 اإلعاانت املالية للدولة، وليس من قناعة مسرييها هبذه األبعاد.

غياب اتم لقياس األداء الشامل وكذلك اإلفصاح عنه، وذلك راجع لرتكيز االهتمام على  -
 األداء املايل واالقتصادي على حساب األداء البيئي واألداء االجتماعي.

  ءة يف دور الدولة الداعم لتحسني األداء البيئي املستدام قراف بقة، يعبد الرمحن العايب والشر
، ورقة علمية مقدمة إىل املؤمتر العلمي الدويل حول سلوك املؤسسات للمؤسسات االقتصادية

 20/21االقتصادية يف ظل رهاانت التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية، جامعة ورقلة اجلزائر، أايم 

 .2012نوفمرب 

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مستوى تبين املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ألنظمة اإلدارة البيئية 
ومدى استفادهتا من الدعم املؤسسي  يف سبيل حتسني أدائها البيئي، 14001املطابقة للموصفة إيزو 

إلقبال على واملايل والفين الذي تضعه الدولة حتت تصرفها. وقد توصلت الدراسة إىل أن مستوى ا
احلصول على شهادة اإليزو هذه ضعيف جدا ابملقارنة مع دول جنوب البحر األبيض املتوسط، وأوعزت 
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الدراسة أسباب هذا الوضع إىل الواقع احلايل لالقتصاد، ومجلة املشاكل اليت تتدبط فيها املؤسسة 
 االقتصادية اجلزائرية. 

  ،لبيئية كأحد متطلبات املؤسسة املستدامة املراجعة اكمال حممد منصوري وجودي حممد رمزي
، ورقة حبثية مقدمة يف إطار املؤمتر العلمي الدويل: التنمية املستدامة والكفاءة وحتقيق التنمية املستدامة

 .2008أفريل  7/8االستددامية للموارد املتاحة، جامعة سطيف، اجلزائر، أايم 

وعالقة التنمية املستدامة مبنظمات األعمال واليت أدت تناول الباحثان يف دراستهما تطور مفهوم التنمية 
إىل ظهور نظام اإلدارة البيئية، وصوال إىل دور املراجعة البيئية يف فحص وتدقيق هذا النظام، وهذا بغية 

 تطوير األداء البيئي ملنظمات األعمال، وهو ما سيؤدي إىل حتقيق التنمية املستدامة.

 التزام مدققي احلساابت األردنيني ابإلجراءات ي، و سني البشتاغسان فالح املطارنة وسليمان ح
، جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية الالزمة حلماية البيئة

 .2008( 1(، العدد )30والقانونية، اجمللد )

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى إدراك مدققي احلساابت األردنيني لضرورة القياس 
واالعرتاف ابملتطلبات البيئية يف القوائم املالية. لذلك البد من دراسة أثر أداء الشركات الصناعية عليها. 

دقيقية الالزمة سعت الدراسة كذلك إىل التعرف على الصعوابت اليت حتول دون تطبيق اإلجراءات الت
اليت تؤدي إىل محاية البيئة. وقد تناولت الدراسة التعريف أبمهية التدقيق البيئي، وأسباب ظهوره، وأهدافه 
واملشاكل اليت حتول دون تنفيذه، وكذلك مسؤولية املدقق جتاه تدقيق األداء البيئي. كما توصلت هذه 

ردن ليس لديهم إملام كاف ابإلجراءات الدراسة إىل نتيجة مفادها أن مدققي احلساابت يف األ
املستددمة للتدقيق البيئي، وأن إدارات الشركات ال تتدذ اإلجراءات الالزمة لاللتزام بقوانني محاية 

 البيئة، وأن هناك مجلة من الصعوابت اليت حتول دون القيام ابلتدقيق البيئي.   

  ،لتجسيد مبادئ ومعايري التنمية تطور وظيفة التدقيق يف جمال حوكمة الشركات فاتح غالب
، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة فرحات عباس، املستدامة، دراسة لبعض املؤسسات الصناعية

 .2011سطيف 



 املقدمة

 

 و

 

سعت هذه الدراسة إىل تبيان واقع التنمية املستدامة وحوكمة الشركات يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية،  
يق الداخلي واخلارجي للجوانب االجتماعية والبيئية للتنمية كما حاولت معرفة مدى مشول نطاق التدق

املستدامة يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية. كما تطرقت هذه الدراسة إىل التوجهات احلديثة للتدقيق 
والتحقيق يف جمال حوكمة الشركات، خصوصا يف ظل التحدايت اليت فرضتها التنمية املستدامة يف 

وكذلك إىل أهم املبادرات العاملية الرامية لقياس وتقييم التنمية املستدامة يف املؤسسات االقتصادية، 
   املؤسسات. 

 Angèle DOHOU-RENAUD, les outils d’évaluation de la performance 

environnementale : Audits et indicateurs environnementaux, 30° congrès de 

l’Association Francophone de la comptabilité, Ecole de Management de Strasbourg, du 27 

au 29/05/2009 : 

تسعى هذه الدراسة إىل التعرف على األسباب اليت تدفع املؤسسات إىل االعتماد على عمليات 
املراجعة واملؤشرات البيئية من أجل تقييم أدائها البيئي، وذلك ملعرفة ما إذا كان استددام هذه األدوات 

ؤسسة ملواجهة الضغوط يستجيب إىل احتياجات تنظيمية حقيقية، أم هو جمرد وسيلة ترمي إىل حتسني صورة امل
والقيود اليت تعرتضها. من أجل ذلك قام الباحث إبجراء دراسة استكشافية مشلت عشرة مؤسسات فرنسية 

، وذلك ابالعتماد على النظرية التنظيمية اجلديدة ونظرية األطراف ذات 14001حائزة على شهادة إيزو 
 املصلحة.

 Elizabeth GIROUX, l’entreprise et l’audit environnementale : perspectives de 

développement national et international dans le secteur de l’environnement et du 

commerce, les cahiers de droit, Vol 38, N°1, 1997, PP 71-118.      

ل اتساع نطاقها ليشمل هذه الدراسة التطورات اجلديدة اليت عرفتها مهنة املراجعة البيئية من خال تربز 
اجلوانب البيئية. كما بينت هذه الدراسة أن االجتاه السائد حمليا ودوليا يرمي إىل توحيد املراجعة البيئية، عرب 

اخلاصة بنظام اإلدارة البيئي، واليت وضعت مبادئ توجيهية ملمارسة املراجعة البيئية.  14000اعتماد معايري إيزو 
ة اجلديدة ستساعد املنظمات مبدتلف أنواعها وأحجامها على حتسني أدائها حسب الدراسة، هذه العملي

البيئي والوقاية من احلوادث اإليكولوجية، وتفادي انتهاك القوانني اخلاصة ابلبيئة. كما توصلت هذه الدراسة إىل 
دة عالية الكفاءة استنتاج مفاده أنه يف سبيل محاية البيئة ال جيب الرتكيز على استعمال التكنولوجيات اجلدي

 اجلديدة. فقط، بل جيب االهتمام أيضا ابألساليب اإلدارية والتسيريية



 املقدمة
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 املنهج املستخدم يف الدراسة: -7

عتماد املنهج الوصفي عند تطرقنا مت امن أجل املعاجلة السليمة لإلشكالية املطروحة للدراسة يف حبثنا، 
واألداء البيئي، مع االستعانة ابملنهج التارخيي يف األجزاء املرتبطة ملدتلف املفاهيم النظرية حول املراجعة البيئة 

مت إتباع املنهج الوصفي التحليلي عند التطرق إىل العالقة بني املراجعة لتارخيي للمراجعة البيئية. كما ابلتطور ا
 البيئية واألداء البيئي.

 صعوابت الدراسة: -8

 ثل أمهها فيما يلي:واجهتنا عند قيامنا هبذه الدراسة صعوابت، يتم

 ندرة املراجع اليت تربط بني متغريات الدراسة واملتمثلة يف املراجعة البيئية واألداء البيئي؛ 
 صعوبة إجياد مؤسسات تعتمد املراجعة البيئية كأداة لتحسني أدائها البيئي؛ 
 لتواجد أغلب اليت أجريت هبا دراسة احلالة، وذلك  على املعلومات على مستوى الوحدة صعوبة احلصول

 املصادر على مستوى اإلدارات املركزية للمؤسسة؛

 تقسيم الدراسة: -9

تبين املؤسسة االقتصادية  الفصل األولفصول، حيث سنتناول يف  أربعةيشتمل هيكل البحث على 
ملفهوم التنمية املستدامة وذلك من خالل اهتمامها املتزايد ابلبعد البيئي وسعيها إىل دجمه عرب جمموعة من 

اإلطار النظري للمراجعة البيئية من خالل سرد أهم إىل سنقوم ابلتطرق  الفصل الثاينيف  اآلليات والنظم.
التعريفات الواردة هلا والتطرق إىل التطور التارخيي الذي شهدته، وكذلك األهداف املرجوة منها وصوال إىل 

للتعرف على  فقد مت ختصيصه لفصل الثالثاأما . وعوامل جناحها يف املؤسسة االقتصادية أنواعها ومعايريها
مفهوم األداء البيئي للمؤسسة وأهم األدوات املستعملة يف قياسه وتقييمه، كما سنربز الدور الذي تضطلع به 

 ناخصص. وهبدف تثمني دراستنا، من خالل استدداماهتا املدتلفة األداء البيئيهذا املراجعة البيئية يف حتسني 
من اجل الوقوف على واقع الدور  نفطال/مقاطعة الوقود بقسنطينة،حالة مؤسسة  لدراسة الفصل الرابع

  حتسني األداء البيئي هلذه املؤسسة. يفالذي تضطلع به املراجعة البيئية 
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 الفصل األول: التنمية املستدامة واملؤسسة االقتصادية
 

 :الفصل األولمقدمة 

أصبحت التنمية املستدامة متثل يف وقتنا احلاضر إحدى أهم القضااي ابلنسبة للمؤسسات االقتصادية  
اليت تريد أن تضمن لنفسها البقاء واالستمرارية يف بيئة األعمال احلالية، حيث ابت لزاما على هذه املؤسسات 

ساهم تبين املؤسسات االقتصادية  االهتمام أبدائها البيئي واالجتماعي إىل جانب األداء االقتصادي. كما
ملبادئ التنمية املستدامة يف زايدة اهتمامها ابآلاثر البيئية املرتتبة عن ممارستها ألنشطتها، وهو ما دفع هبا إىل 

عرب إدخال تعديالت على أساليبها اإلدارية  ،السعي إىل إجياد أفضل الطرق للتقليل من هذه التأثريات السلبية
 ترمي إىل دمج البعد البيئي ضمنها.

 بناًء على ما سبق سنتناول خالل هذه الفصل النقاط املتضمنة يف املباحث التالية:

 املبحث األول: ماهية التنمية املستدامة؛ 

 املبحث الثاين: املؤسسة االقتصادية واملخاطر البيئية؛ 

  :االهتمامات البيئية ودجمها يف للمؤسسة.املبحث الثالث 
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 ماهية التنمية املستدامةاملبحث األول: 

واملطالبة ابلتدلي عن  ةتزايدتعد التنمية املستدامة من املفاهيم احلديثة اليت ظهرت استجابة للنداءات امل 
البعد  كل من،  االقتصادياملفهوم التقليدي للتنمية، واالنتقال إىل مفهوم جديد يراعى فيه، إىل جانب البعد 

 البيئي والبعد االجتماعي، وذلك إلضفاء صبغة أكثر إنسانية على هذا مفهوم التنمية.

  التطور التارخيي ملفهوم التنمية املستدامةاملطلب األول: 
مفهوم التنمية املستدامة جناحا ابهرا خالل السنوات العشرين األخرية، لكن قبل بلوغه هذه عرف 

 الدرجة من االهتمام مر هذا املصطلح بعدة مراحل سامهت يف بلورته وتطوره.

 ظهور وتطور مفهوم التنمية املستدامة: -1

مفاهيم التنمية متواصلة جاءت كردة فعل على قصور مفهوم التنمية املستدامة مثرة جهود فكرية يعترب 
السابقة، ونتيجة للتدهور البيئي اخلطري الذي عرفته الكرة األرضية بفعل النشاطات اإلنسانية الغري مسؤولة 

 وبسبب االستغالل الغري عقالين للموارد الطبيعية والبشرية املتاحة.
العلمية الثانية حىت منتصف الستينات من القرن هناية احلرب ساد االعتقاد خالل الفرتة اليت تلت 

املاضي أن مفهوم التنمية مرتبط ابلنمو االقتصادي، حيث كان يعرب عنها من خالل بعض املؤشرات 
على هذا التوجه االقتصادي البحت يف معاجلة  ءونصيب الفرد منه. بنا االقتصادية، كالناتج الوطين اإلمجايل

ه األخرية على أهنا "الزايدة اليت تطرأ على الناتج القومي من سلع وخدمات يف فرتة مسألة التنمية، مت تعريف هذ
. إن اجلانب الذي ركز عليه هذا التيار الفكري، والذي يرى بضرورة حتقيق الرتاكم الكمي 1معينة"زمنية 

غاءه ملتغريات كونه أمهل اجلانب املعيشي للشعوب بسبب إلهو نفسه اجلانب الذي انتقد منه،  واملادي، كان 
 الرفاهية اليت تبحث عنها كل اجملتمعات، سواء كانت متقدمة أو متدلفة.

، ابإلضافة للجوانب عرفت فرتة الستينات من نفس القرن ظهور منوذج تنموي جديد يشمل
يف  االقتصادية سالفة الذكر، أبعادا اجتماعية هتدف أساسا للتقليل من الفقر والقضاء على البطالة والالمساواة

جمموعة اإلجراءات والتدابري االقتصادية عرفت التنمية االقتصادية أبهنا " يف ظل هذا التوجه توزيع الثروة واملوارد.
تغيري هيكلي يف الكيان االقتصادي لبناء آلية اقتصادية ذاتية تضمن  واالجتماعية والثقافية اليت هتدف إىل حتقيق

ورفعا مستمرا للدخل الفردي احلقيقي، كما هتدف إىل توزيع عادل هلذا  ،زايدة حقيقية يف الناتج اإلمجايل حتقيق
ذلك على أهنا "تقدم اجملتمع عن كما عرفت ك .2الناتج بني طبقات الشعب املدتلفة اليت تساهم يف حتقيقه"

                                                      

 .88، ص 2006صاحل صاحلي، املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالمي، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر  -1
 .91، ص املرجع السابق  -2
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طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل ورفع مستوايت اإلنتاج من خالل إمناء املهارات والطاقات 
. يتضح لنا 1شرية وخلق تنظيمات أفضل، هذا فضال عن زايدة رأس املال املرتاكم يف اجملتمع على مر الزمن"الب

من خالل هذين التعريفني أن التنمية االقتصادية تشمل العديد من اجملاالت االقتصادية واالجتماعية 
ه، وهو ما يساعد على حتسني نصيب الفرد من والتنظيمية، حيث تتضمن زايدات يف الدخل القومي وابلتايل

مستوى معيشة األفراد وزايدة معدالت االدخار العام مما يدعم تراكم رأس املال وحتقيق التقدم التكنولوجي يف 
 اجملتمع، كما تسعى إىل حتسني ظروف السكان عن طريق التوزيع العادل للثروة بني طبقات اجملتمع.

نتيجة  تنمويةبضرورة إدماج البعد البيئي يف النماذج الشهدت بداية الثمانينات تعايل صيحات تنادي 
الذي أصاب الكرة األرضية، والذي ابت يهدد أشكال احلياة املدتلفة على األرض. هذه  للتدهور البيئي الكبري

سببها الرئيسي السياسات التنموية املتبعة واليت كان مهها األساسي زايدة اإلنتاج ومعدالت كان املشاكل البيئية  
النمو االقتصادي ورفع مستوايت املعيشة والرفاهية، دون االكرتاث ابستنزاف املوارد الطبيعية واالنتشار الواسع 

، آلفات االجتماعية األخرى. أطلق على هذه الفلسفة التنموية اجلديدة مصطلح " التنمية املستدامة"اللفقر و 
ة االستغالل الغري مدروس والغري رشيد للموارد املتاحة، واليت توجت اجلهود الدولية املتواصلة يف سبيل إلغاء فكر 

 وحماولة التقليل من التدهور البيئي والسعي إىل حتقيق العدالة االجتماعية يف ظل تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة.

 مفهوم التنمية املستدامة: أهم احملطات التارخيية اليت سامهت يف بلورة -2

ية املستدامة، حيث مجع عددا من أول فكرة حنو بلورة مفهوم التنم 1968يعد إنشاء اندي روما سنة 
النادي إىل ضرورة إجراء  ودعا هذا العلماء واملفكرين واالقتصاديني ورجال األعمال من خمتلف أحناء العامل،

 .2أحباث ختص جماالت التطور العلمي لتحديد حدود النمو يف الدول املتقدمة

نشر اندي روما تقريرا مفصال حول تطور اجملتمع البشري وعالقة ذلك ابستغالل املوارد  1972يف سنة 
، ومن أهم النتائج اليت خلص إليها هذا التقرير توقع 2100االقتصادية، ونشر أيضا توقعات تصل حىت سنة 

ياق مت نشر دراسة لسبسبب التلوث البيئي واستنزاف املوارد الطبيعية. يف نفس ا 21حدوث خلل يف القرن الـ 
بعنوان "حدود النمو"، تتضمن منوذجا رايضيا لدراسة مخسة متغريات ابرزة هي استنزاف املوارد الطبيعية، النمو 

هذه املتغريات اخلمسة  صنيع، سوء التغذية وتدهور البيئة، حيث أبرزت هذه الدراسة اجتاهاتتالسكاين، ال
 .3عاما 30تزيد عن وأتثريها على كوكب األرض، وذلك ملدة زمنية 

                                                      

  .20، ص2003عبد العزيز، حممد علي الليثي، التنمية االقتصادية )مفهومها، نظرايهتا، سياساهتا(، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  حممد -1
 . 192، ص 1111حممد عبد البديع، اقتصاد محاية البيئة، دار األمني للنشر والتوزيع، مصر،  -2
  .192، ص رجع السابقامل -3
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خالل ذات السنة انعقدت قمة األمم املتحدة حول البيئة البشرية يف ستوكهومل ابلسويد وذلك يف الفرتة 
جويلية، حيث مت خالهلا مناقشة جمموعة من القرارات اخلاصة ابلتنمية االقتصادية وضرورة  16و 05املمتدة بني 

الرتابط بني البيئة واملشاكل االقتصادية. لعل أبرز ما نتج عن هذا املؤمتر، صدور أول وثيقة دولية تتضمن مبادئ 
ية الختاذ تدابري من أجل محاية العالقات بني الدول والتوصيات اليت تدعو كافة احلكومات واملنظمات الدول

 البشرية من الكوارث البيئية، والعمل على تطورها وحتسني ظروف حياهتا. البيئة وإنقاذ

تقريرا ابلغ األمهية عن احلالة البيئية يف  (PNUE)أصدر برانمج األمم املتحدة للبيئة  1982يف سنة 
دت اخلطر احمليط ابألرض، حيث أشار إىل أن أكثر العامل، كونه اعتمد على واثئق علمية وبياانت إحصائية أك

من اخلالاي النباتية واحليوانية كانت يف طريقها إىل االنقراض، وأن ألوفا أخرى من األنواع غري  ألف نوع 25من 
املعروفة ميكن أن تكون قد اختفت هنائيا. كما أفاد هذا التقرير أن األنشطة البشرية أطلقت يف اهلواء خالل 

مليون  57مليون طن من أكسيد النيرتوجني و 68مليون طن من أكسيد الكربيت و 990ما مقداره  1981سنة 
 .1مليون طن من أحادي أكسيد الكربون، انجتة عن عدة مصادر صناعية 177طن من املواد الدقيقة العالقة، و

العامة لألمم املتحدة امليثاق العاملي للطبيعة، والذي يهدف إىل  قرت اجلمعيةأ 1982أكتوبر  28بتاريخ 
توجيه وتقومي أي نشاط بشري من شأنه التأثري على الطبيعة، مع األخذ بعني االعتبار قدرة النظام الطبيعي عند 

 إعداد اخلطط التنموية.
واليت تتكون من جمموعة ، (CMED)إنشاء اللجنة الدولية للبيئة والتنمية  1983أقرت ذات اهليئة سنة 

من الشدصيات السياسية ملدتلف الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وأسندت رائسة هذه اللجنة لرئيسة وزراء 
 .”Gro Harlem Brundtland“النرويج 

والذي يعرف  اللجنة الدولية للبيئة والتنمية تقريرا بعنوان "مستقبلنا املشرتك"قدمت  1987أفريل  27يف 
أيضا بتقرير "برونتالند"، حيث تضمن هذا التقرير فصال كامال عن "التنمية املستدامة"، ورد فيه تعريف دقيق 

ما مل تكن هذه التنمية  هلذا املصطلح، كما أكد من خالله أنه ال ميكن االستمرار يف التنمية بشكلها احلايل
  .2قابلة لالستمرار دون ضرر بيئي

 14و 3ات تقرير "برونتالند" انعقدت قمة األرض األوىل بريو دي جانريو يف الفرتة بني تتوجيا لتوصي
وتدابري للحد من التدهور البيئي يف إطار تنمية قابلة  اسرتاتيجيات. مت خالل هذا املؤمتر صياغة 1992جوان 

 :3لالستمرار ومالئمة بيئيا، كما خرج جبملة من النتائج هي كاآليت
                                                      

وم الطاهر خامرة، املسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل ملسامهة املؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة، مذكرة ماجستري يف العل -1
  .26، ص 2007االقتصادية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 

 .155 ، ص1998حممد السيد عبد السالم، األمن الغذائي للوطن العريب، سلسلة عامل املعرفة، الكويت  -2
3- Alain JOUNOT, 100 questions pour comprendre et agir : le développement durable, AFNOR, 2004, P. 09.  
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  للحد من التغري املناخي واحلفاظ على التنوع البيولوجي؛وضع معاهدات 

  ،اإلعالن عن ميالد ميثاق األرض الذي حيدد املبادئ اليت يتوجب على الشعوب االلتزام هبا
 واليت تنظم عالقات هذه الشعوب فيما بينها من جهة، وعالقتها ابلبيئة من جهة أخرى؛

  تطبيق ميثاق األرض؛( ل21)أجندة  21صياغة جدول أعمال القرن الـ 

 وضع اآلليات التمويلية املناسبة من أجل دمج البعد البيئي يف السياسات التنموية؛ 

 .حبث مسألة املؤسسات اليت ستشرف على عملية التنفيذ 

الغازات  انبعااثتمت إقرار برتوكول "كيوتو" ابلياابن والذي كان اهلدف منه احلد من  1997يف ديسمرب 
دولة، ابستثناء الصني والوالايت املتحدة  60الدفيئة املسببة لالحتباس احلراري، حيث صادقت عليه أكثر من 

، واللتان تعتربان من أكرب امللوثني يف العامل. تضمن هذا االتفاق أهدافا كمية صارمة للحد من انتشار األمريكية
هذا النوع من الغازات خالل الفرتة  انبعااثتالغازات الدفيئة، حيث طالب الدول الصناعية بتقليص جمموع 

1990مقارنة مبستوايت سنة  % 5,2بنسبة  2012و 2008املمتدة بني 
1. 

جبنوب إفريقيا انعقدت مبدينة "جوهانسبورغ"  2002سبتمرب  04أوت و 26ل الفرتة املمتدة بني خال
قمة األرض الثانية، حتت تسمية "القمة العاملية للتنمية املستدامة"، واليت حظيت ابهتمام كبري، إذ شارك يف 

رئيس دولة وعشرات اآلالف من املدتصني يف جمال البيئة والتنمية. مت خالل هذه  100أشغاهلا ما يزيد عن 
القمة مراجعة حصيلة ما حتقق من إجنازات يف ميدان البيئة والتنمية املستدامة، كما خرجت هذه القمة ابلعديد 

 :2من النتائج أمهها
  ؛1992دي جانريو سنة  وبضعف التقدم املسجل منذ مؤمتر رياإلقرار 

 عادة التأكيد على املقررات السابقة اخلاصة بتمويل التنمية وحماربة الفقر؛إ 

 التعهد بتحسني ظروف معيشة السكان؛ 

 التعهد بزايدة كفاءة استددام الطاقة واستددام الطاقات النظيفة واملتجددة؛ 

 .محاية التنوع البيئي من التدهور 

انعقاد املؤمتر الدويل  2007ديسمرب  14و 03خالل الفرتة بني  إبندونيسياشهدت مدينة "ابيل" 
، حيث شهد مناقشة العديد من املشاكل البيئية اخلطرية واليت تعترب مسألة االحتباس ملواجهة التغريات املناخية

 احلراري أمهها.
                                                      

سيري، كلية عبد القادر بلدضر، اسرتاتيجيات الطاقة وإمكانيات التوازن البيئي يف ظل التنمية املستدامة حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري يف علوم الت -1
 .94ص، 2005العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

، ص 2009عبد هللا خبابة، رابح بوقرة، الوقائع االقتصادية "العوملة االقتصادية والتنمية املستدامة"، مؤسسة شهاب اجلامعية، اإلسكندرية،  -2
354. 
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، حيث كان مقررا 2009ديسمرب  18إىل  07انعقد مؤمتر التغري املناخي بـ "كوبنهاغن" الدمناركية من 
له التوصل إىل إبرام اتفاق عاملي جديد حول املنا،، حيل بدل بروتوكول "كيوتو" الذي تنتهي مدة أن يتم خال

. لكن مل خترج هذه القمة بقرارات ملزمة، إذ اكتفى األعضاء املشاركون بتحديد خطوط 2012سراينه سنة 
 عريضة للعمل من أجل حماربة التغري املناخي ومكافحة االحتباس احلراري.

" وذلك 20، حيث محل اسم "ريو+للمرة الثانيةمؤمتر قمة األرض مدينة "ريو دي جانريو"  تاستضاف
سنة من انعقاد املؤمتر األول. من املشاكل الرئيسية اليت  20، أي بعد 2012جوان  22إىل  20من  يف الفرتة

اجلوع والفقر والتصحر واستنفاد احمليطات والتلوث وتدمري الغاابت وخطر انقراض اآلالف  :انقشتها هذه القمة
 من األنواع.
 يلي:ا مباخلتامي هلذه القمة أوصى البيان  
 "كنموذج أقل تدمريا لكوكب األرض الذي سريتفع عدد سكانه من  اعتماد "اقتصاد أخضر 

 ؛2050مليارات عام  9,5مليارات حاليا إىل  7
  ينبغي أال تفرض "سياسات االقتصاد اخلضراء" قواعد صارمة، بل جيب أن حترتم السيادة

 لتمييز وال قيدا خمفيا للتجارة الدولية؛لالوطنية لكل بلد من دون أن تكون وسيلة 

"أهداف التنمية املستدامة" على منط أهداف األلفية للتنمية اليت أقرهتا األمم كما أطلق هذا املؤمتر 
2000ة عام املتحد

1. 

مؤمتر الدوحة حول التغريات املناخية،  2012ديسمرب  07نوفمرب و 26أقيم خالل الفرتة املمتدة بني 
 31والذي انقش مجلة من القضااي كان أمهها السعي إىل متديد فرتة العمل بربوتوكول كيوتو اليت تنتهي يف 

 :2هذا املؤمتر كانت. أهم النتائج اليت مت التوصل إليها يف ختام 2012ديسمرب 
  ؛2020ديسمرب  31إىل  2013جانفي  01متديد العمل بربوتوكول كيوتو من 
 تطوير املساعدات املالية املقدمة لدول اجلنوب من أجل مواجهة التغريات املناخية؛ 
  املوافقة على تقدمي تعويضات يف مقابل اخلسائر اليت تعرضت هلا دول اجلنوب بسبب

    االحتباس احلراري.
سامهت كل هذه القمم واملؤمترات يف تطوير وبلورة مفهوم التنمية املستدامة وذلك من خالل االتفاقات 
والتوصيات اليت نتجت عنها واليت كانت هتدف إىل إدماج هذا املفهوم يف مجيع النشاطات البشرية، مبا ميكن 

 من استمرارية احلياة على كوكب األرض.
                                                      

 قمة األرض تنهي أعماهلا يف مدينة ريو الربازيلية ببيان ختامي، متوفر على الرابط:مقال بعنوان:  -1
-ltmhttp://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2012/06/120622_climate_earth_rio.sh30/11/2013  

 ، متوفر على الرابط: حول تغري املنا، 11ـتقرير عن مؤمتر الدوحة ال -2
lmnkh-tgyr-hwl-l18-ldwh-mwtmr-n-http://lb.boell.org/en/2014/03/03/tqryr 

 

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2012/06/120622_climate_earth_rio.shutl-
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2012/06/120622_climate_earth_rio.shutl-
http://lb.boell.org/en/2014/03/03/tqryr-n-mwtmr-ldwh-l18-hwl-tgyr-lmnkh
http://lb.boell.org/en/2014/03/03/tqryr-n-mwtmr-ldwh-l18-hwl-tgyr-lmnkh
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 التنمية املستدامة:تعريف  -3

عن اللجنة العاملية للبيئية والتنمية، أو ما  1987نا املشرتك" الذي صدر سنة ستقبلتضمن تقرير "م
اجات تليب ح"التنمية اليت  لتنمية املستدامة، حيث عرفها على أهنا:ليعرف بلجنة "برونتالند" أول تعريف رمسي 

  .1"ماجاهتيف تلبية حة ل املقبلقدرة األجيااملساومة على احلاضر دون 

 :2يركز هذا التعريف على مبدأين أساسيني مها
  توفري وتلبية احلاجات األساسية جلميع أطراف اجملتمع ابلشكل الذي يضمن حتقيق عدالة

 اجتماعية متواصلة عرب الزمن؛

  ضرورة حتديد االستغالل العقالين للموارد املتاحة، وترك اجملال لألجيال القادمة لالستفادة
 من هذه املوارد.

جهته عرف البنك الدويل التنمية املستدامة أبهنا: "التنمية اليت هتتم بتحقيق التكافؤ املتصل الذي  من
 .3يضمن إاتحة الفرص لألجيال القادمة وذلك بضمان ثبات رأس املال الشامل أو زايدته املستمرة عرب الزمن"

مية الذي انعقد يف ريو دي جانريو كما عرف املبدأ الثالث املقرر يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتن
إجناز احلق يف التنمية، حيث تتحقق بشكل متساو احلاجات  "ضرورة التنمية املستدامة أبهنا: 1992سنة 

املستدامة ينبغي أال التنموية والبيئية ألجيال احلاضر واملستقبل، وأشار املؤمتر يف مبدئه الرابع أن حتقيق التنمية 
 .4لبيئية بل متثل جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية"يكون مبعزل عن محاية ا

ويف تعريف آخر حياول الربط بني التنمية االقتصادية والبيئية جند أن التنمية املستدامة هي: "حماولة احلد 
 . 5من التعارض الذي يؤدي إىل تدهور البيئية عن طريق إجياد وسيلة إلحداث تكامل ما بني البيئة واالقتصاد"

  مبادئ التنمية املستدامة وأهدافها: ثاينالاملطلب 
تنطوي املراحل التارخيية اليت مر هبا مفهوم التنمية املستدامة خالل عملية ظهوره وتطوره على مجلة من 
املبادئ اليت يرتكز عليها هذا املفهوم، واليت نتجت عن خمتلف املؤمترات الدولية اليت انعقدت يف سبيل حتقيق 

 تصبو إليها التنمية املستدامة.األهداف اليت 

                                                      

سلسلة كتب عامل املعرفة، اجمللس الوطين  اللجنة العاملية للتنمية والبيئة، مستقبلنا املشرتك، ترمجة حممد كامل عارف، مراجعة علي حسني حجاج، -1
    .69، ص 1987، 142للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، عدد 

2- AFNOR, Guide pratique du développement durable, un savoir faire à l’usage de tous, AFNOR France, 

2005,  P. 09. 

 .23، ص 2005عبد هللا احلرتسي محيد، السياسة البيئية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة، مذكرو ماجستري، جامعة الشلف،  -3
  .13، ص 2000الثقافية، القاهرة،  ت، الدار الدولية لالستشارا1دوجالس موسشيت، مبادئ التنمية املستدامة، ترمجة هباء شاهني، ط -4
 .60، ص 2005تشارلس كولستاد، االقتصاد البيئي، ترمجة أمحد يوسف عبد اخلري، النشر العلمي واملطابع، الرايض،  -5
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 التنمية املستدامة: مبادئ -1
عددا من  1992املنبثق عن قمة األرض املنعقدة بريو دي جانريو سنة  21أعمال القرن الـ  جدول حدد

. مع توايل املؤمترات الدولية وبروز األفكار اجلديدة اليت 1املبادئ التوجيهية الرامية لتحقيق التنمية املستدامة
 تهبا، عرفت هذه املبادئ تغريات وتطورات جعلتها تتكيف مع الظروف احمليطة وكذلك االحتماال جاءت

     ميكننا حصر أهم هذه املبادئ يف النقاط التالية: املستقبلية املمكنة.

يهدف هذا املبدأ إىل الدفاع عن القيم األخالقية العاملية وترقيتها وذلك انطالقا من  املبدأ األخالقي: -1-1
إن األخالقيات هي العنصر األساسي الوحيد الذي تشرتك فيه مجيع املبادئ  مجلة من "املمارسات اجليدة".

 احلسنة. تالسلوكيااألخرى. يتمثل هذا املبدأ يف عدم اإلخالل ابلقيم السامية واحرتام 

من أجل ترسيخ قيام نظام اقتصادي دويل قائم على العدالة والتضامن مبدأ التعاون الدويل:  -1-2
واالنفتاح، ويؤدي إىل حتقيق التنمية املستدامة، كما ال جيب استغالل السياسات البيئية بشكل يعيق حرية 

 .2التجارة الدولية

حبيث جيب تغيري منط اإلنتاج ابلشكل الذي ال يضر  مبدأ اإلنتاج العقالين واالستهالك الرشيد: -1-3
ابلبيئة وال يستنزف املوارد الطبيعية بشكل يضر مبصاحل األجيال املقبلة، وكذلك األمر ابلنسبة لطريقة 

 .3االستهالك

جيب أن يتميز االقتصاد ابلفعالية، ودعم االبتكار واالزدهار االقتصادي  مبدأ الكفاءة االقتصادية: -1-4
 .4م يف الرقي االجتماعي، كما حيرتم البيئةالذي يساه

جيب مبقتضى هذا املبدأ أال يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية  :احليطةمبدأ  -1-5
احلالية، سببا يف أتخري اختاذ التدابري الفعلية واملتناسبة، للوقاية من خطر األضرار اجلسيمة املضرة ابلبيئة، ويكون 

 .5اقتصادية مقبولةذلك بتكلفة 

                                                      
1 - Alain JOUNOT, op. cit. P 04. 

2- Nations Unis, Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, Assemblée générale, 

A/CONF. 151/26/Vol. I), 12 août 1992, http://www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm 
3- N. Nedjadj & K. Khebbache, le développement durable à travers l’agenda 21 : concepts, priorités et 

perspectives, séminaire scientifique international : développement durable, Université de Sétif, Algérie, 

07/08 avril 2008, P. 31.  
4- Ibid.  

الصادرة بتاريخ  20، املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، اجلريدة الرمسية، العدد 1110جويلية  19املؤر، يف  11-10القانون رقم  -5
 .19، ص 10، املادة 11/10/1110

http://www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm
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على العكس من مبدأ احليطة، يتمثل مبدأ الوقاية يف اجتناب املداطر من املصدر  مبدأ الوقاية: -1-6
وحماولة احلد من اآلاثر البيئية السلبية عن طريق استددام أفضل التقنيات املتاحة واليت تكون تكلفتها 

 االقتصادية مقبولة.

امللوث الدافع من مبدأ آخر هو "حتمل املسؤولية"،  ع مبدأينبمبدأ املسؤولية أو امللوث الدافع:  -1-7
حيث يسعى إىل جعل كل متعامل اقتصادي أيخذ بعني االعتبار اآلاثر اخلارجية السلبية املرتتبة عن نشاطه.  
 كما يعترب هذا املبدأ من أهم املبادئ اليت تبىن عليها السياسات البيئية يف الدول املتقدمة، فهو أصل فكرة حتمل

واستيعاب تكاليف التلوث من طرف اجلهة املسببة له، وذلك عن طريق أدوات اقتصادية مالئمة )الضرائب 
1اخلضراء أو البيئية، اإلاتوات، حصص االنبعااثت...(

.  

الرتاث الثقايف املتمثل يف األماكن، املناظر الطبيعية، العادات والتقاليد  إنمبدأ محاية الرتاث الثقايف:  -1-8
وكذلك املعارف، يعكس هوية اجملتمع. يساهم احلفاظ على هذا الرتاث يف تطوير الطابع املستدام للتنمية وذلك  

 .2كونه يضمن انتقال قيم هذا اجملتمع من جيل آلخر

واإلدارة،  اختاذ القرار كل من عملييتبلوغ مقاربة شاملة ليسعى هذا املبدأ إىل  التحسني املستمر: -1-9
ابستددام أدوات تسيريية كاملؤشرات وعمليات التقييم. كما يدعو هذا املبدأ إىل تبين مجلة من املبادئ والقيم 

 .3وجتنيد املوارد املالية والبشرية واملادية الالزمة من أجل جتسيدها

 التنمية املستدامة: أهداف -2

 :4من األهداف الرئيسية، نوجزها فيما يلي ةالتنمية املستدامة إىل حتقيق مجلتسعى 

حتاول التنمية املستدامة الوصول إىل هذا اهلدف من خالل  حياة أفضل للسكان: نوعيةحتقيق  -2-1
عمليات التدطيط وتنفيذ سياسات تنموية تركز على اجلوانب النوعية للنمو وتضمن حتقيق العدالة واملساواة بني 

 األجيال احلالية واملستقبلية.

                                                      
1- N. Nedjadj & K. Khebbache, op. cit. P. 31, 32. 
2- Ibid.  
3- HALATA. L., « Impact de la certification environnementale ISO 14001 sur la performance 

environnementale d’une entreprise algérienne : Cas de l’entreprise Nationale des Industries de 

l’Electroménager (ENIEM) », Mémoire de magistère, Université Mouloud MAMMERI, Tizi Ouzou, 2012, p. 

12. 
قطاع  نصر الدين ساري، إسرتاتيجية ترقية الكفاءة االستددامية للثروة الغازية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة، دراسة تطبيقية على -4

 . 12-10، ص1111الغاز اجلزائري، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة سطيف، 
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اإلنسانية والبيئة، كما على العالقة بني النشاطات تركز التنمية املستدامة احرتام البيئة الطبيعية:  -2-2
تتعامل مع النظم الطبيعية على أهنا أساس احلياة البشرية، وعليه فهي تستوعب العالقة احلساسة بني البيئة 

 الطبيعية والبيئة الصناعية، وتعمل على ترقية هذه العالقة لكي تصبح عالقة تكامل وانسجام.

وغ هذا اهلدف يتم عرب تنمية إحساس إن بل تعزيز وعي السكان ابملشكالت البيئية القائمة: -2-3
السكان ابملسؤولية جتاه هذه املشكالت، وحثهم على املشاركة الفاعلة يف إجياد حلول مناسبة هلا وذلك من 

 خالل اخنراطهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج ومشاريع التنمية املستدامة.

لتنمية املستدامة مع املوارد الطبيعية على أهنا تتعامل ابلوغ درجة االستغالل العقالين للموارد:    -2-4
حمدودة، لذلك فهي تسعى جاهدة للحيلولة دون استنزافها أو تدمريها، كما تعمل على استددامها بشكل 

 حاجات األجيال احلاضرة دون اإلضرار مبصاحل األجيال القادمة.عقالين يليب 

توعية السكان أبمهية التقنيات املدتلفة  عربيتم ذلك  ربط التكنولوجيات احلديثة أبهداف اجملتمع: -2-5
 يف اجملال التنموي، وكيفية استددامها يف حتسني نوعية حياة اجملتمع وحتقيق أهدافه املرجوة.

وذلك ابستددام الطرق اليت تتالءم مع  إحداث تغيري مستمر يف حاجات وأولوايت اجملتمع: -2-6
إمكانيات هذا اجملتمع وتسنح بتحقيق التوازن الذي بواسطته ميكن تفعيل التنمية االقتصادية، والسيطرة على 

 مجيع املشكالت البيئية ووضع احللول املناسبة هلا.

حيقق أهداف : حيافظ هذا النمط من النمو على الرأمسال الطبيعي و حتقيق منو اقتصادي مستدام -2-7
 التنمية االقتصادية املستدامة بصورة تؤكد املساواة يف تقاسم الثروات بني األجيال املتعاقبة.

 حتدايت التنمية املستدامة: ثالثاملطلب ال
تصنف التحدايت اليت تواجهها التنمية املستدامة إىل ثالثة جمموعات رئيسية تتوافق مع األبعاد الثالثة 

 األخرية، وهي البعد االقتصادي، البعد االجتماعي والبعد البيئي. اليت ترتكز عليها هذه

 التحدايت االقتصادية: -1

تتمثل هذه التحدايت أساسا يف الكيفية اليت تسمح بتحقيق التنمية االقتصادية دون اإلضرار ابجلوانب 
 االجتماعية والبيئية. ميكن حصر هذه التحدايت يف العناصر التالية:

ميثل معدل استهالك سكان الدول الصناعية من  الفردي من املوارد الطبيعية:حصة االستهالك  -1-1
أضعاف ما يستددمه سكان الدول النامية، حيث يعادل متوسط استهالك دول منظمة التعاون  املوارد الطبيعية
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لناجتة عشرة أضعاف متوسط ما تستهلكه الدول النامية من الطاقة األحفورية )ا (OCDEوالتنمية االقتصادية )
ختفيض يتمثل التحدي الذي تواجهه التنمية املستدامة يف هذا اجملال يف حماولة  عن النفط والغاز والفحم(.

مستوايت االستهالك املبددة للطاقة واملوارد الطبيعية لدى الدول املتقدمة، وذلك من خالل حتسني مستوى 
 اليت هتدد البيئة الطبيعية.الكفاءة االستددامية وكذلك عرب تغيري أمناط االستهالك 

تتحمل الدول املتقدمة مسؤولية املشاكل الناجتة عن  مسؤولية البلدان التقدمة عن التلوث ومعاجلته: -1-2
لذلك يتوجب على  ،التلوث البيئي نظرا الستهالكها املكثف واملتواصل للموارد الطبيعية، وعلى رأسها احملروقات

واليت  أجل معاجلة هذه املشاكل كوهنا متتلك املوارد املالية والتقنية والبشرية منهذه الدول اختاذ التدابري الالزمة 
جيب أن تسدرها يف سبيل الوصول إىل تكنولوجيا أنظف، يؤدي استددامها إىل التقليل من التلوث وحيد من 

 االستغالل املكثف للموارد الطبيعية الناضبة.

التحدي أحد أهم التحدايت االقتصادية اليت تواجهها يعترب هذا تقليص تبعية البلدان النامية:  -1-3
التنمية املستدامة، إذ أنه يف الوقت الذي تقوم فيه الدول املتقدمة بتدفيض استهالكها من املوارد الطبيعية 
يتباطأ منو الصادرات من هذه املواد يف الدول النامية مما يؤدي إىل اخنفاض أسعارها، األمر الذي حيرم هذه 

ن موارد مالية هي يف أمس احلاجة إليها من أجل حتقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية. ألجل ذلك الدول م
ذاتية اليت تكفل هلا حتقيق نوع يتوجب على الدول النامية تبين منط تنموي قائم على االعتماد على القدرات ال

 ل املتقدمة.من االكتفاء الذايت، وهو ما سيساهم ابلضرورة يف تقليص تبعيتها للدو 

تتحمل كل من الدول الغنية والفقرية مسؤولية السعي إىل حتقيق املساواة يف  املساواة يف توزيع املوارد: -1-4
فرص احلصول على املوارد واملنتجات واخلدمات داخل اجملتمع وهذا من أجل ختفيف عبء الفقر وحتسني 

 مستوى معيشة األفراد.

تنمية املستدامة إىل خلق توازن بني الثروات واملداخيل من تسعى ال احلد من التفاوت يف املداخيل: -1-5
أجل خلق تكامل داخل اجملتمع، إذ أن مشكلة التوزيع العادل للمداخيل والثروة تعد من أكرب املشكالت اليت 

 تقف كعائق يف سبيل حتسني مستوايت املعيشة ألفراد اجملتمع.

ىن من املداخيل للمنتجني األصليني للمنتجات يتمثل هذا التحدي يف ضمان حد أد التجارة العادلة: -1-6
 .1وإعطائهم الضماانت الكافية اليت متكنهم من تكوير نشاطاهتم على املدى البعيد

إن السعي إىل حتقيق التنمية املستدامة مير عرب ضرورة ختفيض األموال  تقليص اإلنفاق العسكري: -1-7
 االحتياجات التنموية.املدصصة لإلنفاق العسكري وحتويلها إىل اإلنفاق على 

                                                      
1- HALATA, op. cit.,p.15.  
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يقوم عدد قليل من املزارعني يف كل من أورواب والوالايت املتحدة األمريكية إبنتاج كميات  الزراعة: -1-8
م الكبري املقدم من طرف وذلك العتمادهم على املكننة والزراعة املكثفة والدع هائلة من احملاصيل الزراعية

ابقي دول العامل، أين تسوق أبسعار مندفضة جدا مقارنة  يصدر جزء كبري من هذه احملاصيل إىل ،احلكومات
يتسبب فيها االستعمال أبسعار احملاصيل احمللية الناجتة عن الزراعة التقليدية، أضف إىل ذلك األضرار البيئية اليت 

ن الذين تعترب الزراعة البيولوجية أحد البدائل حيث يلجأ إليها املستهلكون الغربيو  املكثف لألمسدة واملبيدات.
يسعون إىل استهالك مواد طبيعية، كما تعد الزراعة العقالنية بديال آخر يهدف إىل احلد من استعمال األمسدة 

 .1واملبيدات

 التحدايت االجتماعية: -2

تشتمل التحدايت االجتماعية للتنمية املستدامة على مسائل عدة منها ما هو مرتبط ابلقضااي التنموية  
 واجملاعة أو قضااي الصحة وظروف العمل وعمالة األطفال وما إىل ذلك.كاحلد من الفقر 

أضحت مسألة النمو السكاين تكتسي أمهية ابلغة ملا هلا من أتثري مباشر على  تنظيم النمو الدميغرايف: -2-1
كوهنا   لةعملية التنمية، إذ أن معدالت التزايد السكاين احلالية تعد العائق الرئيسي أمام اجلهود التنموية املبذو 

تشكل ضغوطا كبرية ومتزايدة على املوارد الطبيعية لألرض، كما أهنا حتد من قدرة الدول على توفري اخلدمات 
 .2االجتماعية لسكاهنا

ينبع اهتمام التنمية املستدامة مبحاولة معرفة احلجم الذي  احلجم النهائي للسكان وأمهية توزيعه: -2-2
سيصل إليه عدد السكان من كون قدرة األرض على إعالة احلياة البشرية غري معروفة بدقة، يف الوقت الذي 

مليار نسمة حبلول سنة  11,6تشري فيه معدالت اخلصوبة احلالية أن تعداد سكان الكرة األرضية سيصل إىل 
 و ما يعادل ضعف عدد السكان احلاليني.، وه3 2150

الريفية وذلك هبدف  ةمن جهة أخرى تسعى التنمية املستدامة الختاذ التدابري الالزمة من أجل النهوض ابلتنمي
، يؤدي يف النهاية إىل عواقب للمناطق احلضرية توسع فوضويمن يصاحبها  وما احلد من ظاهرة النزوح الريفي

وخيمة على البيئة، تتمثل أساسا يف تركيز املواد امللوثة والنفاايت وكذلك تدمري النظم البيئية احمليطة هبذه 
    املناطق. 

                                                      
1- Ibid. 

 07و 06زائر، يومي نوري منري، حتليل األبعاد البشرية للتنمية املستدامة، امللتقى الوطين حول البيئة والتنمية املستدامة، املركز اجلامعي ابملدية، اجل  -2
 .08، ص 2006 جوان

 .64دوجالس موسشيت، مرجع سابق، ص  -3
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تنطوي عملية التنمية املستدامة على إعادة توجيه املوارد أو للموارد البشرية: االستخدام األمثل  -2-3
األولية  مثل التعليم وتوفري الرعاية الصحية األساسيةإعادة ختصيصها لضمان الوفاء، أوال ابالحتياجات البشرية 

ل وما إىل ذلك، كما تعىن كذلك بتحسني الرفاه االجتماعي ومحاية التنوع الثقايف واالستثمار يف الرأس ما
املربني والعاملني يف جمال الرعاية الصحية وغريهم من املدتصني الذين تدعو إليهم احلاجة  البشري بتدريب

 .1الستمرار العملية التنموية

أن طفال من بني مثانية أطفال يف العامل  (BIT) يقدر املكتب الدويل للعملاحلد من عمالة األطفال:  -2-4
. تناضل عدة ألبشع أنواع االستغالل خاصة يف دول العامل الثالثمعرض  مليون شدص( 179)أي ما يقارب 

واليونيسيف من أجل القضاء على هذه الظاهرة، حيث تعترب هذه  (OIT)منظمات مثل املنظمة الدولية للعمل 
األخرية أن أجنع وسيلة تتمثل يف متكني األطفال من الدراسة والتعليم. يف هذا السياق قامت عدة منظمات غري 

ومية إبطالق مبادرات هتدف إىل إعادة إدماج األطفال الذين جتاوزوا السن القانوين للتمدرس والذين حك
 .2يزاولون أعماال خمتلفة

ألف شدص يوميا عرب  24حبسب إحصائيات األمم املتحدة يتسبب اجلوع يف وفاة  تفادي اجملاعات: -2-5
تساهم املساعدات التنموية املدتلفة  .3مليون طفل من اجملاعة 300مليون شدص منهم  800العامل، كما يعاين 

 األشكال يف حماربة هذه الظاهرة اليت تعترب أحد املعوقات الرئيسية للتنمية املستدامة يف الدول الفقرية.

تسعى التنمية املستدامة إىل توفري الرعاية الصحية جلميع مكوانت اجملتمع ويف كل  الصحة والتعليم: -2-6
، سواء كانت حضرية أو ريفية، كما هتتم حبماية الفئات اهلشة كاألطفال واألشداص املسنني من املناطق

األخطار الصحية. من جهة أخرى يعترب التعليم من املتطلبات األساسية لتحقيق تقدم ملموس يف مستوى 
لتقدم والرقي داخل التنمية املستدامة، إذ يساهم يف حتقيق النجاح الفردي لألشداص كما يؤدي إىل حتقيق ا

 اجملتمع ككل.

يشكل اعتماد النمط الدميقراطي وتوسيع قاعدة املشاركة  األسلوب الدميقراطي واملشاركة يف احلكم: -2-7
الشعبية يف عملية اختاذ القرار القاعدة األساسية لتحقيق التنمية املستدامة على الصعيد السياسي، كونه يعزز من 

 .4ثقة أفراد اجملتمع مبدى أمهية الدور الذي يلعبونه يف احلياة السياسية

 

                                                      

 .01خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص  -1
2 - HALATA op. cit., P.13. 
3 - Ibid. 
4- Hassan ZIADY, Les vertus de la démocratie, Economia N°24, Paris, Octobre 2002, p. 46. 
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 التحدايت البيئية: -3

دايت البيئية للتنمية املستدامة حول سبل التعامل مع املتغريات البيئية، بدأ من كيفية تتمحور التح
 استددام املوارد الطبيعية وانتهاًء مبعاجلة املدرجات الناجتة عن النشاط البشري.

الرتبة وتعريتها إىل تقليص إنتاجية  فيؤدي كل من التصحر واجنرا احلفاظ على الرتبة والغطاء النبايت: -3-1
األراضي، كما تلحق الضغوط البشرية واحليوانية أضرارا جسيمة ابلغطاء النبايت والغاابت، مثلما حيدث يف 

( بضرورة استددام منهج متكامل إلدارة 21)األجندة  21أعمال القرن الـ  لجدو  هلذا اندى. األمازونغاابت 
عتبار قدرة األراضي على تزويد عملية التنمية ابملوارد وعدم استنزافها، كما يسعى النظم البيئية، أيخذ بعني اال

 التلوث والتعرية والتصحر. منإىل محاية األراضي 

يعترب احلفاظ على املياه من أهم التحدايت البيئية اليت تواجهها التنمية املستدامة، صيانة املياه العذبة:  -3-2
ذي رافقه تزايد متسارع يف معدالت استهالك املياه. وعليه تصبو التنمية نظرا للتزايد السكاين اهلائل وال

املبددة للمياه وحتسني شبكات توزيعها، كما هتدف إىل حتسني نوعيتها  تاملستدامة إىل وضع حد لالستدداما
 ية.عرب كبح االستددام املفرط لألمسدة واملبيدات احلشرية اليت تؤدي إىل تلويث املياه السطحية واجلوف

أدى كل من التنمية االقتصادية والتلوث والزراعة والصيد املكثفني إىل  احلفاظ على التنوع البيولوجي: -3-3
اإلضرار ابلتنوع البيولوجي على كوكب األرض، لذلك هتدف التنمية املستدامة إىل صيانة هذا التنوع البيولوجي 

قراض وتدمري املالجئ والنظم االيكولوجية لألجيال القادمة وذلك من خالل السعي إىل إبطاء عمليات االن
 إيقافها هنائيا. ابإلمكانبدرجة كبرية وإن كان 

يتمثل هذا التحدي يف السعي إىل خلق نوع من التوازن حيول محاية املناخ من االحتباس احلراري:  -3-4
تدمر  اليت من شأهنا أندون املداطرة إبحداث تغيريات كبرية يف احمليط البيئي وابلتايل جتنب مجيع االختالالت 

الكرة األرضية، كالتسبب يف زايدة مستوى سطح البحر أو تغيري أمناط سقوط األمطار والغطاء النبايت، أو زايدة 
مستوايت األشعة فوق البنفسجية. إن هذه احلماية من التغري املناخي قد يكون من شأهنا إحداث تغيري يف 

، أو النظم اجلغرافية الفيزايئية 1يل احليلولة دون زعزعة استقرار املنا،الفرص املتاحة لألجيال املقبلة، وابلتا
 والبيولوجية أو تدمري طبقة األوزون احلامية لكوكب األرض.

                                                      
1- Beat Burgenmeir, Politiques Economiques du Développement  Durable, 1ère édition, Boeck Université, 

Paris, 2008, P. 180. 
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تسعى التنمية املستدامة إىل االستددام الرشيد  االستغالل الرشيد للموارد الطبيعية والطاقوية: -3-5
ها وحيميها من اهلدر واالستنزاف، كما تعمل على إجياد بدائل هلذه والعقالين للموارد الطاقوية الناضبة مبا حيفظ

املصادر الطاقوية التقليدية وذلك بتسريع عملية استغالل الطاقات املتجددة الصديقة للبيئة مثل الطاقة 
 الشمسية.

نتج عن تطور النمط االستهالكي يف الدول املتقدمة كميات هائلة من النفاايت  معاجلة النفاايت: -3-6
 املنزلية اليت تشكل عملية معاجلتها والتدلص منها عبًء كبريا على البيئة.

 املخاطر البيئية و االقتصادية املؤسسة : ثايناملبحث ال

تعترب مشكلة التلوث البيئي من أهم التحدايت اليت تواجه املؤسسات االقتصادية يف وقتنا احلاضر  
العاملية، حيث مل يعد بقاء واستمرار املؤسسة متوقفا على  وذلك يف ظل التغريات اليت عرفتها بيئة األعمال

توفريها للسلع واخلدمات اليت تليب حاجات ورغبات املستهلكني، بل ابت يعتمد أيضا على تقليل اآلاثر 
 السلبية الناجتة عن ممارستها ألنشطتها.

ابملؤسسة االقتصادية، وعليه، وحىت يتسىن لتنا استيعاب مشكلة التلوث البيئي ومدى ارتباطها  
   وأهم مصادرها وأنواعها املدتلفة. سنتناول هذه الظاهرة من خالل أهم املفاهيم املتعلقة هبا

 البيئة والتلوث البيئياملطلب األول: 

تعد مشكلة التلوث البيئي من أخطر التحدايت اليت تواجه اإلنسان يف العصر احلديث، حيث 
ومبعدالت متزايدة، ذلك أن التلوث ما هو إال جزء من العملية اإلنتاجية شهدت هذه الظاهرة تطورا ملحوظا 

اليت تفرزها الوضعية االقتصادية القائمة، اليت نتج عنها تطور هائل يف ميدان الصناعة والتكنولوجيا السيما يف 
 الدول املتقدمة.

  مفهوم البيئة: -1
عرفها مؤمتر األمم املتحدة للبيئة البشرية حيث وضعت لتوضيح مفهوم البيئة،  اتريفهناك عدة تع

"رصيد املوارد املادية واالجتماعية املتاحة يف وقت ما ويف مكان ما  :أبهنا 1972الذي انعقد بستوكهومل سنة 
  .1إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته"

                                                      

 .14، ص 2002فتحي دردار، البيئة يف مواجهة التلوث، اجلزائر  - 1
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تأثر هبا ويؤثر كما تعرف البيئة على أهنا: "الوسط الطبيعي بعناصره املدتلفة اليت حتيط ابإلنسان، وي
إجنازاته احلضارية، فيستجيب هلا أو يقاومها أو يتفاعل ويتوافق ويتكيف معها وفق شروط  فيها، من خالل

 .1معينة"
وفضاء وتربة  وتعرف أيضا أبهنا: "احمليط املادي الذي يعيش فيه اإلنسان مبا يشمل من ماء وهواء

 .2وكائنات حية أو منشآت أقامها إلشباع حاجاته"
جهة أخرى تعرف البيئة على أهنا جمموعة العوامل البيولوجية والكيميائية واجلغرافية واملناخية احمليطة من 

 .3ابإلنسان وابملساحات اليت يقطنها، واليت حتدد نشاط اإلنسان واجتاهاته وتؤثر يف سلوكه ونظام حياته
يوية واحليوية كاهلواء واجلو واملاء واألرض أهنا تتكون من املوارد الطبيعية الالحيعترب فاملشرع اجلزائري أما 

وابطن األرض والنبات واحليوان، مبا يف ذلك الرتاث الوراثي، وأشكال التفاعل بني هذه املوارد، وكذا األماكن 
 . 4واملناظر واملعامل الطبيعية

السابقة يتضح لنا أن مفهوم البيئة مركب من عنصرين، األول عنصر طبيعي  اتريفمن خالل التع
ويشتمل على عناصر الطبيعة اليت مل يتدخل اإلنسان يف وجودها، والعنصر الثاين بشري ويشمل اإلنسان وآاثره 

 على بيئته الطبيعية.
 مفهوم النظام البيئي: -2

 .5، حيث يطلق عليه تسمية نظام إعادة احلياةيعترب النظام البيئي سرا من أسرار استمرارية احلياة
جمموعة ديناميكية مشكلة من أصناف النبااتت واحليواانت،  املشرع اجلزائري على أنه هكما يعرف

 .6وأعضاء مميزة وبيئتها غري احلية، واليت حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفية
كائنات حية ومكوانت غري حية يف مكان ويف تعريف آخر يعترب النظام البيئي عبارة عن تركيبة من  

  .7معني يتفاعل بعضها ببعض وفق نظام دقيق ومتوازن يف ديناميكية ذاتية لتستمر يف أداء وظائفها احليوية
 :8من العناصر التاليةيتكون النظام البيئي بناء على التعاريف السابقة، ميكننا أن نستدلص أن 

 :طلق عليها جمموعة األساس ألهنا تضم مقومات احلياة األساسية، واليت ي العناصر الطبيعية غري احلية
 وتشمل املاء واهلواء وحرارة الشمس والرتبة والصدور واملعادن املدتلفة؛

                                                      

   .19، ص 2004، القاهرة، 1أمحد عبد الرحيم السارع وأمحد عبده عوض، قضااي البيئة من منظور إسالمي، مركز الكتاب للنشر، ط -1
 .96، ص 2002قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة، نشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر،  ماجد راغب احللو، -2
  .96، ص 2007، اجلزائر 5كمار رزيق، دور الدولة يف محاية البيئة، جملة الباحث، العدد  -3
  .10ص ، 4املادة  ، مرجع سابق،1110جويلية  19املؤر، يف  11-10القانون رقم  -4
 .10، ص 1992انصر الضاري العجمي، األبعاد البيئية للتنمية، منشورات املعهد العريب للتدطيط، الكويت،  -5
 .09ص ، 4املادة  ، مرجع سابق،1110جويلية  19املؤر، يف  11-10القانون رقم  -6

 17الطاهر خامرة، مرجع سابق، ص  -7

  .17ص ، 2003، مصر، والطبيعةعديل علي الطاحون، إدارة وتنمية املوارد البشرية  -8
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  :تنتج غذائها بنفسها من عناصر اجملموعة األوىل، وتتمثل  تسمى املنتجة ألهناالعناصر احلية املنتجة
 يف النبااتت؛

  :الذي يتميز بقدرة أتثريية هائلة، ابإلضافة إىل تشمل ابلدرجة األوىل اإلنسان العناصر املستهلكة
 احليواانت العشبية والالمحة؛ 

 :وتضم كائنات جمهرية كالبكترياي والفطرايت، واليت تقوم بدور أساسي يتمثل يف حتليل  العناصر احملللة
   ن طرف العناصر احلية املنتجة.    املواد العضوية وإعادة جزء منها إىل الرتبة ليعاد استددامها م

 مفهوم التلوث البيئي: -3
البيئة احلية وغري احلية ال تقدر األنظمة يعرف التلوث البيئي أبنه كل تغري كمي أو كيفي يف مكوانت 

الطبيعية على استيعابه دون أن خيتل توازهنا، فقد يشكل التغري يف كمية األشياء أو نوعيتها تلواث ضارا ابلبيئة، 
فتحول الكربون مثال من احلالة الصلبة إىل احلالة الغازية بفعل الصناعة أدى إىل تلبد أجواء املدن أبكسيد 
الكربون، كما قد ينشأ التلوث نتيجة لتغري كمية املواد املوجودة يف الطبيعة، فزايدة كمية اثين أكسيد الكربون 

 .1ا ابلكائنات احليةونقص كمية األكسجني يف اجلو مبقدار معني يعد تلواث ضار 
"تغري كيفي يف القدر الذي خلق هللا به مكوانت أو عناصر النظام  أنه:كما يعرف التلوث على 

، يرتتب عليه اختالل يف توازن البيئة يعيقها أو يهدد إبعاقتها عن البيئي، انتج عن التدخل غري الرشيد لإلنسان
 .2أداء مهمتها التسدريية لإلنسان"

أنه "أي تغري فيزايئي أو كيميائي أو بيولوجي مميز، يؤدي  على ODUM البيئي ملالعامن جهته يعرفه 
إىل أتثري ضار على اهلواء أو املاء أو يضر بصحة اإلنسان والكائنات احلية األخرى، وكذلك ابلعملية اإلنتاجية  

 .3كنتيجة للتأثري على حالة املوارد املتجددة"
ملباشر أو غري املباشر نتيجة النشاط اإلنساين املتمثل ابملواد كما يعرف التلوث على أنه التصرف ا

اليت قد تكون مضرة بصحة اإلنسان وجودة البيئة،  ،واألخبرة واحلرارة والضوضاء الصادرة إىل اجلو واملاء واألرض
 .4بيئةواليت تؤدي ابلنتيجة إىل دمار وتلف املمتلكات املادية والتأثري والتدخل ابالستددامات الشرعية لل

فيعرف التلوث البيئي على أنه كل تغيري مباشر أو غري مباشر للبيئة، يتسبب فيه  أما املشرع اجلزائري 
كل فعل حيدث أو قد حيدث وضعية مضرة ابلصحة وسالمة اإلنسان والنبات واحليوان واهلواء واجلو واملاء 

 .1واألرض واملمتلكات اجلماعية والفردية
                                                      

    .53-52، ص 2009عارف صاحل خملف، اإلدارة البيئية: احلماية اإلدارية للبيئية، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان،  -1
    .129عبد الرحيم السارع وأمحد عبده عوض، مرجع سابق، ص  أمحد -2
  WWW.KOTOBARABIA.COM ،18بة االلكرتونية، ص حسن أمحد شحاته، البيئة والتلوث واملواجهة، املكت -3
، ص 2007، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 1 ط ،ISO 14000م العزاوي وعبد هللا النقار، إدارة البيئة، نظم ومتطلبات جن -4

102.  
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 التلوث البيئي وآاثرهمصادر : ثايناملطلب ال
ينتج التلوث البيئي عن مصادر خمتلفة، منها ما هو طبيعي، ومنها ما هو انتج عن النشاط البشري،   

 كما يرتتب عنه مجلة من اآلاثر اليت قد تصيب اإلنسان أو بيئته الطبيعية.

 :مصادر التلوث البيئي ومسبباته -1
 :2يلي فيماميكن حصر أهم املصادر املسببة للتلوث البيئي 

وهي تلك الظواهر الطبيعية اليت حتدث بني الفينة واألخرى، املصادر املرتبطة ابألنشطة الطبيعية:  -1-1
 ؛مثل الرباكني واحلرائق

يرجع التلوث الذي تعاين منه البيئة واإلنسان بدرجة كبرية إىل املصادر املتعلقة ابألنشطة الصناعية:  -1-2
  والسائلة والغازية، واليت تصيب عناصر البيئة ابلضرر؛خملفات الصناعة بشىت أشكاهلا، الصلبة 

تؤدي األنشطة الزراعية إىل التلوث عن طريق استددامها  املصادر املرتبطة ابألنشطة الزراعية: -1-3
 ؛لألمسدة الكيميائية واملبيدات احلشرية

امللوثة للبيئة،  يعد التلوث السكاين واحلضري أحد أهم املصادراملتعلقة ابألنشطة اخلدماتية: املصادر  -1-4
وذلك نظرا للفضالت والنفاايت املنزلية مثل مياه الصرف الصحي والنفاايت الصلبة وغريها، اليت يتم طرحها يف 

 الطبيعة، إىل جانب ممارسة األنشطة اخلدماتية )نفاايت املستشفيات على سبيل املثال( والرتفيهية امللوثة للبيئة.
كننا استنتاج مجلة من األسباب اليت تكمن وراء هذه الظاهرة ة اليت انطالقا من العناصر سالفة الذكر مي

 ميكن إجيازها يف اآليت:
  والثروات نتيجة لالستددام غري الكفء، مما يؤدي إىل هدرها وابلتايل  الطبيعيةاستنزاف املوارد

 نضوهبا؛
  غازية سامة يف اهلواء  انبعااثترمي املدلفات الصناعية يف البيئة دون القيام مبعاجلتها، كإطالق

 ألهنار والبحريات والبحار؛ا مباشرة يف امللوثةوطرح املياه الرتبة  إىلوإدخال مركبات 
  زايدة حجم النفاايت نتيجة تراكم منتجات ال ميكن إتالفها أو إعادة تصنيعها، وقد قدر إنتاج

مليون طن من النفاايت اخلطرة،  338مليون طن من النفاايت الصلبة و 2100 الصناعة سنواي بنحو
منها. تقوم هذه الدول ابلتدلص من هذه النفاايت  % 95حيث تساهم الدول الصناعية أبكثر من 

                                                                                                                                                                 

 .10ص ، 4املادة  ، مرجع سابق،1110جويلية  19املؤر، يف  11-10القانون رقم  -1
 .59-58عارف صاحل خملف، اإلدارة البيئية: احلماية اإلدارية للبيئية، مرجع سابق، ص  -2
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عرب إرساهلا وتصديرها إىل الدول النامية، اليت تتدلص منها بطريقة عشوائية وبال معاجلة، مما يسبب 
 ؛1مشاكل بيئية حادة

  ابالستددامات املدنية يف كافة استعمال الطاقة الذرية ََ ََ من األسلحة وانتهاَء جماالت احلياة، ابتداَء
 السلمية، وهو ما نتج عنه خماطر تضر حبياة اإلنسان والبيئة، سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة؛

  الزايدة اهلائلة يف عدد السكان واالستددام املكثف واملتزايد لوسائل النقل واملركبات، حيث تقدر
شدص سنواي، واليت ينجم عنها زايدة يف احلاجة إىل مليون  95سكانية يف العالة مبا يعادل الالزايدة 

الالزمة من أجل احملافظة على منط احلياة املتبع، وهو ما يسبب نفاذ هذه  املوارد الطبيعية والطاقوية
 املصادر.

 :اآلاثر النامجة عن التلوث البيئي -2
إن موضوع البيئة من املواضيع اليت جيب إيالءها أمهية كربى نظرا لكوهنا مرتبطة ابستمرار احلياة البشرية 
على كوكب األرض، حيث يؤدي عدم االكرتاث هبذه القضية إىل بروز خماطر جسيمة منها انتشار التلوث 

 :يلي فيماالذي تنتج عنه مجلة من اآلاثر نوجزها 
 عدة أمراض  انتشاري اليت يتم طرحها يف األهنار والبحريات والبحار يف تتسبب مياه الصرف الصح

 خطرية، ملا حتتويه هذه املياه من بكترياي كثرية )البكترياي املسببة ملرض الكولريا مثال(؛

  تتعرض املسطحات املائية يف البحار واألهنار للتلوث مبياه الصرف الصناعي اليت تسرهبا املصانع يف
املائية القريبة منها، ابإلضافة إىل تلوث مياه البحار واحمليطات ابلنفط املتسرب من قنوات املسطحات 

 وبواخر النقل ومنصات االستدراج؛

  نتج عن امللواثت املنبعثة يف اهلواء مظاهر متعددة أمهها الضباب الدخاين واألمطار احلمضية واختالل
فيضاانت يف مناطق و إىل اجلفاف يف مناطق الفصول واحنسار حزام األمطار مما أدى إىل حدوث 

   أخرى؛ 

  مليون طن من الرتبة بفعل التعرية واالجنراف نتيجة لتناقص واختفاء  25تفقد األرض سنواي ما مقداره
الغطاء النبايت، كما تتعرض الرتبة لتلوث خطري مصادره األساسية األمسدة الكيماوية واملبيدات احلشرية 

 واملدلفات الصلبة؛

  يعد التلوث اإلشعاعي أخطر أنواع التلوث، ذلك أن تعرض اإلنسان لإلشعاع النووي يصيبه بعدة
من  أمراض يعترب السرطان أخطرها، كما تتسبب هذه اإلشعاعات يف تلويث مساحات شاسعة

                                                      

 .17، ص 1999إبراهيم األحيدب، جرائم البيئة، األمن واحلياة، أكادميية انيف للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرايض،  -1
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األراضي وهو ما خيلف أضرارا جسيمة ابلنظم الطبيعية اليت حتيط هبذه املناطق )التجارب النووية 
 ؛(ا، حادثة مفاعل تشرنوبيل أبوكرانيسية يف الصحراء اجلزائريةالفرن

  أدى آتكل طبقة األوزون إىل زايدة معدل التعرض لألشعة فوق البنفسجية الضارة، وهو ما يؤدي
 بدوره إىل ارتفاع معدالت اإلصابة بسرطان اجللد يف كافة أحناء الكرة األرضية؛

  األنواع احليوانية والنباتية يف كافة أحناء األرض. العديد من انقراضأدى التلوث البيئي إىل 

 أنواع التلوث البيئي : ثالثاملطلب ال
تعترب قضية التلوث البيئي إحدى أهم قضااي العصر احلديث، نظرا لتشعبها وتنوع أشكاهلا الشيء 

 الذي جيعلها هتدد خمتلف صور احلياة.
 لطبيعة هذه الظاهرة، هذين الصنفني مها:ميكن تصنيف التلوث البيئي إىل قسمني رئيسيني تبعا 

 :التلوث املادي -1

 به ذلك التلوث الذي يصيب أحد عناصر البيئة الرئيسية ويشتمل على األنواع التالية: يقصد

من سطح الكرة األرضية، كما تتداخل أيضا يف  % 75تغطي املياه الطبيعية أزيد من  تلوث املياه: -1-1
، لكن نسبة ما يكون صاحلا منها لالستهالك البشري ميثل جزًء ضئيال جزء كبري من النسبة املتبقية من اليابسة

، وهذا دليل قاطع يربز أمهية املياه خصوصا مع تزايد فقط % 2ما يعادل أي من ذلك احلجم اهلائل، 
 ام.االستهالك البشري بشكل ع

يعرف تلوث املياه أبنه التدهور بنوعية املياه الطبيعية بسبب إضافة املواد الضارة فيها برتاكيز متزايدة، 
 .1أو إدخال أتثريات عليها مثل زايدة حرارهتا أو نقصان بعض مكوانهتا األساسية

ئية والكيميائية كما يعرف أبنه إدخال أية مادة يف الوسط املائي، من شأهنا أن تغري اخلصائص الفيزاي
و/أو البيولوجية للماء، وتتسبب يف خماطر على صحة اإلنسان وتضر ابحليواانت والنبااتت الربية واملائية ومتس 

 .2جبمال املواقع أو تعرقل أي استعمال طبيعي آخر للمياه
من أبرز مظاهر التلوث املائي جند ظاهرة تلوث البحار واحمليطات اليت ساهم تزايد النشاط البشري يف 

البحرية، كما يعترب النفط تفاقمها، نظرا لكون أغلب الصناعات القائمة يف وقتنا احلاضر تتمركز قرب املوانئ 
والنقل اليت تتم يف هذه املناطق وابلقرب  امللوث الرئيسي للبيئة البحرية نتيجة لعمليات التنقيب واالستدراج

 منها.
                                                      

 .104جنم العزاوي وعبد هللا حكمت النقار، مرجع سابق، ص  -1
 .10ص ، 4املادة  ، مرجع سابق،1110جويلية  19املؤر، يف  11-10القانون رقم  -2
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غازات أو أخبرة أو أدخنة أو هو إدخال أية مادة يف اهلواء أو اجلو بسبب انبعاث تلوث اهلواء:  -1-2
 .1أو صلبة، من شأهنا أن التسبب يف أضرار وأخطار على اإلطار املعيشيجزيئات سائلة 

ن املكوانت الطبيعية الغازية للهواء الطبيعي، سواء  أو أكثر مكما يقصد به أي تغيري يف تركيز واحد 
كان هذا التغيري زايدة أو نقصاان، أو ظهور غازات وأخبرة أو جسيمات عالقة أو غري ذلك من حاالت التلوث 

 .اهلوائي
إدخال مباشر أو غري مباشر ألي مادة إىل الغالف اجلوي ابلكمية اليت تؤثر على ويعرف أيضا أنه 

اجلوي وتركيبته، حبيث ينجم عن ذلك آاثر ضارة على اإلنسان والبيئة واألنظمة البيئية واملوارد نوعية الغالف 
 الطبيعية، وعلى إمكانية االنتفاع من البيئة وعناصرها بوجه عام.

وبفرتة  يعد التلوث اهلوائي أكثر أشكال التلوث انتشارا نظرا لسهولة انتقاله وانتشاره من منطقة ألخرى 
اإلنسان واحليوان والنبااتت وخيلف آاثرا  زمنية وجيزة نسبيا، كما يؤثر هذا النوع من التلوث أتثريا مباشرا على

 بيئية واضحة.
يقصد به الفساد الذي يصيب الرتبة فيغري من صفاهتا وخواصها الطبيعية أو الكيميائية تلوث الرتبة:  -1-3

علها تؤثر سلبا، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، على من يعيش فوق أو احليوية، أو يغري من تركيبتها بشكل جي
 سطحها من إنسان وحيوان ونبات.

تتعرض الرتبة من خالل ممارسة اإلنسان لنشاطاته للعديد من الفضالت، منها الغازية املتحررة يف اجلو أو 
شعاعات وما إىل ذلك، واليت تتفاعل مع السائلة اليت تصرف يف املياه والصلبة اليت ترتك يف الرتبة نفسها، أو اإل

املكوانت العضوية وغري العضوية للرتبة مبا حتويه من أحياء بيولوجية، مؤدية هبا إىل تغيري خصائصها الكيميائية 
والفيزايئية وصوال إىل الفناء. أبرز مثال على ذلك ما حيصل يف زايدة مساحات التصحر لألراضي الزراعية 

 .2ىل قلة اإلنتاج الزراعي مبا ينذر ابخلطر على مستقبل اجلنس البشرياخلصبة والذي يؤدي إ
 :التلوث غري املادي -2

  :3به التلوث غري احملسوس والذي يشتمل على نوعني رئيسيني مها يقصد
مصادر عدة منها ما هو طبيعي، كاألشعة الصادرة  حيدث النشاط اإلشعاعي من التلوث اإلشعاعي: -2-1

توليد من الفضاء اخلارجي والغازات املشعة املتصاعدة من القشرة األرضية، ومنها ما هو صناعي كمحطات 
املعدة ألغراض عسكرية والنظائر املشعة املستددمة يف الصناعة والزراعة أو الطاقة النووية واملفاعالت النووية 

 .التلوث اإلشعاعي بتسرب مواد مشعة إىل أحد مكوانت البيئة الطبيعية من ماء أو هواء أو تربةيتمثل  الطب.
                                                      

 .10ص ، 4املادة  ، مرجع سابق،1110جويلية  19املؤر، يف  11-10القانون رقم  -1
 .105جنم العزاوي وعبد هللا حكمت النقار، مرجع سابق، ص  -2
اية البيئة حكيم بناولة، دور الطاقات املتجددة يف حماربة التلوث: دراسة بني أملانيا والصني واجلزائر، مداخلة ضمن امللتقى الدويل الثالث حول مح -3

  .7ص، 2010اي م 3/4والفقر يف الدول النامية حالة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي خبميس مليانة، اجلزائر، 
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ينجم التلوث السمعي أو الضوضائي عن تلك األصوات احلادة اليت خترج عن التلوث السمعي:  -2-2
ن واحليوان شدهتا احلد األقصى الطبيعي لتصل إىل مستوايت تسبب األذى والضرر لإلنسااملألوف وتتجاوز 

 .والنبات وكل مكوانت البيئة
عادة ما يرتبط هذا النوع من التلوث ابملدن واملناطق الصناعية حيث يكرت استددام اآلالت ووسائل النقل 

          املدتلفة اليت تصدر الكثري من األصوات اليت تكون يف غالبها مرتفعة ومزعجة. 

 داخل املؤسسةودجمها : االهتمامات البيئية لثالثاملبحث ا

إذا كانت النظرة التقليدية تعترب أن تعظيم الربح هو اهلدف األمسى الذي تسعى إليه املؤسسة  
االقتصادية، فإن التوجهات احلديثة يف جمال اإلدارة البيئية تضيف أهدافا جديدة للمؤسسة تتمثل أساسا يف 

قصري، حتسني صورة ومسعة املؤسسة واحملافظة على السعي إىل حتقيق أرابح على املدى الطويل بدل املدى ال
البيئة. يف هذا اإلطار توجد مجلة من الدوافع والتحدايت اليت حترك املؤسسة يف اجتاه دمج البعد البيئي، حيث 

يف حتديد املكاسب اليت ستحققها املؤسسة من وراء أخذها للمسائل البيئية بعني يساعد التعرف عليها 
 ر اليت ميكن أن تواجهها يف حالة إمهاهلا هلذه اجلوانب.االعتبار، واملداط

سنحاول فيما سيأيت التعرف على أهم الدوافع والتحدايت اليت تدفع املؤسسة إىل دمج البعد البيئي،   
كما سنتطرق إىل أهم املقارابت اليت هتدف إىل حتقيق هذا اهلدف، مث سنتناول نظام اإلدارة البيئية كأحد 

      البيئة ضمن وظائف املؤسسة. أدوات دمج 

 املطلب األول: االهتمامات البيئية يف املؤسسة

يرجع اهتمام املؤسسة ابلقضااي البيئية إىل مجلة من العوامل اليت تدفعها اترة إىل دمج البعد البيئي،  
  واترة أخرى إىل كبح هذا الدمج.  

 املؤسسة واملشاكل البيئية: -1

املؤسسة بطبيعة النشاط الذي متارسه، أو مبدرجاهتا )املنتجات(، أو  ترتبط املشاكل البيئية يف
 ابلضغوط اخلارجية اليت متارس عليها.

 املشاكل البيئية املرتبطة بنشاط املؤسسة: -1-1

يعترب نشاط املؤسسة أحد أهم مصادر تدهور البيئية الطبيعية، وعليه يتوجب على كل مؤسسة أن 
 بنشاطها من أجل احلد من أتثريها. تنقسم هذه املداطر إىل:حتدد املداطر البيئية املرتبطة 
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تتجلى املداطر البيئية املتعلقة ابإلنتاج خالل كل مراحل هذه املخاطر املرتبطة بعملية اإلنتاج:  -1-1-1
العملية، سواء كان ذلك على مستوى مرحلة التموين )شراء مواد أولية مغلفة مبواد غري قابلة للتحلل على سبيل 

أو خالل مرحلة اإلنتاج بفعل التقنيات املستعملة، أو كذلك على مستوى املنتج النهائي احملصل املثال(، 
 والذي ميكن أن يكون مضرا ابلبيئة.

يؤدي االستهالك املفرط للمواد األولية مثل اآلاثر املرتتبة عن االستغالل الغري عقالين للمواد:  -1-1-2
بيعية و إزالة الغاابت، كما يساهم بشكل كبري يف التدهور البيئي النفط، الغاز، أو املاء إىل استنزاف املورد الط

 الذي غالبا ما تكون نتائجه دائمة وال رجعة فيها.

تتولد عن عملية إنتاج واستهالك الطاقة انبعااثت غازية سامة  اآلاثر املرتتبة عن استهالك الطاقة: -1-1-3
ااثت ميكن أن حتدث بصفة يومية ومتكررة، كما تؤدي بدورها إىل تفاقم ظاهرة االحتباس احلراري. هذه االنبع

 يف اهلند،  BHOPAL ميكن أن أتخذ شكل حوادث عرضية، مثل الكوارث اليت وقعت يف كل من
SAVESO  يف إيطاليا، تلويث هنر الرينRHIN يف سويسرا من طرف خمابر SANDOZ أو الكارثة النووية ،

 الياابن.بفعل الزلزال الذي ضرب  FUKUSHIMA األخري يف

تتكون نتائج العملية اإلنتاجية من املواد اليت نستهلكها اآلاثر املرتتبة عن نتائج عملية اإلنتاج:  -1-1-4
وكذلك من النفاايت. إن مشكلة النفاايت ال ترتبط فقط ابملنتجني الكبار، إذ أن أي نشاط صناعي، جتري أو 

 ومعاجلتها مجلة من املشاكل.خدمايت تنتج عنه خملفات ونفاايت تطرح عملية مجعها، فرزها، 

 املخاطر املرتبطة ابملنتج: -1-2

ال ترتبط املداطر البيئية ابلعملية اإلنتاجية فقط، بل تتعداها لتشمل املنتجات يف حد ذاهتا. إذ يشكل 
استعمال بعض املنتجات وكذلك التدلص منها بعد االستعمال انشغاال كبريا للمنتجني، وكذلك املهتمني 

 .ابلشؤون البيئية

يف إحداث أضرار  تيتسبب استعمال بعض املنتجااملخاطر املرتتبة عن استعمال املنتجات:  -1-2-1
وكذلك  (CO2) بيئية جسيمة، من ذلك نذكر االنبعااثت اليت تفرزها السيارات مثل غاز اثين أكسيد الكربون

 ثقب طبقة األوزون.املستعمل يف أجهزة التربيد والذي يعد من أهم أسباب ظهور  CFC الرصاص، أو غاز الـ

يشكل مصري املنتجات املستعملة وكذلك املخاطر املرتتبة عن التخلص من املنتجات املستعملة:  -1-2-2
طرق التدلص منها مشكلة بيئية عويصة. إذ كيف ميكن معاجلة املواد السامة )البطارايت اليت حتتوي على 

تزايد وترية االستهالك، والعجز عن إجياد الزئبق مثال(، أو حىت تلك اليت ال حتتوي على مواد سامة يف ظل 
 أماكن إلنشاء مراكز فرز ومعاجلة النفاايت.
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 الضغوط املرتبطة ابحمليط اخلارجي للمؤسسة:  -1-3

ميكن تعريف البيئة اخلارجية للمؤسسة على أهنا "مجلة العوامل واملتغريات، املتواجدة خارج حدود 
اليت تنوي تطويرها.  تالسلوكيااملنظمة، واليت تؤثر على املشاكل اليت تواجهها هذه األخرية، وكذلك على 
تندرج فيها املنظمة، والذي تنبع  وعليه ميكننا احلديث عن وجود جمال للقوى يعترب حمصلة جململ الوسائط اليت

  .1منه قيود وحوافز"

ختتلف الضغوط البيئية من نشاط آلخر )قطاع الصناعات الغذائية والصناعات الثقيلة مثال(، ومن 
يف طريق النمو على سبيل املثال(. يظهر الشكل التايل األطراف الفاعلة  وأخرىمنطقة ألخرى )دولة متقدمة 

 .(-1-الشكل  انظر) ؤسسة يف جمال محاية البيئةاألكثر أتثريا على امل

 لضغوط البيئيةاجلهات الفاعلة املشكلة ل: ( 1 ) رقم الشكل

 

 القوانني والتشريعات البيئية                                                            
 

 السكان احملليون                                                                                              املنافسون     
 املستهلكون                                                        السياسيون احملليون                    
    مجعيات محاية البيئة                                                مجعيات محاية البيئة       

                                                 الوطنية والدولية    
  السلطات العموميةوسائل اإلعالم                                                  

 
 MARQUET-PONDEVILLE S., « Le contrôle de gestion environnemental », thèse de:املصدر  

Doctorat en Sciences de Gestion, UCL Presses Universitaires de Louvain, Belgique, 2003.  

تعترب السلطات العمومية العامل الرئيسي الذي يثقل كاهل املؤسسات، وهذا  السلطات العمومية: -1-3-1
عرب إلزام هذه األخرية على احرتام مبدأ " امللوث يدفع": أي الذي يلوث يدفع لقاء األضرار اليت يسببها. لكن 

السلطات  امللوثة، تلجأ تالسلوكيايف بعض األحيان يصعب حتديد الطرف امللوث، وعليه ومن أجل احلد من 
 ، أال وهو استحداث املعايري والضرائب البيئية.ةسهولة وأكثر مردودي آخر، أكثرالعمومية إىل استددام أسلوب 

                                                      
1- DESREUMAUX A., « Théorie des organisation », Management société, Caen, France 1998, p. 120. 

ملنظمةا  
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 :أو ما يعرف بـ "الضرائب البيئية"، حيث أهنا جتعل املنتج يتحمل أعباء إضافية من  الضرائب
املنتجني إىل االستثمار يف املفروض أهنا تتضمن تكلفة التلوث الذي حيدثه. هذه الضرائب تدفع 

 أساليب إنتاجية أنظف جتنبهم دفع هذه األعباء اإلضافية.

 هناك نوعان من الضرائب البيئية:
  :يكون مستواها مرتفعا وهذا من أجل حتفيز املنتجني على احلد من الضرائب احملفزة

 التلوث البيئي وحثهم على التطوير التقين.

  :العائدات احملصلة منها على برامج حماربة التلوث. حيث يتم توزيعالضرائب املوزعة 

 :هتدف الدولة من وضع املعايري إىل جعل املتعاملني االقتصاديني يتقيدون جبملة من القواعد  املعايري
املعينة، وهذا يف إطار سعيها لتحقيق املنفعة العامة. إن ما جيعل هذه القواعد فعالة هو أنه مت إعدادها 

بغية اجتناب الوقوع يف املنافسة غري املشروعة. ختص املعايري املتعلقة مبحاربة التلوث بعد تشاور دويل، 
مجيع نواحي احلياة االقتصادية، حيث جند معايريا موجهة للحد من مستوايت الضجيج، ومعايريا 

 ملستوايت االنبعااثت، وأخرى لنوعية املنتجات.

لتشريعات البيئية دورا هاما ضمن املتغريات البيئية تلعب القوانني واالقوانني والتشريعات البيئية:  -1-3-2
اليت تشكل احمليط اخلارجي للمؤسسة. تكمن املداطرة املرتبطة هبذا العامل يف عدم قدرة املنظمة على تقييم 

 اآلاثر املرتتبة عن التطورات احملتملة يف التشريعات والقوانني البيئية.

متغريا رئيسيا يف احمليط البيئي، وهذا من خالل عامل السوق يشكل املنافسون واملستهلكون:  -1-3-3
 .1املستهلكني واملنافسني

 :تنبع حالة الشك املرتبطة هبذا العامل من التزايد املستمر لطلبات املستهلكني من املواد  املستهلكون
يطالبوا  هلؤالء أن واملستهلكني تسمحواملنتجات اليت حترتم البيئة، كما أن العالقة املوجودة بني املوردين 

 إبدارة مسؤولة للمسائل البيئية.

 :إلدارة البيئة مثل "التسويق األخضر"  تحيث مييل املنافسون إىل تطوير واعتماد سلوكيا املنافسون
 الذي يسعى إىل تعزيز مكانة "املنتجات اخلضراء"، واليت يتم تصنيعها يف ظل احرتام البيئة.

يشكل السكان احملليون العامل الرابع الذي يؤثر يف قرارات املؤسسة. تكمن  السكان احملليون: -1-3-4
املداطرة املرتبطة هبذا العامل يف الضغوط اليت ميارسها رجال السياسة احملليون وكذلك اجلمعيات البيئية احمللية 

 على املؤسسة.

                                                      
1- BOIRAL. O & JOLLY. D, « Stratégie, compétitivité et écologie », revue française de gestion, juin-juillet, 

1992. 
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ة املرتبطة هبذا العامل تتمثل املداطر وسائل اإلعالم ومجاعات الضغط البيئية الوطنية والدولية:  -1-3-5
 يف إمكانية إحلاق الضرر ابلصورة التجارية للمؤسسة. 

إن املداطر البيئية والضغوط اخلارجية اليت تتعرض هلا املؤسسة جعلتها جتد نفسها يف موقف املرتدد  
املؤسسة إىل بني إدماج املسائل ابلبيئية من عدمه يف نظامها اإلداري. سنرى فيما يلي احملفزات اليت تدفع 

 إدماج البعد البيئي.

 دوافع إدماج البعد البيئي يف املؤسسة: -2

أخذ املؤسسة للمسائل البيئية بعني االعتبار عملية تداخل بني ثالثة وجهات نظر رئيسية حول ميثل   
 .1البيئة: الرؤية االقتصادية التقليدية، الرؤية اجملتمعية، والرؤية املتكاملة

 تقليدية تعترب أن املوارد الطبيعية ال تنضب، وأنه مين استغالهلا دون قيود. من جهة الرؤية االقتصادية ال
أخرى تعترب وجهة النظر هاته أن للطبيعة القدرة على إعادة جتديد نفسها. هذه الفكرة كانت سائدة 

 حىت سنوات الستينات من القرن املاضي.

  بعني االعتبار. متثل هذه الرؤية أسلوب التسيري ترتكز الرؤية اجملتمعية على أخذ فكرة الضغوط البيئية
 املعتمد من طرف أغلب املؤسسات.

  بيئية على مستوى كل وظائف املؤسسة، وهذا يف إطار  تسلوكياتعين الرؤية املتكاملة إدخال
 بعيدة املدى. اسرتاتيجية

داخل املؤسسة. لكن ما هي تدعو كل من الرؤية اجملتمعية والرؤية املتكاملة إىل إدماج البعد البيئي   
 الدوافع احلقيقية وراء تبين هذه الفكرة.

ميكن جتميع العوامل اليت تدفع املؤسسات إىل إدماج البعد يف نظامها التسيريي يف جمموعتني   
 .ATIL2، وذلك حسب التصنيف الذي وضعه إدارية-رئيسيتني: دوافع تنظيمية، ودوافع اقتصادية

، وهو االسرتاتيجيةنوعا اثلثا من احملفزات، أال وهو الدوافع  ONNEPERS3 من جهة أخرى تضيف  
 ما يثري نوعا ما التصنيف الذي أوردته، حيث أهنا تربط كل نوع من احلوافز بنوع معني من األهداف.

                                                      
1- BOIRAL. O, « Entreprise et environnement naturel, vers une nouvelle alliance », Direction et gestion des 

entreprises, N°144 Québec, 1993, p.23. 
2- ATIL A., « La responsabilité environnementale dans la PME algérienne : Vers une analyse typologique 

dans les PME-PMI des freins d’intégration », l’ESDES, LYON, 2008. 

3- PERSONNE M., « Contribution à la méthodologie d’intégration de l’environnement dans les PME-PMI : 

Evaluation des performances environnementales ». Thèse de Doctorat en Sciences et techniques du déchet, 

Saint-Etienne, Ecole Nationale Supérieure des Mines, France, 1998. 
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 الدوافع التنظيمية: -2-1

بتنظيم عالقة ترتبط هذه الدوافع ابمتثال املؤسسة جملموع القوانني والقواعد امللزمة، واليت تسمح   
املؤسسة مبحيطها الطبيعي وكذلك االقتصادي. كما ترتبط هذه الدوافع بعمليات املطابقة مع احللول املقرتحة 
للحد من املشاكل البيئية )مواد أولية أو منتجات خطرية، نفاايت، إزعاج، تلوث، حوادث عمل... اخل.(. 

 ".1"الوجوداهلدف األمسى للمؤسسة أال وهو يتوافق مع  دوافعأن هذه النوع من ال  PERSONNE تعترب

 اإلدارية:-الدوافع االقتصادية -2-2

تتمثل هذه الدوافع يف أي إمكانية تسمح للمؤسسة ابلتحكم يف التكاليف املرتبطة إبدماج   
االهتمامات البيئية، واليت تكون على شكل تقليص لألعباء املالية أو حتصيل إعاانت مالية. كما تسمح هذه 

للمؤسسة ابستباق الضغوط اليت ميارسها املستهلكون واملنافسون وكذلك النقاابت، كما أهنا ترتبط  الدوافع
ابلضغوط اجملتمعية املتزايدة واملتعلقة ابحرتام البيئة ونوعية احلياة وقضااي الصحة العمومية. ميثل الصنف من 

 .األرابح""حتقيق اهلدف االقتصادي األهم ابلنسبة للمؤسسة، أال وهو  دوافعال

 :االسرتاتيجيةالدوافع  -2-3

يتمثل هذا الصنف من الدوافع يف أي إجراء أو نشاط تقوم به املؤسسة من أجل تعزيز مكانتها   
تتوافق مع جمموعة األهداف  دوافعالتنافسية، وحتسني صورهتا وكذلك كسب حصص سوقية جديدة. هذه ال

 . و "النمو" "ابلتطور"اليت تسمح للمؤسسة 

من أن هذه الدوافع تتحكم يف عملية إدماج البيئة داخل املؤسسة، إال أنه ميكن لعض العوامل ابلرغم   
 أن تعرقل أو تبطئ عملية اإلدماج هاته.

 مثبطات إدماج البعد البيئي يف املؤسسة: -3

 تنقسم العوامل اليت تكبح إدماج البيئة داخل املؤسسة إىل قسمني:

 اخلارجية ضمن ثالثة أصناف:تصنف العوامل املثبطة عوامل خارجية:  -3-1

انطالقا من وعيهم ابملشاكل البيئية النامجة عن املنتجات اليت الضغوط اليت ميارسها املستهلكون:  -3-1-1
يستهلكوهنا أو عن التلوث الصناعي، ميكن للمستهلكني التأثري على املؤسسات حىت تقوم إبدماج البعد لبيئي 

                                                      
1- Ibid. 
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يق اجلمعيات البيئية اليت حتمي املستهلكني، أو عن طريق مقاطعة يف تسيريها. هذا التأثري إما أن يكون عن طر 
 املنتجات املضرة ابلبيئة مثال.

يف املقابل، فإن غياب هذا الوعي لدى املستهلكني أو نقص املعلومات البيئية ميكن أن يؤثرا سلبا على إدماج 
احلفاظ على البيئة ما هو إال عبء البيئة داخل املؤسسة. هذه الوضعية تنطبق على املؤسسات اليت تعترب أن 

إضايف ينبغي جتنبه، وعليه ويف ظل غياب وعي بيئي لدى زابئن هذه املؤسسات، فإن هذه األخرية لن تقوم 
. أضف إىل ذلك أنه يف حالة قيام املستهلكني مبمارسة اسرتاتيجياهتاإبدماج البعد البيئي عند قيامها إبعداد 
غري مسؤولة بيئيا، مفضلة بذلك أن تتحمل العقوابت  اسرتاتيجيةتبىن ضغوط ضعيفة، فإن املؤسسة سوف ت
 الضعيفة النامجة عن عدم التزامها بيئيا.

أي أن تكون األدوات املوجودة مصممة من أجل غياب أو عدم توافق أدوات اإلدارة البيئية:  -3-1-2
، واليت  EMAS ايري الـمؤسسات معينة متواجدة يف نطاق جغرايف حمدد. أحسن مثال على هذه احلالة هو مع

 ال ميكن تطبيقها خارج حدود املنطقة األوروبية.

عادة ما تكون الضغوط البيئية اليت  الضغوط البيئية املمارسة من طرف السلطات العمومية: -3-1-3
متارسها السلطات العمومية على املؤسسات ضعيفة، خاصة ابلنسبة للمؤسسات الغرية واملتوسطة. ميكن تفسري 

 هذه الوضعية بنقص آليات املرافقة لدى الدولة فيما خيص حتفيز املؤسسات على محاية البيئة.

 ىل ثالثة أصناف:وتنقسم هذه العوامل بدورها إعوامل داخلية:  -3-2

يشكل نقص املوارد املالية والبشرية واملادية املدصصة ملعاجلة القضااي البيئية واالستثمار أهم املوارد:  -3-2-1
 عامل كابح فيما خيص املوارد.

يشكل كل من غياب الرغبة يف التغيري لصاحل محاية البيئة لدى املوظفني سلوك وثقافة املؤسسة:  -3-2-2
 مشكلة رئيسية يف عملية إدماج البيئة داخل املؤسسة. وكذلك عدم وجود ثقافة بيئية

ميكن لنقص املعارف واملعلومات املتعلقة ابلتشريعات والتنظيمات نقص املعارف واملعلومات:  -3-2-3
 البيئية، وكذلك املنظمات البيئية أن يبعد املؤسسة عن االهتمام ابلقضااي البيئية.
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 االقتصادية  البعد البيئي يف املؤسسة دمجمقارابت : ثايناملطلب ال

ظهور احلاجة إىل إجياد سبل وآليات  حدة اآلاثر البيئية املرتتبة عن األنشطة البشرية إىل ناميأدى ت 
يف تسمح بتقليص هذه اآلاثر إىل مستوايت معقولة. سامهت البحوث والدراسات اليت أجريت يف هذه اجملال 

 ليت هتدف إىل جعل األنشطة البشرية أكثر مالئمة وتوافقا مع البيئة.التوصل إىل مجلة من املقارابت ا

تقرتح األدبيات االقتصادية عدة تصنيفات للمقارابت املعدة هبدف إدماج البعد البيئي يف املؤسسة،  
 إال أنه ميكن جتميعها يف ثالثة أصناف رئيسية نستعرضها فيما يلي:

 املقارابت اليت تعتمد على املنتج: -1

اقرتحت  عدة دراسات جبانب املنتج كمدخل رئيسي لدمج البعد البيئي يف املؤسسة، حيث  اهتمت
 كل دراسة منوذجا معينا يتوجب اعتماده يف سبيل ذلك.

 :PIP GOGGINالنموذج املقرتح من طرف  -1-1

 نخالل ورشة عمل نظمت من طرف جامعة مانشسرت مرتو بوليتا ،1995اقرتح هذا الباحث سنة 
من املقارابت  تيبيتدرج هذا الرت حيث وذلك ابالعتماد على ميوهلا العامة، ملدتلف املقارابت  رتيبات ،الربيطانية

التطبيقية )اليت ختص جزء معينا من دورة حياة املنتج( إىل املقارابت األكثر نظرية، وصوال إىل مرحلة التنمية 
 .1املستدامة

 (1 شكل)أنظر الالتصنيف اآليت  GOGGINوضع  بناء على ما سبق

  التصميم من أجلX (DFX): 

 التدوير، الرتكيب، أو التصنيع،... اخل.التجميع، عملية  X، أين ميكن أن ميثل Xالتصميم من أجل 
تؤثر هذه األساليب املدتلفة أتثريا حمدودا يقتصر على مرحلة معينة من دورة حياة املنتج، دون أن أتخذ بعني 

تسعى إىل معرفة ما إذا كان إبمكان اإلجراء املتبع أن يغري املعطيات اخلاصة ، أو أن االعتبار املراحل األخرى
ابملراحل األخرى. مما سبق نستدلص أن هذه الطرق صممت ملعاجلة مشاكل حمددة، وهو ما يعين أبنه حىت لو 

 مت جتميعها معا فإهنا ال تستطيع أن أتخذ بعني االعتبار دورة حياة املنتج ككل.
  التصميم األخضر(GREEN DESIGN): 

 .Xهو مفهوم يشمل جمموع األساليب والطرق املنضوية حتت فكرة التصميم من أجل 

                                                      
1- Loïc JAQUESON, « Intégration de l’environnement en entreprise : proposition d’un outil de pilotage du 

processus de création de connaissances environnementales », Thèse de Doctorat, Ecole Nationale Supérieure 

d’Arts et Métiers, Paris, 2002, p. 22.    
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  التصنيع الواعي بيئياالتصميم و (Environmental Conscious Design & Manufacture) : 

فكرة املنتج اجلديد،  تؤخذ اخلصائص البيئية بعني االعتبار منذ املراحل األوىل لتبلوريف هذه احلالة 
 الشيء الذي يسمح ابلتأثري على كامل مراحل تطوير هذا املنتج.

  التصميم املستدام(Sustainable Design): 

هتدف هذه املقاربة إىل تصميم منتجات مستدامة جتسد املثال احلي لعملية تقليص استعمال املوارد غري 
 املتجددة من أجل األجيال املستقبلية.

  االستدامة(Sustainability): 

متثل هذه املقاربة اهلدف األمسى الذي تسعى إىل حتقيقه األساليب واالجتاهات السابقة، أين يتم دمج  
كل املنتجات املوجهة لالستهالك ضمن حلقة مغلقة، حبيث تكون هذه املنتجات متجددة ويتم تصنيعها 

ن دورات حياة منتجات أخرى، أي وجود ترابط وتكامل بني انطالقا من املواد األولية والطاقة املستمدتني م
 دورات حياة هذه املنتجات.

 PIP GOGGINمنوذج املقارابت البيئية املعد من طرف  :2الشكل رقم 

 
 Loïc JAQUESON, « Intégration de l’environnement en entreprise : proposition املصدر:

d’un outil de pilotage du processus de création de connaissances environnementales », 

Thèse de Doctorat, Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, Paris, 2002, p. 23.    
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 :BERT BRASالنموذج املقرتح من طرف  -1-2

مكنت الدراسات واألحباث اليت قام هبا فريق حبث من معهد جورجيا للتكنولوجيا ابلوالايت املتحدة، 
من التوصل إىل تصنيف مخسة أنواع خمتلفة من املقارابت اليت تسعى  BERT BRASحتت رائسة  1997سنة 

تعتمد هذه الدراسة يف تقسيمها هلذه املقارابت على بعدين . 1للمنتجاتإىل التدفيف من حدة اآلاثر البيئية 
 مها:
  :حيث وضع سلم زمين يعرب عنه مبدة حياة كل من املنتج، اإلنسان واحلضارة.البعد الزمين 

 :والذي يشمل املستوى التنظيمي املناسب للتغريات املتعلقة بكل مرحلة من مراحل  البعد التنظيمي
 ج.دورة حياة املنت

 ( 0)أنظر الشكل  وعليه ميكن أن منيز بني املقارابت التالية:
  اهلندسة البيئية(Environmental Engineering): 

تتعلق هذه الفكرة إبدارة ومراقبة تلوث املياه واهلواء والنفاايت الصلبة، وهو ما ميثل نوعا من املعاملة 
متثل هذه املقاربة  .(END-OF-PIPE) هناية األنبوب" ، أو ما يطلق عليه "املعاجلة يفاملشاكل العالجية هلذه

 اخلطوات األوىل اليت قامت هبا املؤسسات يف اجملال البيئي خالل سنوات السبعينات.

 الوقاية من التلوث (Pollution Prevention): 

وضعت هذه املقاربة كبديل للمقاربة السابقة، حيث جاءت مبفاهيم جديدة مثل تقليص املدلفات من 
 التدوير. وإعادةاملصدر 

  التصميم والتصنيع الواعي بيئيا(Environmentally Conscious Design & 

Manufacturing): 

البيئة، حيث أهنا تغطي جانيب تصميم تعد هذه املقاربة األكثر حداثة يف ميدان التصميم احملافظ على 
املنتج وتصنيعه. تكمن الفكرة األساسية هلذه املقاربة يف إدراك املصممني حلتمية ظهور آاثر بيئية سلبية على 

 امتداد دورة حياة املنتج، ومن مث سعيهم لتدفيف حدة هذه اآلاثر.

  التصميم من أجل البيئة(Design For the Environment): 
ذه املقاربة يف االهتمام جبميع األضرار البيئية احملتمل ظهورها خالل دورة حياة املنتج، منذ تتمثل ه

 املراحل األوىل لتصميم هذا املنتج وذلك من أجل حماولة تقليصها إىل أدىن حد ممكن.
                                                      

1- Marc Janin, « Démarche d’Eco-conception en entreprise, Un enjeu : Construire la cohérence entre outils et 

processus », Thèse de Doctorat, Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, Chambéry, 2000, p. 33.  
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 دورة احلياة  تصميم(Life Cycle Design): 

أهنا تركز على ضرورة أن تؤخذ بعني االعتبار تعد هذه املقاربة امتدادا للمقاربتني السابقتني، حيث 
 مجيع اآلاثر احملتملة للمنتج خالل دورة حياته ابلكامل، وهو ما يعرف مبقاربة "من املهد إىل للحد".

 يكولوجيا الصناعية إلا(Industrial Ecology): 

أكثر مشوال كوهنا ال تعاجل منتجا واحدا فقط خيص قطاعا صناعيا معينا، بل أتخذ تعترب هذه املقاربة 
بعني االعتبار عدة منتجات ال تنتمي ابلضرورة لنفس القطاع الصناعي. تستند هذه املقاربة على منوذج 

يعترب عنصرا جيب أن التبادالت املتعددة القائمة بني خمتلف النظم اإليكولوجية، حيث ترى أن النظام الصناعي 
 من عناصر النظام الطبيعي لألرض، وليس كمصدر لألضرار فقط.

 التنمية والتكنولوجيا واملستدامني (Sustainble Developement & Technology) : 

تعد هذه املقاربة األكثر مشوال، إذ أهنا تنادي بضرورة أن حيرتم اإلطار الذي جتري فيه عملية مصاحل 
 واليت تشمل اجلوانب البيئية واجملتمعية واالقتصادية.األجيال املستقبلية 

 BERT BRASمنوذج املقارابت البيئية املقرتح من طرف : 3الشكل رقم 

 
 Marc Janin, « Démarche d’Eco-conception en entreprise, Un enjeu : Construire la املصدر:

cohérence entre outils et processus », Thèse de Doctorat, Ecole Nationale Supérieure 

d’Arts et Métiers, Chambéry, 2000, p. 34.  
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 :MILLETالنموذج املقرتح من طرف  -1-3

 : 1يف تصنيفه ملدتلف املقارابت البيئية على عنصرين مها MILLET اعتمد
 فرتة استددام املقاربة يف القطاع الصناعي )التطور الزمين للمقاربة(؛ 

 .درجة االهتمام ابلبعد البيئي داخل املؤسسة 

 وعليه تقسم املقارابت البيئية إىل ثالثة جمموعات رئيسية، وذلك حبسب نظرة املؤسسة للبعد البيئي
 :( 2ظر الشكل )أن

 املقارابت املستددمة يف حلة اعتبار البعد البيئي كعبء جديد على املؤسسة؛ 

 املقارابت املستددمة يف حلة اعتبار البعد البيئي كمعيار جديد؛ 

 .املقارابت املستددمة يف حلة اعتبار البعد البيئي كقيمة جديدة تساهم يف عملية التنمية 

تطور املقارابت البيئية انطالقا من تلك املوجهة ملعاجلة مشاكل ظرفية يرتجم هذا التصنيف فكرة حتمية 
حمددة، وصوال إىل مقارابت ذات طابع شامل هتدف إىل معاجلة وقائية ومتجددة للمشاكل البيئية، واليت متنح 

  املؤسسة مزااي تنموية إضافية.

 MILLET املقرتح من طرفية املقارابت البيئمنوذج  :4الشكل رقم 

 

 Loïc JAQUESON, « Intégration de l’environnement en entreprise : proposition املصدر:

d’un outil de pilotage du processus de création de connaissances environnementales », 

Thèse de Doctorat, Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, Paris, 2002, p. 25. 
                                                      

1- Loïc JACQUESON, op. cit., p. 25   
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 ذات الطابع القياسي أو املعياري: املقارابت -2

هذه اجملموعة إىل نوعني خمتلفني. خيص النوع األول تلك املقارابت  إىلاملقارابت اليت تنتمي  تنقسم
املتعلقة بعملية اإلنتاج وهو ما يعرف "مبقارابت املواقع"، أما النوع الثاين فيهتم ابجلوانب املرتبطة بتصميم 

 .1املنتجات

 املتعلقة مبواقع اإلنتاج:رابت ااملق -2-1

" أحد أهم األدوات املستعملة يف إطار هذه املقاربة، حيث تعد 14001متثل املواصفة القياسية "إيزو 
 (.2004وأعيد حتديثها سنة  1996تؤطر عملية وضع نظام لإلدارة البيئية )ظهرت سنة أقدم مواصفة 

ني والتشريعات )حيث خصصت هلا فصال  تضع هذه املواصفة شروطا ملزمة فيما خيص احرتام القوان
لذلك فإهنا تفرض وجود تسيري حمكم جلميع تدفقات املواد األولية والطاقة املستددمة يف عملية تصنيع كامال(، 

 املنتج أو تشغيل املؤسسة، مبا يف ذلك النفاايت املرتتبة عن هذه العملية.

 :البيئي"بتصميم املنتجات أو "التصميم رابت املتعلقة ااملق -2-2

نشأ هذا النوع من املقارابت عن األحباث اليت أجريت يف ميدان املواصفات القياسية واليت هتدف إىل 
اليت تلي عملية تصنيعها بعني جتنب النقائص اليت ختص عدم أخذ اآلاثر املرتتبة عن املنتجات يف املراحل 

 االعتبار.
ترتكز هذه املقارابت على حتليل دورة حياة املنتج، حيث خصصت هلا جمموعة كاملة من املواصفات  

(، كما تسمح هذه الطريقة حبصر مجيع اآلاثر املرتتبة عن املنتجات عن طريق أخذ كل 14040املعيارية )إيزو 
   اية احلياة ... اخل.   اجلوانب بعني االعتبار، مبا يف ذلك تلك املتعلقة ابلتصميم، االستعمال، هن

 :االسرتاتيجياملقارابت ذات الطابع  -3

ال متتلك إطارا كما أهنا يرتكز هذا الصنف من املقارابت على جمموعة من األفكار واملفاهيم النظرية،  
  .2، وعليه فهي تطرح رؤية معينة للمنتجات أكثر من تقدميها لطرق وأساليب حلل املشكالتتطبيقيا حمددا

هذا النوع من املقارابت يف عملية بناء وتطور مستمرة، وذلك انطالقا من فكرة أنه ينبغي على يعترب 
مجيع األطراف اليت تستددم هذه املقارابت أن حتدد حمتواها وأن جتسد مفاهيمها بناء على اخلربات املتنوعة اليت 

 متتلكها، وهو ما يزيدها غىن وأمهية.
 ى ثالثة أنواع رئيسية:حيتوي هذا الصنف من املقارابت عل

                                                      
1- Ibid., p. 26.  

2- Ibid., p. 28. 
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 :التصميم البيئي -3-1

عن املنتج خالل دورة حياته بعني  تتولدهتدف هذه املقاربة إىل أخذ مجيع اآلاثر البيئية اليت قد 
االعتبار وذلك منذ املراحل األوىل لتصميمه، وعليه ال يقتصر دور هذه املقاربة على معاجلة إمكانية إعادة 

ك الطاقة أثناء استددامه، بل هتدف إىل اختاذ إجراء شامل من أجل تقليص تدوير املنتج أو ترشيد استهال
 التأثريات البيئية السلبية املرتبطة هبذا املنتج.

يتجلى تطبيق هذه املقاربة على أرض الواقع من خالل مجلة من اإلجراءات اليت تتدذها املؤسسة من 
حمددة، تعتمد على قطاع النشاط املستهدف، املنتج املعين واإلمكانيات املتوفرة )مالية  اسرتاتيجيةأجل تطوير 

 وتقنية(، وجتسد بطريقة واضحة مبدأ التصميم البيئي يف ممارساهتا اليومية.

 :اإليكولوجيا الصناعية -3-2

املنتج أو املؤسسة، حيث وابالعتماد على  تعد مقاربة اإليكولوجيا الصناعية مقاربة بيئية تتجاوز حدود
إىل النظم الصناعية على أهنا نوع من النظم احليوية اخلاصة )كوهنا تركيبة  املقاربةرؤية كلية لألشياء تنظر هذه 

 مشكلة من تدفقات وخمزوانت املواد، الطاقة واملعلومات(.

يط احليوي، حتاول اإليكولوجيا الصناعية ابالعتماد على املعارف املستوحاة من النظم اإليكولوجية واحمل
 أن حتدد التحوالت الالزمة من أجل جعل النظم الصناعية تتوافق مع السري احلسن هلذه النظم اإليكولوجية.

 التنمية املستدامة: -3-3

أن مفهوم التنمية املستدامة ابلرغم من كونه مصطلحا حديث الظهور، كما بينا ذلك من قبل، إال 
سعا، حيث أصبح كثري التداول سواء يف مقاالت الصحافة العاملية أو املداخالت السياسية أو يعرف انتشارا وا
 األحباث العلمية.

 :1ينطوي هذا املفهوم على فكرتني أساسيتني مها
 فكرة تلبية احلاجات، وابألخص احلاجات األساسية للسكان األكثر فقرا؛ 

 لتكنولوجي وتطور املنظمات االجتماعية، وذلك هبدف فكرة احملافظة على البيئة واليت يفرضها التقدم ا
 احلفاظ على قدرة األجيال املستقبلية على تلبية حاجاهتم. 

يعترب هذا املصطلح مفهوما شامال وموحدا لألفكار، حيث أن أغلب مبادئه ذات طبيعة إنسانية 
 لتحقيق.صعب اوتضامنية، األمر الذي جيعل تطبيقه على أرض الواقع 

                                                      

 .69ة للتنمية والبيئة، مستقبلنا املشرتك، مرجع سابق، ص اللجنة العلمي -1
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 االقتصادية املؤسسة يف البيئية اإلدارة: الثالث املطلب

يف إطار سعيها لتجاوز املشاكل البيئية قام العديد من املؤسسات إبدماج اهتماماهتا البيئية ضمن 
إدارهتا اليومية. هذا اإلدماج جعل نظام اإلدارة التقليدي يتطور فاسحا اجملال لظهور منط جديد أال وهو اإلدارة 

ذا النوع اجلديد من اإلدارة داخل املؤسسة من خالل مجلة من اإلجراءات والعمليات يطلق البيئية. يطبق ه
 عليها تسمية "نظام اإلدارة البيئية".

إن نظام اإلدارة البيئية يعد أول حماولة شاملة وجادة من أجل جعل البيئة وظيفة من وظائف الشركة، 
ة. هلذا فإن نظام اإلدارة البيئية هو املكافئ البيئي للنظام شأهنا يف ذلك شأن وظيفة اإلنتاج والتسويق واملالي

اإلنتاجي يف وظيفة اإلنتاج، وللنظام التسويقي يف الوظيفة التسويقية، والنظام املايل يف الوظيفة املالية واحملاسبية 
 يف الشركة. 

 :البيئية اإلدارة مفهوم -1

 تعريف اإلدارة البيئية: -1-1
اإلدارة البيئية على أنه "عنصر من عناصر نظام إدارة املؤسسة، نظام  ISO 14001 يعرف املعيار

يستددم من أجل وضع وتنفيذ سياستها البيئية، وكذلك إدارة جوانبها البيئية. نظام اإلدارة هذا هو عبارة عن 
جمموعة من العناصر املرتبطة ببعضها البعض واليت تستددم لوضع سياسة معينة من أجل الوصول إىل األهداف 

يشتمل هذا النظام على اهليكل التنظيمي، أنشطة التدطيط، املسؤوليات، املمارسات، اإلجراءات،  .ملرجوةا
 1."واملواردالعمليات 

اإلدارة  INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE وتعرف غرفة التجارة الدولية
 ضارة يف منتجات املؤسسة، وذلكالبيئية أبهنا: "عملية إجياد وتصميم آلية شاملة تضمن عدم وجود أاثر بيئية 

  2عرب مجيع املراحل بدًءا ابلتدطيط والتصميم وصوال إىل املنتج النهائي."
اإلدارة البيئية على أهنا "جمموعة اإلجراءات واخلطوات اليت  NORA GOLDSTEEN كما عرفت

بيئة، وذلك هبدف إنشاء تتدذها املؤسسة هبدف تقييم أثر نشاطها أو منتجاهتا أو خدماهتا أو كالمها على ال
 3النظام اإلداري الذي سيعمل على تقليل هذا األثر عرب الزمن."

                                                      
1- ISO 14001, « Système de management environnemental-exigences et lignes directrices pour son utilisation 

», AFNOR, Paris, 2004, p.2. 
 االستددامية والكفاءة املستدامة للتنمية الدويل املؤمتر االقتصادية، للمؤسسة البيئي األداء حتسني يف البيئية اإلدارة دور عثمان، حسن عثمان - 2

 .523. ص ، 2008 أفريل 08 /07 اجلزائر، سطيف، جامعة التسيري، االقتصادية وعلوم العلوم كلية املتاحة، للموارد
شاغلي الوظائف اإلشرافية، رسالة ماجستري )غري منشورة(،   سامية علي البزي، واقع اإلدارة البيئية يف األردن: دراسة ميدانية من وجهة نظر - 3

 .3.ص، 2000 ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الريموك، األردن
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"أحد مكوانت نظام  هوأن نظام اإلدارة البيئية  LAFONTAINEو DESMAZES يعترب كل من
 1".اإلدارة الشامل والذي يهدف إىل وضع، تقييم وحتسني السياسة البيئية

هي تلك اإلدارة اليت تسعى لتسيري كل اجملاالت الوظيفية واملستوايت ميكن القول أبن اإلدارة البيئية 
اإلدارية من خالل جمموعة من اإلجراءات واملمارسات واخلطوات يف املؤسسة بطريقة تتماشى ومتطلبات 

 .2احلفاظ على البيئة، وحتقق حتسني يف األداء البيئي، وذلك دون املساس أبهداف اإلدارة التقليدية

 : نظام اإلدارة البيئية5 الشكل رقم

 تقييم اإلدارة العليا  السياسة البيئية

 
 

 

 

  

 

 ختطيط األهداف
 واإلجراءات 

 اإلجراءات الرقابية والتصحيحية 

   

 
 التنفيذ 

 
 

 للتنمية الدويل املؤمتر ،االقتصادية للمؤسسة البيئي األداء حتسني يف البيئية اإلدارة دور عثمان، حسن عثمان: املصدر

 08 /07 اجلزائر، سطيف، جامعة التسيري، االقتصادية وعلوم العلوم كلية املتاحة، للموارد االستددامية والكفاءة املستدامة

 .524ص:  ،2008أفريل
 

 املفاهيم ذات الصلة ابإلدارة البيئية: -1-2

 مستلزماهتا األساسية، وهي:اإلدارة البيئية بعدة مفاهيم تعرب عن  ترتبط

                                                      

1- DESMAZES J., LAFONTAINE J-P., « L’assimilation des budgets environnementaux et du tableau de 

bord vert par les entreprises », 28ème congrès de l’Association Francophone de comptabilité, France, 2007, 

p.2. 
 االستددامية والكفاءة املستدامة للتنمية الدويل املؤمتر االقتصادية، للمؤسسة البيئي األداء حتسني يف البيئية اإلدارة دور عثمان، حسن عثمان -2

 .524ص  ،2008 أفريل 08 /07 ،اجلزائر سطيف، جامعة التسيري، االقتصادية وعلوم العلوم كلية املتاحة، للموارد
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إقرار وإعالن املؤسسة لنواايها واجتاهاهتا : Politique Environnementale البيئية السياسة -1-2-1
املتعلقة ابألداء البيئي الشامل، والذي تعرب عنه رمسًيا اإلدارة العليا متضمًنا إطار العمل الالزم إلرساء األهداف 

 .1والغاايت البيئية
هو جزء من النظام : Système de Management Environnemental البيئيةنظام اإلدارة  -1-2-2

اإلداري الشامل الذي يتضمن اهليكل التنظيمي ونشاطات التدطيط واملسؤوليات واملمارسات واإلجراءات 
يق والعمليات واملوارد الالزمة لتنفيذ وتطبيق السياسة البيئية للمؤسسة، وجتسيد أهدافها وغايتها، من أجل حتق

 2أداء بيئي متميز هلا.

النتائج القابلة للقياس اليت حيققها نظام : Performance Environnementale األداء البيئي -1-2-3
 3اإلدارة البيئية للمؤسسة بناء على سياستها وأهدافها وغاايهتا البيئية.

 وتقييم بتتبع سمحي مركب أو طبسيهو معطى :  Indicateur Environnementalاملؤشر البيئي -1-2-4
 4.البيئي ألداءاب تعلقةمؤسسة وامللل التشغيلية اخلصائص

 املطلوب املفصل هي ذلك احلد املعني من األداء: Cible Environnementale البيئية الغاية -1-2-5

 5يساهم يف الوصول إىل هدف بيئي حمدد. حتقيقه، والذي

 البيئية السياسة من تنشأ اليت الشاملة األهداف هي: Objectif Environnemental اهلدف البيئي -1-2-6

 6والقياس. للتطبيق قابلة وتكون ممكن، بيئي أداء لتحقيق أفضل للمؤسسة

 أو املؤسسة أنشطة عن الناجتة العناصر وهي: Aspect Environnemental البيئية اجلوانب -1-2-7

 7اهلواء. تلوث مثل احمليطة البيئة على واليت تؤثر خدماهتا أو منتجاهتا

 الدوري التقييم على تعمل داخلية إدارية أداة وهي: Audit Environnemental البيئية املراجعة -1-2-8

 خالل من البيئة حبماية املؤسسة اهتمام ومدى البيئية، اإلدارة نظام أداء كفاءة ملدى واملستمر واملنظم املوثق

                                                      

 الفكر دار ،1 ط واستدامته، تقنياته منهجياته، ISO 14001 والتكنولوجية البيئية اإلدارة نظم صقر، احلميد داليا احلجار، حممود صالح -1
 .231 .ص ،2006 القاهرة، العريب،

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

14001, 3édition Presses Polytechniques et Universitaires Romandes,  2007, p. 11. 
3- Ibid., p. 11. 
4- Ibid., p. 10. 
5- Ibid., p. 09.  
6- Ibid., p. 11. 

 .120 ص. 2007 ،، دار املسرية، عمانISO 14000 البيئة: نظم ومتطلبات وتطبيقاتإدارة  جنم العزاوي، عبد هللا حكمت النقار،  -7
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 الوفاء يتم خالهلا من اليت ابألنشطة املرتبطة والسياسات الربامج تنفيذ البيئية، ومدى األنشطة على اإلدارة رقابة

 1البيئية. والقوانني التشريعات مبتطلبات

 االقتصادية: املؤسسة يف البيئة اإلدارة أمهية -2
لقد بينت التجارب العاملية أبن تبين املؤسسات االقتصادية ملفهوم اإلدارة البيئية أدى إىل جين فوائد 

صورة ومسعة املؤسسة، حيث خلصت الوكالة ومنافع كبرية هلا، كان أساسها ختفيض التكاليف وحتسني 
األمريكية للحفاظ على البيئة الفوائد اليت جتنيها املؤسسات االقتصادية واملتأتية من تبين اإلدارة البيئية يف النقاط 

 :2التالية

إن استددام التدطيط جينب املؤسسة الكثري من املفاجئات ويساعد  حتسني األداء البيئي للمؤسسة: -2-1
 .التوقع ابملشكالت البيئية، وحيفز على اقتناص الفرص املتاحة واإلجياد املسبق للحلول على

إن ختفيض تكلفة الطاقة أو االستغناء عن بعض املواد الكيماوية غري  يدعم ويرفع تنافسية املؤسسات: -2-2
لتوسعة أو يف التوزيع على الضرورية يؤدي إىل الزايدة الفعلية يف األرابح، واليت ميكن استغالهلا يف عمليات ا

إىل دخول املؤسسة  ISO 14000 يؤدي تبين مواصفات اإلدارة البيئية االعاملني. كممحلة األسهم أو لتحفيز 
واضحة حول أدائها البيئي هي  ةاسرتاتيجياالقتصادية بعض األسواق العاملية، وعليه فإن املؤسسات اليت تتبىن 

 اليت ستحصل على مزااي تنافسية.

إن نظام اإلدارة البيئية يوفر للمؤسسة العديد من البدائل لتحسني األداء. فعلى سبيل يوفر األموال:  -2-3
استهالك الطاقة  املثال فإن إدخال واستعمال تكنولوجيات نظيفة، تؤدي إىل توفر األموال عن طريق ترشيد

 فيض تكاليف التشغيل وحتسني األداء.واحلفاظ عليها ومنع التلوث والتدلص من النفاايت، مما يساعد على خت

إن منظومة اإلدارة البيئية حتتوي على مؤشرات تساعد يف احلكم على مدى املؤسسة:  صورة حتسني -2-4
تقدم ومتابعة تنفيذ الربامج املتعلقة ابلبيئة مقارنة ابألهداف املوضوعة، فالتقارير املنشورة واملتضمنة هلذه 

عليها تساعد يف كسب املزيد من الثقة واملصداقية والشفافية لدى الرأي العام، مما املؤشرات والنتائج املتحصل 
 يعود ابإلجياب على مسعة املؤسسة، وكذلك يف جذب املستثمرين.

تساعد اإلدارة البيئية املؤسسة على اختاذ كل يضمن التسيري األفضل لاللتزامات القانونية البيئية:  -2-5
 يلة بتطبيق االلتزامات والتشريعات القانونية البيئية.اإلجراءات والتدابري الكف

                                                      

 .  102 .، ص1112 أمحد أمني لطفي السيد، املراجعة البيئية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  -0
 .522 مرجع سابق، ص عثمان، حسن عثمان  -2
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 السياسة البيئية

ختطيط نظام 
 اإلدارة البيئية

 البيئية اإلدارة مراجعة
اإلجراءات و  األولية

 التصحيحية املتخذة

 :البيئية اإلدارة وظائف -3

 كانت وإن التقليدية، الوظائف اإلدارية من املستمدة الوظائف من جمموعة على البيئية اإلدارة حتتوي

 األداء حتسني إىل بفعالية القيام هبا يؤدي البيئية، واليت ابجلوانب الصلة ذات اخلصوصيات ببعض عنها تتميز

 1البيئي للمؤسسة.

 DEMING دورة أو منوذج ضمن نفس الوظائف األساسية اليت تندرج البيئية تتضمن اإلدارة عامة بصفة

 األداء دورة حتسني إطار يف البيئية اإلدارة على DEMING حلقة إسقاط مت حيث ،(PDCA) لتحسن اجلودة

 .ابلتفصيل النموذج هذا يوضح املوايل والشكل البيئي،
 

 اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية DEMING حلقة :6الشكل رقم 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 André CHARDONNET- Dominique THIBAUDON, Le guide du PDCA de املصدر:

Deming, Progrès continu, Edition d’Organization, 2003, P. 63.  
 

/Plan العمل؛ برامج ووضع البيئية األهداف استعراض  :البيئي )خطط( التدطيط  
/Do الالزمة؛ والوسائل املوارد توفري على بناًءا العمل برامج تنفيذ  :)افعل( التنفيذ  

/Check التصحيحية؛ الوقائية واإلجراءات البيئية )افحص(: القياس الرقابة 
/Act البيئي. األداء يف والتطوير التحسني )صحح(: اإلدارة مراجعة 

                                                      

 .526 السابق، صرجع امل -1

       

 

             A            P 

 نظام اإلدارة البيئية    

                                        C             D      

                          
 

نظام  وتشغيل تنفيذ
 اإلدارة البيئية

الرقابة واملراجعة 
 البيئية والتسجيالت
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 املستمر حيمل يف طياته معىن التغيري البيئية اإلدارة وظائف كأداة لتوضيح احللقة هذه استددام إن

البدائل ومن هنا تنبع فكرة  وإجياد االحنرافات، وتصحيح املشكالت، حل منهجية على القائم احملدود وغري
 :1الوظائف هذه ملضمون خمتصرًا توضيًحا يلي ونورد فيما التحسني املستمر لألداء البيئي،

 السياسات تنفيذ من املؤسسة متكن اليت والعمليات األهداف يعين حتديد :(Plan)البيئي  التخطيط -3-1

 الدولية املنظمات من املعتمدة العاملية املرجعية املواصفات أو املعايري من االنطالق يتم اإلطار ويف هذا البيئية،

 التموينية املؤسسة أنشطة جلميع شامال يكون أن البيئي التدطيط على وينبغي الدولية للتقييس، املنظمة مثل

 . والتسويقية واإلنتاجية

 حيث هلا، خمطط هو كما البيئية والسياسات العمليات تنفيذ يف تتمثل اليت املهمة هي  (Do):التنفيذ -3-2

 .املؤسسة ووظائف أنشطة مجيع تشمل

 القانونية ابإلجراءات يتعلق فيما العمليات ومتابعة مراقبة يف تتمثل (Check): البيئية الرقابة -3-3

 النجاح مدى تقييم أي البيئي، األداء تقييم على العمل مع البيئية، السياسة وأهداف التشغيلية واملتطلبات

 ما خالل من الرقابة تتم اإلطار هذا املؤسسة. يف قبل املتدذة من والتدابري البيئية اإلجراءات حققته الذي

 .املؤسسة يف الشاملة الرقابة نظام فرعي من كنظام ECO-CONTROLING)) البيئية ابلرقابة يسمى

 العمليات وتقومي بتصحيح هذه الوظيفة تتطلب، إذا لزم األمر، القيام :(Act) والتحسني التطوير -3-4

 .فعاليتها لتأمني الدائم أي العمل البيئية، واملراقبة والتنفيذ ابلتدطيط املتعلقة

 :البيئية اإلدارة أمناط -4

منوذجني ميكن استددامهما أهم  EMAS والنظام األورويب ISO 14001 يعترب كل من املعيار العاملي
 من أجل اعتماد نظام إدارة بيئية متكامل ومعرتف به.

 :   (Eco Management and audit Scheme) نظام اإلدارة البيئية واملراجعة -4-1
مقاربة جديدة داخل اجملموعة األوروبية مت إنشاؤها من أجل تشجيع  EMAS يعترب نظام الـ

األورويب أو اليت تقع داخل املنطقة االقتصادية األوروبية  االحتاداملؤسسات العمومية واخلاصة اليت تنشط ضمن 
 2لالخنراط طواعية يف املسعى الرامي إىل التحسني املستمر ألدائها البيئي.

                                                      

 .527 بق، صمرجع سا  عثمان، حسن عثمان - 1
2- REVERDY T , « Les normes environnementales en entreprise : La trajectoire mouvementée d’une mode 

managériale », Sociologies pratiques N°10, 2005.  
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قيام بتصريح بيئي يكون معلنا ومتاحا للجمهور ويكون مبثابة وسيلة لالتصال ال EMASـ يشرتط نظام ال
سسة ترغب يف احلصول متكن املؤسسة من االستجابة النشغاالت األطراف ذات املصلحة. وعليه فإن أي مؤ 

 :1أن تقوم على األقل ابإلفصاح عن سبعة أنواع من املعلومات MASEـ على شهادة ال
 فيه للمؤسسة اليت ترغب يف التسجيل؛وصفا واضحا ال غموض  (1

 اآلاثر البيئية املباشرة وغري املباشرة الناجتة عن أنشطتها؛ (1

 وصفا لألهداف العامة واخلاصة لنظام اإلدارة البيئية؛ (0

ملدصا للبياانت املتاحة عن األداء البيئي احملصل من خالل تشغيل نظام اإلدارة البيئية. ينبغي هلذه  (2
 رنة النتائج احملصلة من سنة ألخرى؛األرقام أن تتيح مقا

 النتائج احملصلة مقارنة ابألحكام القانونية؛ (2

 اسم ورقم اعتماد املدقق البيئي؛ (6

 اتريخ املصادقة على اإلعالن )التصريح( البيئي. (0

 :(ISO 14001) 14001 معيار اإليزو -4-2
د هذا املعيار الدويل حيد. (ISO)من طرف املنظمة الدولية للتقييس  ISO 14001مت وضع املعيار 

أو  ISO 14000اهليكل واملبادئ املنظمة لنظام اإلدارة البيئية، كما يعترب هذا املعيار جزءا من جمموعة معايري الـــ 
 ISO 14000ما يعرف ابملعايري البيئية اليت تتميز ابعرتاف دويل. إن هذا النوع من املعايري، وابألخص معيار الــ 

( يعترب املعيار األكثر استعماال، كونه مينح ضماان ابالعرتاف 2004مث تعديله سنة  1996)الذي مت إصداره سنة 
واملصداقية ملدتلف الفاعلني يف اجملتمع، كما تتميز هذه املعايري ابالستقرار يف الزمان واملكان وهذا لكوهنا 

 حتضى ابالعرتاف الدويل.

ى النهج الطوعي، إذ يعتمد على التزام املؤسسة بسياسة معينة ووضع عل ISO 14001يستند معيار الـ 
 نظام قابل للتحسني ذاتيا، كما يقوم هذا املعيار على مبدأ التحسني املستمر.

"الشروط اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية الذي يسمح للمنظمة بصياغة سياسة  ISO 14001يضع املعيار 
املتطلبات القانونية والتشريعية وكذلك املعلومات املتعلقة ابلتأثريات البيئية  وأهداف أتخذ بعني االعتبار كال من

اهلامة. ينطبق هذا املعيار على اجلوانب البيئية اليت ميكن للمنظمة التحكم فيها واليت من املفرتض أن يكون هلا 
 أتثري عليها، كما ال يضع هذا املعيار مقاييس حمددة لألداء البيئي.

 حول النقاط التالية: ISO 14001بات معيار الـ تتمحور متطل
التحسني  وترمي إىلسياسة بيئية تلزم املؤسسة حبد أدىن من االمتثال للقوانني والتشريعات،  وضع (1

 املستمر لنظامها اإلداري وكذلك ألدائها البيئي.

                                                      
1- Commission Européenne N° 761/2001 du Parlement Européen et du conseil du 19 Mars 2001, p 3. 
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املتطلبات أي إجراء حتليل بيئي للتعرف على العوامل ذات التأثريات اهلامة وعلى ، التخطيط (2
القانونية. بناءا على النتائج احملصلة، يتم وضع األهداف وكذلك برانمج اإلدارة البيئية الذي يسمح 

 بتحقيق هذه األهداف.

 عملية تنفيذ وتشغيل النظام: تنظيم (3

 يتم حتديد املسؤوليات، كما يتم حتسيس املوظفني وتكوينهم؛ 

 رجية؛االتصاالت: يتم تنظيم االتصاالت الداخلية واخلا 

 التوثيق: االحتفاظ ابلواثئق اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية؛ 

 .تنظيم الرقابة التشغيلية 

على النظام تتيح التعرف على حاالت عدم االلتزام وتنظم برجمة اإلجراءات التصحيحية  الرقابة (4
 واإلجراءات الوقائية. يتم االحتفاظ بسجالت النتائج احملصلة.

ات تدقيق بيئي )مراجعة بيئية( للتحقق من مطابقة النظام املعمول به : جتري دوراي عمليالتقييم (5
 ملتطلبات املعيار.

 تتم مراجعة النظام أبكمله وبشكل دوري من قبل اإلدارة بغرض حتسينه.مراجعة اإلدارة:  (6

 

 :EMAS والـ ISO 14001 االختالفات املوجودة بني معيار الــ -4-3

لتنفيذ نظام  كمرجع ISO 14001صراحة ابملعيار  EMASيعرتف نظام الــ  1للجنة األوروبية وفقا
اإلدارة البيئية اخلاص هبا، وعليه فإن هذين النظامني جد متقاربني يف طريقة عملهما، لذلك فإن املؤسسات 

 .ISO 14001أو معيار الـ  EMASامللتزمة ابإلدارة البيئية خمرية بني نظام الـ 
يعطي أمهية  EMASابلرغم من ذلك توجد بعض االختالفات بني هذين املعيارين، إذ أن نظام الــ 

، حيث أنه يلزم املؤسسات بنشر تصريح بيئي مرة كل سنة،  2أكرب للشفافية جتاه األطراف ذات املصلحة
خرى املوجودة يشرتط أن يكون مصادقا عليه من طرف مدقق معتمد. يلدص اجلدول التايل االختالفات األ

 بني املعيارين:
 
 
 
 
 

                                                      
1- C.E, 2001, op cit. 

2- REVERDY, 2005 op, cit. 
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 EMAS والـ ISO 14001معيار الـ  مقارنة بني: 1  اجلدول رقم

 ISO 14001 EMAS اخلصائص 
 أوروبية دولية الصالحية

التحليل البيئي األويل 
)قبل وضع السياسة 

 البيئية(

 إلزاميالتحليل األويل  التحليل األويل مستحب

ال يشرتط مستوى حمدد لألداء جيب  األداء البيئي
بلوغه. ابملقابل التحسني املستمر 

 لألداء جد مستحب.

يشرتط التحسني املستمر لألداء البيئي من أجل 
احلد من اآلاثر البيئية إىل مستوايت ال تتجاوز 
تلك اليت تتوافق مع االستعمال القابل للتطبيق 

 للتكنولوجيات املتوفرة.من الناحية االقتصادية 
يتم التصديق من قبل طرف اثلث  عمليات املراجعة 

 معتمد.
يتم الفحص من طرف مدقق معتمد )يتم 
 التسجيل بعد التحقق من صحة التصريح البيئي(

يطبق على كل املوقع أو جزء منه  جمال التطبيق
)مثال: التصديق على خط إنتاج 
واحد، التصديق على املصلحة 

 التجارية ملؤسسة ما(  

 يطبق على املوقع أبكمله

ينصح إبعالم وتكوين العاملني  املعلومات والتكوين
 )مستحب(

 إعالم وتكوين العاملني إلزامي. 

 مشاركة العاملني إلزامية )إشراك ممثلي العمال( مشاركة العاملني مستحبة  مشاركة العاملني
نشر السياسة البيئية )هو الشرط  اإلفصاح

الوحيد فيما خيص اإلفصاح 
 اخلارجي(

أن يتم  EMASنشر التصريح البيئي )يشرتط الـ 
اإلعالن عن اجلوانب واآلاثر البيئية، السياسات، 
الربامج وتفاصيل أداء املنظمات يف التصريح 

 البيئي(.
 HALATA. L., « Impact de la certification environnementale ISO 14001 sur la املصدر:

performance environnementale d’une entreprise algérienne: Cas de l’entreprise Nationale 

des Industries de l’Electroménager (ENIEM) », Mémoire de magistère, Université 

Mouloud MAMMERI, Tizi Ouzou, 2012, P 68. 
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)ابلرغم من أن التسجيل فيه يكون طواعية( ما هو إال نص  EMASينبغي أيضا التذكري أبن نظام الــ 
الذي صدر عن منظمة خاصة مستقلة عن احلكومة، والذي  ISO 14001قانوين، على العكس من معيار الـ 
    ختتلف أهدافه عن النص القانوين. 
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 خالصة الفصل األول:

جاء ظهور التنمية املستدامة كنتيجة لتنامي املشاكل االقتصادية واالجتماعية والبيئية واليت سامهت يف  
تطور الفكر التنموي يف اجتاه إلغاء فكرة أنه ال ميكن حتقيق النمو االقتصادي دون اإلضرار ابلبيئة، حيث دعى 

إرساء منوذج تنموي يوافق بني االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وحيقق تنمية هذا املفهوم اجلديد إىل 
 دائمة يف املكان ومستمرة يف الزمن وحترتم املبادئ واألخالق اإلنسانية السامية.

تبة وكنتيجة لتبين املؤسسات االقتصادية ملبادئ التنمية املستدامة تزايد اهتمامها ابملداطر البيئية املرت  
عن ممارستها ألنشطتها، واليت يعد التلوث البيئي أمهها، حيث حاولنا التعرف على أهم مصادره وأنواعه وكذلك 

 اآلاثر املرتتبة عنه واليت تصيب اإلنسان وبيئته على حد سواء.

اهلا، للتحكم يف التأثريات البيئية السلبية النامجة عن قيامها أبعمويف إطار سعي املؤسسات االقتصادية  
فإهنا تعتمد على مجلة من اآلليات واملقارابت اليت هتدف إىل تقليص هذه اآلاثر إىل مستوايت معقولة من 
خالل جعل األنشطة اليت تقوم هبا أكثر مالئمة مع البيئة، حيث يعترب نظام اإلدارة البيئية أحد أهم هذه 

 ا.اآلليات اليت تتبناها املؤسسات يف سبيل ذلك، إن مل يكن أمهه



 

 

 

 
 
 ثانيالفصل ال
 

 المراجعة البيئية
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 البيئيةالفصل الثاين: املراجعة 

 ثاين:الفصل المقدمة 

أدت أمهية املشاكل البيئية اليت عرفها العامل إىل تنامي الوعي البيئي لدى خمتلف فئات اجملتمع، حيث  
ظهرت قوانني وتشريعات بيئية حتتوي على عقوابت وغرامات حبق مسبيب التلوث البيئي، من جهة، كما أصبح  

املؤسسات االقتصادية إىل حتقيقها حىت تضمن استمرار أعماهلا،  هدف محاية البيئة من األهداف اليت تسعى
من جهة أخرى. وعليه، فإن هذه املعطيات جتعل املؤسسات تعمل يف إطار معني حلماية البيئة احمليطة هبا، 
وذلك من خالل التزامها ابملتطلبات البيئية، ومن هنا برزت احلاجة إىل قيام مراجعة على أعمال وأنشطة 

 ات للتحقق من مدى التزامها هبذه املتطلبات وحماولة تصحيح االحنرافات والفروقات إن وجدت.املؤسس
بناًء على ما سبق سنتناول من خالل هذا الفصل املراجعة البيئية يف املؤسسة االقتصادية من خالل  

 النقاط التالية:

  :املراجعة البيئية؛ماهية املبحث األول 

  ع املراجعة البيئية؛املبحث الثاين: خصائص وأنوا 

 .املبحث الثالث: عوامل جناح املراجعة البيئية يف املؤسسة االقتصادية 
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 املراجعة البيئيةماهية : ولاملبحث األ

يعترب موضوع محاية البيئة من املواضيع اليت حتظى ابهتمام ابلغ يف وقتنا احلاضر، نظرا النتشار القوانني  
والتشريعات البيئية، وظهور منظمات محاية البيئة واحلفظ عليها، كما أسفر هذا االهتمام املتزايد عن انتشار 

هو ما نتج عنه سعي هذه املؤسسات إىل جعل الوعي البيئي وتكوين ثقافة بيئية بني األفراد واملؤسسات، و 
أنشطتها أكثر انسجاما مع املتطلبات البيئية، وهو ما ساهم يف ظهور املراجعة البيئية كأداة رقابية متكن 

 املؤسسات من الوفاء ابلتزاماهتا البيئية. 

 املطلب األول: نشأة وتطور املراجعة البيئية:

ليد السنوات األخرية بل ميتد إىل أبعد من ذلك، حيث أشارت إن االهتمام ابملراجعة البيئية ليس و 
أن أحد  1991سنة  تهيف تقرير أعد International Chamber of Commerce (ICC)غرفة التجارة الدولية 

قام أبداء مراجعة بيئية مكاتب االستشارات يف الوالايت املتحدة األمريكية املتدصصة يف القضااي البيئية، قد 
، ابلرغم من ذلك فإن هذا االهتمام ظل بسيطا حىت مطلع الثمانينات من القرن 1920حول العامل منذ العام 

املاضي، حيث أهنا منذ ذلك احلني ووصوال إىل وقتنا احلاضر أصبحت شائعة االستددام يف كربايت الشركات 
 .1يف جمال القطاعات االستدراجية والصناعية والكيماوية(يف دول العامل املتقدم )خاصة تلك اليت تنشط 

منذ مطلع الثالثينات تسببت الكوارث املتعددة النامجة عن النشاط الصناعي واحلروب املتوالية )بدءا 
من احلرب العاملية األوىل وانتهاء حبرب اخلليج الثانية( يف أضرارا بيئية جسيمة نتج عنها ظهور وعي متزايد لدى 

شعوب العامل اليت أصبحت على دراية كافية مبدى فداحة هذه األضرار، اليت ميكن أن تتسبب فيها أغلب 
املشروعات وكذلك األفراد للبيئة، ومدى احلاجة إىل تطبيق ضوابط وقائية مانعة. إحدى جتليات هذا الوعي 

املتحدة ومبشاركة احلكومات البيئي كانت انعقاد عدة مؤمترات وندوات عاملية حول البيئية حتت رعاية األمم 
واملنظمات غري احلكومية، كما قامت احلكومات إبصدار العديد من القوانني و التشريعات املصممة من أجل 

   وهو ما كان له أثر كبري على املشروعات وكيفية إدارة أنشطتها.  محاية كافة مظاهر البيئة

قياس األداء البيئي واإلفصاح عنه ضمن إطار يف السبعينات والثمانينات من القرن املاضي كان يتم 
إالَّ أنَّه يف أواخر الثمانينات ، احملاسبة االجتماعية وكان يتم التحقق منه عن طريق أداء املراجعات االجتماعية

ويف بداية التسعينات على وجه التحديد كانت البداية احلقيقية للمراجعة البيئية، حيث شهدت هذه الفرتة 

                                                      

 .200-206 ص ،1110 ،أمني السيد أمحد لطفي، دراسات متقدمة يف املراجعة وخدمات التأكيد، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر -1
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إبعداد سياسة  1988اليت قامت سنة  (EPAوكالة محاية البيئة األمريكية) كل من ايدًا من قبلاهتمامًا متز 
(، ابملعلومات البيئية SEC، وجلنة تداول األوراق املالية ابلبورصة) 1للمراجعة البيئية يف املؤسسات األمريكية

 ابلبورصة أو ترغب يف التسجيل ابلبورصة،الدورية واليت جيب أن تفصح عنها الشركات إجباراًي وتكون مقيدة 
كما زاد طلب املستثمرين على هذه املعلومات ألهنا تؤثر يف قرارات االستثمار من حيث حتديد اخليارات ملا يتم 
استثماره والطرق اليت تستددمها املنشأة لتحقيق عائد مستمر ومتواصل على االستثمار، كما أنَّ نقاابت 

مواقع العمل واآلاثر البيئية للوحدات،   عمال خبصوص ترتيبات الصحة واألمان يفالعمال تفاوض أرابب األ
كما أصبح دافعي الضرائب وتنظيمات محاية حقوق املستهلكني أكثر اهتمامًا واشرتاكًا يف القرارات املتعلقة 

ركات التأمني إىل حد  وش البنوكتم هتإعادة تصنيعها أو التدلص منها، و ابحلد من النفاايت الصناعية واملنزلية و 
التزامات  ظهورتبط بوفاء إدارة املنشأة مبسؤولياهتا حنو البيئة ير لبيئي ملنشأة األعمال، وعادة ما كبري ابألداء ا

وحتمل تكاليف وأعباء ومواجهة ظروف حمتملة، والشك أنَّ هلذه االلتزامات والتكاليف البيئية أتثريات مالية قد 
ملالية من شأهنا أن تؤثر على تقرير مراجع احلساابت، وإزاء هذا التأثري احملتمل تكون جوهرية على القوائم ا

لاللتزامات البيئية على مراجعة القوائم املالية، كان من الطبيعي أن تقوم املنظمات املهنية بدورها احملاسيب 
القياس واإلفصاح عن واملهين، وابلفعل قد أصدرت تلك املنظمات العديد من اإلصدارات املهنية اليت تنظم 

االلتزامات البيئية من انحية، وحتدد أتثرياهتا املمكنة على مراجعة القوائم املالية من انحية أخرى، وأصبحت 
إدارة املنشأة تعمل على حتقيق التوازن بني العوامل البيئية واالقتصادية وتبين مداخل تتميز ابملبادرة وتعتمد على 

، وهتتم مبدى واسع من خدمات الفحص البيئي وتطوير األداء للوفاء آبمال مفاهيم سوقية لألمور البيئية
خطة  1990أما كندا فقد أعدت عام  2وتوقعات األطراف األخرى املعنية وهذا ما يعرف اآلن ابملراجعة البيئية.

يتم تطبيقها من خمتلف اجلهات احلكومية متضمنة  GREEN PLANأطلقت عليها اسم املدطط األخضر 
 جملموعة من السياسات واإلجراءات الالزمة للمراجعة البيئية.

على مقرتح من طرف اللجنة  Le Conseil Européenأما يف أورواب فقد وافق اجمللس األورويب 
حتت عنوان املراجعة البيئية والذي يهدف إىل تشجيع املؤسسات االقتصادية  1992األوروبية املشرتكة يف مارس 

ات البيئية ألنشطتها الصناعية، وحتسني ممارساهتا البيئية ويطبق على كافة املؤسسات على تقييم التأثري 
 .1995االقتصادية اليت تنشط يف الدول األعضاء اعتبارا من أفريل 

                                                      
1- Goldbery, S.R. and Godwin, J.H, Foreign Corrupt Practices act : Some Pitfalls and How to Avoid Them, 

Journal Of Corporate Accounting and Finance, New York, Winter, 1995-1996, p. 35-36. 

إلسكندرية، عوض لبيب فتح هللا الديب، "املراجعة البيئية ودور املراجع املايل فيها"، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة ا -2
 .11-1 ص ،1991 العدد الثاين،ملحق 
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املنظمات العاملية املهتمة ابملعايري يف العمل ابجتاه احملافظة على البيئة ووضع معايري لكيفية  سامهتوقد 
 12111وضع سلسلة معايري األيزوب (ISO)تقييس املنظمة العاملية لل قامتوارد املتاحة، فقد التعامل مع امل
اصة ابلتدقيق البيئي )واليت متت اخل 14012و إيزو 14011إيزو ،14010واليت تضمنت املعايري إيزو اخلاصة ابلبيئة

وهو ما من احملددات األساسية يف عملية املنافسة بني الشركات  حيث تعترب، (19011مراجعتها ابملعيار إيزو
زادت كما حنو ظهور وتطوير القوانني البيئية اليت تدعم اجتاه التنمية املستدامة واحملافظة على البيئة،  دفع 

واختيار  لقوانني البيئية واليت تدخل يف إطارها تكاليف الغرامات واملدالفات لتلك القواننيااللتزام ابتكاليف 
دلياًل  1991عام  ((ICC 1تكنولوجيا تتوافق مع محاية البيئة ومكافحة التلوث، وقد نشر جملس التجارة العاملي

الصناعية   Allied-signal وشركةArthur Little  عن املراجعة البيئية الفعالة ابالشرتاك مع مكتب استشارات
ملؤلفني يف جمال القيام ابملراجعة البيئية على املستوى العاملي منذ األمريكية، ويشري هذا الدليل إىل اخلربة اجملمعة 

وازداد االهتمام  1919إالَّ أهنا بدأت مرة أخرى يف عام  الستينات، ويوضح أهنا توقفت فرتة زمنية غري حمددة
 2ت الربيطانيةابملراجعة البيئية بشكل كبري يف السنوات األخرية بني املمارسني والعمالء كما حث احتاد الصناعا

CBI)) على ضرورة االستجابة بشكل فعَّال لألمور البيئية والتأكيد على ضرورة استددام املراجعة  ؤسسةامل
موعتني من الضغوط اليت أثرت يف نشأة وتطور املراجعة البيئية لوجود جم كما أشارالبيئية كأداة إدارية فعَّالة،  

ملباشرة وهي تلك اليت تشجع بوضوح على إدخال املراجعة وتشـجيع الشركات على تبنيها ومها الضغوط ا
البيئية، والضغوط غري املباشرة وهي اليت تتمثل يف مدى التهديدات والفرص اليت يظهرها الوعي البيئي بني 
املستهلكني واملنافسني واملشرعني، وإدخال املراجعة البيئية يف التحرك جتاه اإلفصاح العام للجمهور عن األمور 

ية وحتمل لكثري من املتاعب القانون ؤسسةيئية، والضغط القانوين فالتشريع البيئي احلديث يعرض إدارة املالب
لوث البيئي من لتحصيل تكاليف رفع الت جهات تنظيمية تتمتع ابلقوة والسلطة تأنشأ حيثتكاليف عالية، 

الصلبة يف احلدود املسموح هبا، وإذا  ، حيث جيب أن يكون تلوث اهلواء واملاء والرتبة والنفاايتمسبيب التلوث
ابحتمال حدوث تطورات يف املسؤولية  ؤسسةتعدت هذه احلدود جيب إيقاف العمليات فورًا وقد تواجه امل

املراجعة البيئية كأحد  املدنية عن األضرار البيئية تؤدي إىل مطالبات أكثر وخسائر أكرب، وهنا أييت دور
آاثرها، نظرًا الرتباط احلد من دارة للرقابة على هذه املداطر و يت تتبعها اإلاالجتاهات املعاصرة واحلديثة ال

ملتطلبات البيئية وحتديد لتزام اباالوجهودها لتعزيز  ؤسسةاملراجعة البيئية بتقييم نظم اإلدارة البيئية ووضع امل
 املداطر احملتملة هلا.

                                                      
1- Bade Roger, "A city perspective on environmental audits", Managerial Auditing Journal, vol.6, NO.5, 

1991, p26-30. 
2- Miller Charles, "Corporate environmental auditing as a mitigating factor in criminal and civil 

enforcement", Environmental permitting, 1994, p 387-397. 



 الفصل الثاين: املراجعة البيئية

 

51 

 

هلا  ؤسسةازداد االهتمام هبا والتشجيع على تبين املأنَّ املراجعة البيئية ميكننا القول ويف ضوء ما سبق 
يف أواخر القرن املاضي، نتيجة صدور العديد من القوانني والتشريعات البيئية واإلجراءات اليت اختذهتا بعض 

الذي االجتاه العام  يف إطارالتنظيمات احلكومية وغري احلكومية املهتمة ابلبيئة ومهنة احملاسبة واملراجعة، وذلك 
اندت هبا العديد من استجابة للمطالب اليت  ،زايدة اإلفصاح والشفافية للجمهور عن األمور البيئية يصبو إىل

ضرورة إعداد تقرير بيئي عن منظمات ، حيث أحلت على األحباث والدراسات يف السنوات القليلة املاضية
 ن حتققها املراجعة البيئية هلذه املنظمات.األعمال يشتمل على األمور البيئية اخلاصة هبا والفوائد اليت ميكن أ

 املطلب الثاين: مفهوم وتعريف املراجعة البيئية:
هناك حماوالت عديدة لتحديد مفهوم املراجعة البيئية، لكن املتتبع هلذه احملاوالت والدراسات يالحظ 

العديد من االصطالحات رتباك يف هذا اجملال، والسبب يف ذلك يعود لوجود االتشويش و نوعا من الأنَّ هناك 
وكذلك نتيجة لالنتشار الواسع واالستددام غري املالئم لتعبري املراجعة البيئية، حيث يطلق هذا التعبري على 
الكثري من اخلدمات اليت يتصف البعض منها بصفات املراجعة يف مهنة احملاسبة، كما أنَّ البعض اآلخر ال 

  .1يتصف بتلك الصفات

البيئية واليت ذكرها الكتاب والباحثني يف كتبهم ودراساهتم  ةالتعريفات للمراجعأهم عرض نستوفيما يلي 
 املدتلفة:

  International Chamber of Commerce (ICC) : تعريف غرفة التجارة الدولية -1

ا عبارة عن ، "وسيلة إدارية تتضمن تقييم منتظم، موثق عرفت غرفة التجارة الدولية املراجعة البيئية أبهنَّ
 دوري، وموضوعي عن أداء النظم البيئية واإلدارية والفنية للمنظمة وذلك هبدف:

 .مساعدة اإلدارة يف الرقابة على املمارسات البيئية 

 2تقومي مدى االلتزام ابلسياسات والتشريعات البيئية." 

 : U.S.Environmental Protection Agency تعريف وكالة محاية البيئة األمريكية -2

 منظم وموثق وموضوعي بواسطة دوريانتقادي عن" فحص  املراجعة البيئية أبهنا عبارة مت تعريف
ما يرتبط هبا من أنشطة فرعية لتحديد و  اإلنتاجية لعملياتلقانونية  ذات سلطة املنشأة أو بواسطة جهة مستقلة

 ".3أتثرياهتا على البيئة ومتغرياهتا

                                                      

 ص، 2001تطوير مهنة املراجعة ملواجهة املشكالت املعاصرة وحتدايت األلفية الثالثة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، جورج دانيال غايل،  -1
211. 

2- Lawrence B. Cahill and others, "Environmental Audits", Government Institute, 1999, p 33. 
 .530 ص ،1110 أمني السيد أمحد لطفي، دراسات متقدمة يف املراجعة وخدمات التأكيد، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، -3
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  The Commission of the European Communitie :تعريف جلنة االحتاد األوريب  -3

األوريب واليت قررت برانجمًا لإلدارة واملراجعة البيئية أبنَّ  لالحتادلقد أوضحت اللجنة األوربية التابعة  
املراجعة البيئية هي عبارة عن " عمليات فحص هتدف إىل التأكد من االلتزام ابلنظم البيئية والتأكد من أنَّ 

اردة ابلقائمة البيئية ميكن االعتماد عليها، وأنّه قد مت توفري كافة التفاصيل عن مجيع البياانت واملعلومات الو 
 ".1القضااي البيئية اهلامة واملالئمة

 :  British Standards Institution (BSI)تعريف معهد املعايري الربيطانية   -4

ا عبارة عن "تقييم منظم لتحديد مدى توافق نظام اإلدارة البيئية للمنشأة مع   لقد عرفها املعهد أبهنَّ
 ".2الربامج املدططة وحتديد مدى فعالية ومالئمة ذلك النظام إلجناز السياسة البيئية للمنشأة

 اخلاص ابإلدارة البيئية العاملية: 14010تعريف معيار األيزو  -5

ق موثقة للحصول على أدلة موضوعية وتقييمها، وذلك لتحديد ما إذا كانت "عملية تدقي هي 
 ".3األنشطة البيئية تتطابق مع معايري التدقيق والتوصل إىل نتائج عن هذه العملية

د ومتفق عليه للمراجعة البيئية، حو أنَّه ليس هناك مفهوم م يتضح لناويف ضوء التعريفات السابقة، 
التعريفات  هذهالحظ أنَّ معظم نراجعة البيئية ما زالت يف مرحلة النشوء والتطور، ولكن ويرجع ذلك إىل أنَّ امل

 ركزت على ما يلي:

  للعمليات اإلنتاجية، لتحديد وموضوعي أنَّ املراجعة البيئية عبارة عن فحص انتقادي دوري منتظم
يتم خالهلا أو بواسطتها أتثريها على البيئة وعناصرها، فهي تعترب جزء من نظام إدارة البيئة حيث 

كافية وحتقق االلتزام ابملتطلبات التشريعية   ؤسسةحتديد ما إذا كانت نظم الرقابة البيئية اخلاصة ابمل
 والسياسات الداخلية.

 وحتديد املداطر ملتطلبات البيئية االلتزام ابوجهودها لتعزيز  ؤسسةتقييم نظم اإلدارة البيئية ووضع امل
 .البيئية احملتملة

 عملية متكررة مستمرة وليست ممارسة تتم يف نقطة واحدة. 

                                                      
1- Robert Langford, "Accountants and the environment", Accountancy, June 1995, p128. 

 .531 ص سابق، مرجع ،دراسات متقدمة يف املراجعة وخدمات التأكيد لطفي، أمحد السيد أمني -2
دور املراجعة البيئية حنو حتسني األداء البيئي: دراسة تطبيقية على منطقة حلوان الصناعية، اجمللة العلمية لكلية التجارة  البنا، العزيز عبد بكر أبو -3

 .010ص ،1111 لسنة 10 "بنني" جامعة األزهر، القاهرة، العدد
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 يف اجلهة املقابلة جند أن هذه التعريفات تضمنت عددا من النقائص اليت نوردها فيما يلي:

  أن املراجعة البيئية عبارة عن  جلنة االحتاد األوريبوتعريف  غرفة التجارة الدوليةيعترب كل من تعريف
تستددم داخل املؤسسة فقط وأن نتائجها ليست موجهة للنشر أو اإلفصاح  أداة إدارية، أي أهنا أداة

 العام عنها.

  التعريفات السابق ذكرها للمراجعة البيئية مل تنص صراحًة على التقرير عن نتائج تلك املراجعة
 لألطراف املعنية وبصفة خاصة األطراف اخلارجية.

 املراجعة، وال إىل األنشطة واجلوانب البيئية اليت  ليست هناك إشارة إىل الطريقة اليت تتم هبا عملية
 ختضع هلا أو املعايري اليت يستند إليها املراجع.

  مل تتطرق التعريفات السابقة إىل التقارير اليت ينبغي على املراجع إعدادها يف هناية عملية املراجعة من
 أجل تقدميها لألطراف املعنية بنتائج هذه العملية.

 توقيت إجراء عملية املراجعة، وال إىل املدة اليت تستغرقها.  مل تشر كذلك إىل  

قدم اجلهاز املركزي للمحاسبات مبصر تعريفا شامال للعناصر املدتلفة اليت يتضمنها مفهوم املراجعة 
 : "املنهج اخلاص مبراجعة السياسات والربامج واألنشطة البيئية، الذي يشمل املراجعة1البيئية، حيث عرفها أبهنا

املالية، ومراجعة كفاءة واقتصاد وفعالية هذه السياسات والربامج واألنشطة لفحص مدى االلتزام الفعلي بتطبيق 
القوانني واللوائح اليت حتكم األنشطة والربامج البيئية ابجلهة حمل املراجعة، والتأكد من سالمة التصرفات املالية، 

، ومدى الكفاءة واالقتصاد والفعالية يف حتقيق السياسات وإبداء الرأي يف صحة ودقة البياانت اخلاصة هبا
 والربامج واألنشطة البيئية وإعداد تقرير بذلك."

أتسيسا على ما سبق ميكن القول أبن املراجعة البيئية هي عملية فحص انتقادي، يقوم به أشداص 
يلتزم ابلقوانني  ؤسسةيئي للممؤهلون )مهندسني، خرباء، مستشارين...( يعملون على التأكد من أن النظام الب

والتشريعات اليت من شأهنا احملافظة على البيئة، هذه العملية ال تتم يف اتريخ حمدد فقط بل هي عملية متكررة 
ومستمرة. كما أن مشاركة أطراف داخلية وأخرى خارجية يف عملية املراجعة، سوف تضمن لتقارير املراجعة 

 موجهة لعدة أطراف خارجية هلا عالقة ابملؤسسة.الشفافية واملوضوعية، خاصة وأهنا 

                                                      

 .101 ص ،1112 أمني السيد أمحد لطفي، املراجعة البيئية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، -1
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 ملراجعة البيئيةاب أسباب االهتماماملطلب الثالث: 
 يلي: ما برزهاتنبع أمهية املراجعة البيئية من عدة أسباب لعل من أ

 خماطر التعرض لعقوابت وجزاءات قوانني وتشريعات محاية البيئة: –1

من أجل مت إصدار العديد من التشريعات والقوانني سواًء على املستوى احمللي أو الدويل أو اإلقليمي 
 .ؤسساتمحاية البيئة واحلد من األضرار اليت ميكن أن تلحق هبا نتيجة للتأثريات السلبية ألنشطة امل

على محاية البيئة من فقد أعدت عدة دول قوانني هتدف إىل حتقيق التنمية االقتصادية مع احملافظة 
أصدر قانون حلماية البيئة يف والية نيوجرسي يتطلب إجراء  1910 األضرار املدتلفة. فعلى سبيل املثال يف عام

املراجعة البيئية ومعاجلة األضرار البيئية كشرط ملمارسة الوحدة االقتصادية لنشاطها أو إغالقها أو بيعها أو نقل 
االلتزام بتلك القوانني البيئية عن طريق تطوير نظم  ؤسسةكان لزامًا على امل  من هنا ملكية عقارها التجاري.

مراجعة بيئية للتحقق من ذلك، وحىت ميكنها تفادي العقوابت واجلزاءات اليت قد تتعرض هلا نتيجة ملدالفتها 
للجزاءات املفروضة ، ومما ال شك فيه أن خماطر التعرض واليت ميكن أن تؤثر على مزاولتها ألنشطتها االقتصادية

 . 1عن طريق القوانني البيئية تعد أحد الدوافع الرئيسية حنو االهتمام ابملراجعة البيئية

 الضغوط املتزايدة من مجاعات محاية البيئة :  – 2
 املؤسساتتشكل اجلماعات البيئية يف العديد من الدول وسيلة ضغط فعالة ومتزايدة على 

واحلكومات هبدف احملافظة على البيئة ومحايتها من خمتلف األضرار اليت قد تتعرض هلا. ومن أمثلة تلك 
اجلماعات مجاعة محاية البيئة وأحزاب اخلضر ومجاعات أصدقاء البيئة، وال شك أن لتلك اجلهات أتثريات 

  هامة ختلق الطلب على خدمات املراجعة البيئية.

دوراً فعااًل يف وضع قوانني  1901األمريكية منذ إنشائها عام وكالة محاية البيئة  فعلى سبيل املثال متارس
وسياسات وبرامج على املستوى الفيدرايل حلماية البيئة ومعاجلة مشكالت التلوث احلالية وحماولة الوقاية من 

 .2األضرار املستقبلية

اليت تسبب  ؤسساتملستهلكني إىل املوتساهم تلك اجلماعات البيئية يف توجيه نظر وسائل اإلعالم وا
أضراراً للبيئة، وحث املستهلكني على عدم التعامل معها واستددام املنتجات اليت ال تسبب أضرار للبيئة وزايدة 

واملساعدة يف إقامة الدعاوى القضائية يف احلاالت اليت تتطلب ذلك، فضاًل عن التعاون مع  ،إقباهلم عليها

                                                      

 .519 ص ،بقاأمني السيد أمحد لطفي، دراسات متقدمة يف املراجعة وخدمات التأكيد، مرجع س -1

 .520 املرجع السابق، ص -2
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ة املرتتبة على أنشطتها واملسامهة يف تطوير يلباث مشرتكة ملعاجلة التأثريات الستنفيذ أحبالوحدات االقتصادية يف 
 .1منتجات جديدة هبدف ختفيض التأثريات الضارة ملواد التعبئة

 ملستهلكني واملستثمرين واملؤسسات املالية واملوردين:دى االوعي البيئي ل ايدز ت -3

 تتغري  ،االهتمام حبماية البيئة من خمتلف األضرار اليت قد تتعرض هلاتزايد و نتيجة لزايدة الوعي البيئي 
، حيث زاد إقباهلم على شــراء املنتجات اليت ال تسبب أضراراً للبيئة، وهذا بدوره أدى أمناط الشـراء للمستهلكني

 حيث ،ةابلقضااي البيئية، وحىت ال تتعرض ملداطر فقدان حصصها التسويقي ؤسساتإىل زايدة اهتمام امل
أكدت إحدى الدراسات أنَّه نتيجة لتزايد اهتمام املستهلكني ابلقضااي البيئية، فإهنم على استعداد لدفع مبالغ 

 2 أكرب لشراء منتجات ال تسبب أضراراً للبيئة.
كذلك هناك ضغوط متزايدة من جانب املسامهني واملستثمرين وذلك للحصول على معلومات عن 

، حيث أنَّ ذه املؤسساتألداء املايل واالقتصادي هلاملتعلقة ابعلومات املجبانب  ؤسساتاألداء البيئي للم
املمارسة البيئية السيئة قد تؤدي إىل زايدة االلتزامات واملداطر البيئية مما يؤدي إىل ختفيض األرابح اليت حتققها 

واملستثمرين يفضلون استثمار أمواهلم يف كما أنَّ الكثري من املسامهني  ة ألنشطتها.يلبسالنتيجة للتأثريات البيئية 
الوحدات االقتصادية اليت ال يرتتب على أنشطتها إضرار ابلبيئة، واليت يطلق عليها ابالستثمارات 

"حيث أنَّ هناك رغبة Ethical Investment" أو االستثمارات األخالقية "Green Investmentاخلضراء"
يف احلصول على عائد استثمار مالئم مع احملافظة على البيئة من متزايدة من جانب املسامهني واملستثمرين 

 3األضرار املدتلفة.
إىل مراجعة املعلومات البيئية  قروضالبنوك ومؤسسات منح الكاملؤسسات املالية  حتتاج  من جهة أخرى

تتعرض  ة حىت الوالوحدات االقتصادي ؤسساتللم قروضلتقييم املداطر البيئية اليت قد ترتتب على منح ال
و يؤكد  ،4بضمان عقارات ملوثة( قرضة مثل )منح يلبقابل ضماانت هلا أتثريات بيئية سم قرضملداطر منح 

البعض على أن تلوث العقارات يعترب أحد املصادر األساسية لتعرض البنوك ومؤسسات اإلقراض للمداطر 
عد يف ختفيض تلك املداطر إىل أدىن حد البيئية، ويضيف البعض اآلخر إىل ذلك بقوله أن املراجعة البيئية تسا

ممكن، ولذلك يطلب العديد من املقرضني من طاليب التمويل تنفيذ مراجعة بيئية، وتنعكس نتيجة تلك املراجعة 
 . 5على قرار منح القرض وشروطه

                                                      

 .209 ص بق،اس مرجع غايل، دانيال جورج -1
 .112 ص بق،اس مرجع البيئية، املراجعة لطفي، أمحد السيد أمني -2

3- Lawrence B. Cahill and others, Op.cit, p35. 
 .330 ص بق،اس مرجع البيئية، املراجعة لطفي، أمحد السيد أمني -4

 .206 ص بق،اس مرجع غايل، دانيال جورج -5
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 مشاكل التلوث البيئي وآاثرها: -4
املتغريات اليت أدت إىل االهتمام مبوضوع إنَّ مشكلة التلوث البيئي واالستددام اجلائر للبيئة من أهم 

 يلي: ، ولعل أبرز تلك املشاكل ما1املراجعة البيئية

 اء املدلفات الصناعية فيها.قاألراضي: نتيجة جتريف الرتبة وإلتلوث  -أ

اليت تلوث اهلواء: نتيجة تسرب الغازات السامة والضارة يف اهلواء بسبب زايدة املشروعات الصناعية  -ب
، حيث أن عدد الذين ميوتون سنواي بسبب اهلواء واستنشاق اهلاء غري النقي دم الوقود بكافة أنواعهتستد

مليون إنسان معظمهم  700إىل  400ألف إنسان، نصفهم من األطفال، كما أن من  700إىل  300يرتاوح بني 
  .  2عن حرق األخشاب من النساء و األطفال يصابون بسبب الدخان املتصاعد يف اهلواء والدخان الناتج

 اء املدلفات الصناعية والكيميائية يف األهنار والبحريات.قتلوث املياه: نتيجة إل -ج

 التلوث الضوضائي: نتيجة زايدة املصانع واآلليات والسيارات يف املدن الكبرية. -د

 التنظيمات العلمية واملهنية يف جمال احملاسبة واملراجعة:  -5

لقد زاد اهتمام وتركيز املنظمات العلمية واملهنية املهتمة ابحملاسبة واملراجعة على املستوى الدويل واحمللي 
وكذلك بضرورة قيام الوحدات االقتصادية ابملراجعة  إلزاميواإلقليمي بضرورة اإلفصاح عن األداء البيئي بشكل 

وقد اعرتف جملس معايري احملاسبة املالية وهيئة  ة البيئة.يف محاي ؤسسةالبيئية ملا هلا من أمهية يف بيان دور امل
تداول األوراق املالية يف الوالايت املتحدة األمريكية أبمهية القياس واالعرتاف واإلفصاح عن االلتزامات احملتملة 

حتمية اإلفصاح عن مع  ؤسسةة ابعتبارها عبئاً حتميلياً على امليتكاليف البيئالوحتديد  ،الناجتة عن القوانني البيئية
 .3األداء البيئي

وجود هذا النوع من املراجعة هو  أحد أهم دوافعأن لألسباب السابقة ميكننا القول كذلك إضافة 
ذلك االهتمام العاملي الواسع مبوضوع محاية البيئة من كافة أشكال التلوث، ألنَّ تلوث البيئة أصبح مشكلة 

اليت يتعرض الضغوط من حدة  زاد ، مماعية وتوسع املشاريع وتعددهاهتدد الوجود البشري يف ظل النهضة الصنا
بضرورة زايدة الشفافية واإلفصاح يف التقارير املالية عن مجيع األنشطة اليت تقوم هبا واملنادية أصحاب املصاحل هلا 

                                                      

 .525 ص ،بقاالتأكيد، مرجع سأمني السيد أمحد لطفي، دراسات متقدمة يف املراجعة وخدمات  -1
ص. ، 2006ميشال تودارو، التنمية االقتصادية، تعريب وترمجة: حممود حسن حسين وحممود حامد حممود عبد الرزاق، دار املريخ، الرايض،  -2

453. 
 .129 ص بق،اس مرجع البيئية، املراجعة لطفي، أمحد السيد أمني -3
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األمر الذي تطلب ضرورة وجود جهة فنية متدصصة وحمايدة للقيام ابلرقابة وفحص  ،منظمات األعمال
 أنشطة هذه املنظمات، هلذا كله كان البد من وجود املراجعة البيئية.

 خصائص وأنواع املراجعة البيئية: يناملبحث الثا

بظهور أنواع خمتلفة  أدى تطور املراجعة البيئية إىل اتساع نطاقها وتعدد جماالت استددامها، ما مسح 
منها، حبيث يستجيب كل نوع من هذه األنواع إىل حاجة معينة يف املؤسسة، كما تتميز هذه األنواع جبملة من 

 اخلصائص واملزااي اليت متكن املراجعة من حتقيق األهداف املنتظرة منها.   

 متطلبات وأهداف املراجعة البيئيةاملطلب األول: 

املراجعة البيئية توفر مجلة من الشروط املسبقة، وذلك حىت تتمكن من بلوغ يتطلب القيام بعملية  
 األهداف اليت سطرت هلا.

 متطلبات املراجعة البيئية:  -1

أشارت جلنة االحتاد األوريب يف مشروعها للمراجعة البيئية إىل متطلباهتا األساسية، وكذلك أعدت 
 :1األمريكية عناصر متطلبات وسياسات تلك املراجعة على النحو التايلوكالة محاية البيئة يف الوالايت املتحدة 

  يف مشروع املراجعة البيئية هبدف تشجيع الوحدات االقتصادية على حتسني  املؤسساتضرورة مشاركة
 أدائها البيئي والتزامها ابلقوانني البيئية.

 دف التعرف على التأثريات هبمبدئي للمواقع اليت تشارك فيها  ضرورة تنفيذ تلك الوحدات فحص بيئي
 البيئية الفعلية احملتملة ألنشطتها.

  يتعني على الوحدات االقتصادية تصميم وتنفيذ نظام حلماية البيئة، على أن يتضمن سياسات
ت واملعلومات الضرورية وأهداف وبرامج بيئية ابإلضافة إىل حتمية وجود نظام إدارة بيئية يهدف إىل توفري البياان

 لتقييم األداء البيئي.

  ضرورة وجود نظام حماسيب بيئي يهدف إىل توفري أساس علمي وعملي للقياس والتقرير عن األنشطة
 البيئية والتأثريات ذات الصلة.

                                                      

 .006 ص ،1112 الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، خمتلفة، ألغراض خمتلفة مراجعات لطفي، أمحد السيد أمني -1
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  يتعني أن يتم اعتماد تقرير املراجعة البيئية عن طريق مراجعني مصرح هلم مبزاولة املهنة حبيث يقدم
 جهات املدتصة ابلدولة، على أن تتاح نتائجه ملدتلف أفراد اجملتمع.لل

  ويعتمد ذلك على عدة عوامل أمهها املؤسساتحتديد فرتات تكرار املراجعة البيئية عن طريق ،
املشكالت البيئية اليت يتم اكتشافها، ومدى تعقد أنشطة املوقع، ومقدار االنبعااثت املرتتبة على تلك النشطة، 

 عني أن تكون فرتة تكرار املراجعة سنة واحدة إذا كانت التأثريات البيئية ألنشطة املوقع هامة.حيث يت

 .ضرورة متتع فريق املراجعة البيئية ابملعرفة واملهارات واخلربات الالزمة لتحقيق أهداف املراجعة 

  فريق املراجعة البيئية ضرورة استقاللية فريق املراجعة البيئية عن األنشطة املراجعة، كما جيب أن يتصف
 ابملوضوعية عند تنفيذ املراجعة.

 .ضرورة وجود معايري لتحديد جودة أداء املراجعة البيئية 

  لعل أبرزها تقييم وتطوير السياسات  ،عديد من األهدافالجيب أن تتيح املراجعة البيئية حتقيق
ت املستفيدة سواء الداخلية أم اخلارجية، وتقييم واملمارسات البيئية، وتوفري املعلومات البيئية اليت حتتاجها اجلها

واردها وتقييم إدارهتا للمداطر البيئية والتأكد من التزام مل ؤسسةنظم احملافظة على البيئة، وتقييم استددام امل
 املنظمة ابلقوانني واإلفصاح الكايف عن التأثريات البيئية.

  كذلك وجود مؤشرات لتقييم األداء البيئي، ضرورة وجود مبادئ ومعايري بيئية مقبولة بوجه عام و
 وكذلك وجود مقاييس أداء مستهدف ومتوقع حتقيقها يف ضوء سياسات بيئية حمددة.

  ضرورة اإلفصاح عن األداء البيئي يف القوائم املالية وضرورة وجود سياسات بيئية داخلية ملنظمات
 األعمال.

املتطلبات وإمنا هي األساسية الواجب توفرها لقيام عملية ليست هي كل الذكر املتطلبات السابقة إن 
 املراجعة البيئية يف أي من منظمات األعمال.

 أهداف املراجعة البيئية:  -2

 ميكن حتديد األهداف اليت من أجلها يتم القيام بعمليات املراجعة البيئية فيا يلي:

 ؛1تسهيل حتكم اإلدارة ابملمارسات البيئية 

 م بسياسات املؤسسة واليت تتطلب مراعاة املتطلبات التنظيمية؛التأكد من االلتزا 

 التقيد ابألنظمة والقوانني والتشريعات الصادرة عن اجلهات املتدصصة يف محاية البيئة؛ 

                                                      

 غالب عوض صاحل، إمساعيل حممود، دور مدقق احلساابت يف محاية البيئة، دراسة ميدانية، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، -1
 .292 ، ص1999 ،2دمشق، سوراي، العدد 
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 ؛1التأكد من االلتزام بنظم اإلدارة البيئية ونظام الرعاية الصحية والسالمة والبيئة 

 نشطة البيئية ومدى تنفيذ الربامج والسياسات املرتبطة التأكد من رقابة إدارة املؤسسة على األ
 ابألنشطة البيئية؛

   التأكد من أن البياانت واملعلومات اليت تتضمنها القوائم البيئية ميكن االعتماد عليها، وأهنا تفصح عن
 كافة القضااي البيئية؛

  احملددة مسبقا، وذلك لضمان تصميم نظام يزود اإلدارة مبعلومات عن األداء البيئي بشأن األهداف
 أن هذه األهداف يتم حتقيقها؛

  مساعدة اإلدارة على التنبؤ ابملشاكل البيئية بدال من التفاعل البسيط معها، ولفت انتباهها إىل
 املتطلبات البيئية؛

 ؛ 2تقييم فعالية نظم اإلدارة البيئية القائمة فعال 

  املؤسسة واألجهزة واهليئات احلكومية األخرى؛ترشيد القرارات املتعلقة ابلبيئة اليت تتدذها 

 
 ؛3زايدة فعالية الرقابة على األداء البيئي من قبل إدارة املؤسسة واألجهزة والوكاالت احلكومية   

 زايدة اهتمام اإلدارة ووعيها ابألداء البيئي؛ 

 وى املطلوب لألداء املسامهة يف إدارة املداطر البيئية، والتعرف على األسباب اليت تعوق حتقيق املست
 ؛4البيئي، وحتديد اإلجراءات الواجب اختاذها، وتقدمي التقرير بذلك إلدارة املؤسسة

   .تقدمي تقارير لإلدارة 

                                                      

 .292 مرجع سابق، ص ،غالب عوض صاحل -1
عامر، "مدى تفعيل دور املراجع الداخلي يف ظل التحدايت البيئية املعاصرة"، املؤمتر العلمي السنوي الدويل احلادي  عامرية عبد الباسط -2

  . 7-5، ص 2005نصورة، مصر، والعشرون: رؤية اسرتاتيجية لتفعيل دور املوارد البشرية العربية يف ظل التقنيات املعاصرة، كلية التجارة، جامعة امل
حممد لطفي غريب، "إطار مقرتح للمراجعة البيئية مبنظمات األعمال يف ظل التغريات املعاصرة"، جملة الدراسات والبحوث التجارية،  أمحد -3

 .555، ص 2000 جامعة الزقازيق، كلية التجارة ببنها، مصر، السنة العشرون، العدد األول،
 .6 ص بق،اس مرجععامر،  عامرية عبد الباسط -4
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 أنواع املراجعة البيئية.: ثايناملطلب ال
 ميكن تقسيم أنواع املراجعة البيئية إىل جمموعتني أساسيتني وهذا ابالعتماد على أحد املعيارين التاليني: 

  اليت تقوم بعملية املراجعة البيئية: اجلهة التصنيف حسب -1

حبسب هذا املعيار تصنف املراجعة البيئية إىل مراجعة داخلية، يقوم هبا أشداص معينون يف املؤسسة 
اإلدارة يف جمال الرقابة، ومراجعة خارجية تتم بواسطة شدص من خارج املؤسسة يكون مستقال  خلدمة أهداف

 عن إدارهتا.

 املراجعة البيئية الداخلية: -1-1

عرف جممع املراجعني الداخليني املراجعة البيئية الداخلية على أهنا: "جزء متكامل من نظام اإلدارة 
الرقابة البيئية ومدى االلتزام ابملتطلبات النظامية والسياسات البيئية تقرر من خالله مدى مالئمة نظم 

 .1الداخلية"

كما مت تعريفها كذلك أبهنا: "نشاط استشاري مستقل وأتكيد موضوعي بغرض زايدة عائد وحتسني 
عمليات املنشأة، حيث أهنا تساعد املنشأة يف حتقيق أهدافها من خالل طريقة منهجية منظمة لتقييم وحتسني 

 .2لية عمليات إدارة املداطر والرقابة والسيطرة"فاع

 :3وميكن حتديد إجراءات عملية املراجعة البيئية الداخلية يف اخلطوات التالية

 .اكتساب فهم ابملؤسسة واملوضوعات واألنشطة حمل املراجعة 

 .ختطيط عملية املراجعة 

 .مجع أدلة إثبات عملية املراجعة 

 تنتاجات وتطوير التحسينات.تقييم أدلة اإلثبات وتكوين االس 

 .التقرير عن نتائج املراجعة واالستنتاجات والتوصيات إىل جملس اإلدارة 

 4كما ميكن تلديص هدف املراجعة البيئية الداخلية يف نقطتني أساسيتني مها: 

                                                      

 .4 ص ،مرجع سابق عامر، عامرية عبد الباسط -1
 .4 املرجع السابق، ص -2
 .561 ص ،بقاأمني السيد أمحد لطفي، دراسات متقدمة يف املراجعة وخدمات التأكيد، مرجع س -3
 .558املرجع السابق، ص  -4
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 )التأكد من أن نظم اإلدارة البيئية تعترب مالئمة ألنشطة ومنتجات وخدمات املؤسسة )وآاثرها البيئية 
 وما إذا كانت تعمل بفعالية.

  التأكد من أن األداء البيئي يتفق مع السياسة واإلجراءات البيئية املقررة للمؤسسة وأيضا مع املتطلبات
 القانونية والتشريعية. 

 املراجعة البيئية اخلارجية: -1-2

يقوم هبذه العملية جمموعة أفراد من خارج املؤسسة: قانونيني، مستشارين، مهندسني، حماسبني، أفراد 
يف  EMASذوي اختصاص وهلم عالقة ابملراجعة البيئية، حيث نص نظام اإلدارة واملراجعة البيئية األورويب 

 :1أن عمل املدقق البيئي اخلارجي يهدف إىل (7)امللحق رقم 

  االلتزام بكافة متطلبات تعليمات ولوائح نظام اإلدارة البيئية واملراجعة البيئية ونتائجها.التحقق من 
  .اختبار مصداقية وصحة البياانت واملعلومات احملتواة يف القوائم البيئية وإمكانية االعتماد عليها 

ة بشكل أو آبخر تقوم املؤسسة إبعداد تقارير عن أدائها البيئي، تكون موجهة لعدة أطراف هلا عالق
ابملؤسسة، حيث تستددم هذه التقارير يف اختاذ العديد من القرارات اليت من شأهنا التأثري على املؤسسة. 
ضماان ملصداقية وموضوعية هذه التقارير تقوم املؤسسة بتقدميها إىل أطراف خارجية، يطلق عليهم اسم احملققني 

ير البيئي اخلارجي يتم استددام كلمة حتقق أو تدقيق بدال من وذلك بغرض إبداء أتكيد عليها، ارتباطا ابلتقر 
 .  2مراجعة

 تتم عملية املراجعة البيئية اخلارجية من خالل اخلطوات التالية:
 : حتديد إمكانية قبول االرتباط .أ

 ويتم ذلك عرب التأكد من توفر الشروط التالية:
 بعملية املراجعة. امتالك فريق التدقيق للمهارات واملعرفة الضرورية للقيام 

  .توفر املوارد الكافية لفريق العمل من أجل القيام مبهمتهم 

 .جيب أن يتصف فريق العمل ابحلياد واالستقاللية عن العميل 

                                                      

 .574، ص بقاالتأكيد، مرجع س أمني السيد أمحد لطفي، دراسات متقدمة يف املراجعة وخدمات -1
دويل: مال حممد منصوري، جودي حممد رمزي "املراجعة البيئية كأحد متطلبات املؤسسة املستدامة وحتقيق التنمية املستدامة"، املؤمتر العلمي الك -2

 ، ص.2008أفريل  08و 07"التنمية املستدامة والكفاءة االستددامية للموارد املتاحة"، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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 االتفاق مع العميل على األمر موضوع التحقيق ونطاق وشروط االتفاق:  .ب

تقييد أهداف عملية املراجعة حسب طلب العميل، وعليه حتدد األجزاء اليت ستكون موضع  ميكن
كن تقييد الزايرات إىل املواقع، أو قد يتم منع إجراء حوار أو تبادل ميعلى سبيل املثال التدقيق بشكل واضح. 

 مناقشات مع أصحاب املصلحة.

 ابلبيئة: اكتساب فهم شامل لشركة العميل وموضوعاهتا ذات الصلة .ج
 قبل البدء يف املهمة جيب على املدقق أو املراجع أن يكتسب فهما شامال بشركة العميل. 

 ختطيط املهمة: .د

هذه اخلطوة حتديد أجزاء التقرير البيئي اليت يتعني التحقق منها وتدقيقها، وحتديد معايري تتضمن 
 التقييم املالئمة ومجيع اإلجراءات الالزمة يف عملية املراجعة.

 أداء إجراءات االلتزام:   .ه
بناءا على النتائج احملصلة من اخلطوات السابقة واملتعلقة بفعالية نظام اإلدارة البيئية للمؤسسة ونظم 
املعلومات اإلدارية األخرى يف منع أو اكتشاف وتصحيح األخطاء يف بياانت ومعلومات املؤسسة، فإن املراجع 

 ت بيئية ميكن االعتماد عليها.قد يعتمد على هذه النظم لتوليد معلوما

 أدلة إجراءات التحقق األساسية: .و

يستددم كل من الفحص التحليلي واختبارات التفاصيل الختبار دقة وسالمة املعلومات يف التقرير 
 البيئي.

 أدلة إجراءات اإلمتام والفحص: .ز

ة، فحص كامل منها احلصول على خطاب متثيل من اإلدار  تتضمن هذه اخلطوة العديد من اإلجراءات
  التقرير البيئي، وفحص املعلومات األخرى الصادرة عن الشركة.

 إصدار تقرير التحقق لإلدارة: .ح

تقرير املراجعة البيئية اخلارجية املوجهة لإلدارة، لكن إجراءات التحقق املؤداة  ال توجد معايري حتكم
تتطلب ان حيدد التقرير املوجه لإلدارة ما  EMASللشركات املسجلة يف نظام اإلدارة واملراجعة البيئية األورويب 

 يلي:
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 .كافة القضااي املالئمة للعمل املنفذ عن طريق احملقق البيئي 

 .نقطة البداية للمؤسسة جتاه تطبيق نظام اإلدارة البيئية 

  واملراجعة البيئية األورويب حاالت التطابق مع متطلبات لوائحEMAS. 

  السابقة وتقييم األداء للمؤسسة.املقارنة مع القوائم البيئية 

  عملية املراجعة البيئية:اجملال الذي تشمله  التصنيف حسب  -2

من أجل حتسني  ةطراف عدأاالقتصادية أنشطتها يف ظل ضغوط قوية من جانب  ؤسساتمتارس امل
ومراجعة أدائها البيئي، ومن مث فإهنا حتتاج إىل اسرتاتيجيات وأساليب وأنواع جديدة تساعدها يف حتقيق ذلك. 

 ميكن تصنيف أنواع املراجعة البيئية على النحو التايل:ابالعتماد على هذا املعيار 

 :"Environmental management systems Audits" نظم اإلدارة البيئية ةمراجع -2-1

وجهودها دعمًا للمتطلبات  ؤسساتإنَّ املراجعة البيئية مرتبطة بتقييم نظم اإلدارة البيئية ووضع امل
السابقة واحلالية، من أجل حتديد املسؤولية القانونية  ؤسساتالبيئية، فهي دراسة منهجية لعمليات وأساليب امل

لتقليل نسبة النفاايت وتقييم خماطر املواد واملمارسات  احملتملة عن نظم إدارة البيئة والتحقق من تقدمي مبادرات
هبدف توفري  ملؤسسة، ويعترب نظام اإلدارة البيئية جزء من هيكل الرقابة اإلدارية الداخلية اب1املنظمة وغري املنظمة

 :2معلومات تتعلق ابآليت
 ابلقوانني البيئية اليت ختضع هلا. ؤسسةمدى التزام امل 
 بسياساهتا وإجراءاهتا البيئية.ة ؤسسمدى التزام امل 
 ألنشطتها مزاولتها ونتيجة ؤسسةامل هلا تتعرض اليت البيئية املداطر وتقييم حتديد. 
 للمنظمة البيئي األداء لتحسني اختاذها ؤسسةامل إدارة على يتعني اليت التصحيحية اإلجراءات حتديد. 

 :"Environmental Compliance Audits"البيئي االلتزام مراجعات -2-2

 االلتزام مراجعة إىل ابإلضافة البيئية اإلدارة ونظم بسياسات االلتزام مدى مراجعة املراجعة ويتضمن
 أو صناعية ؤسسةم التزام مدى حتديد هبدف املراجعة من النوع هبذا القيام ويتم البيئية، والتشريعات ابلقوانني

                                                      

 .019 بق، صاأبو بكر عبد العزيز البّنا، مرجع س -1

 .021ص بق،اس مرجع خمتلفة، ألغراض خمتلفة مراجعات لطفي، أمحد السيد أمني -2
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 والتشريعات ابلقوانني التزامها عدم أنَّ  حيث عليها، تطبق اليت البيئية والتشريعات ابلقوانني معينة صناعية عملية
 التقرير وإعداد وتنفيذ ختطيط عند البيئي املراجع على جيب لذا املالية، القوائم على مايل أتثري له سيكون البيئية

 .جيداً  الوضع هذا يراعي أن
 :1هي مراحل ثالث البيئي االلتزام مراجعة وتتضمن

 ويف املراجعة، حمل للمؤسسة البيئية للممارسات اترخيي استعراضيتم خالهلا : األولية التقييم مرحلة 
 .املتوقعة ونتائجها البيئية االحتماالت على ابلتعرف البيئي املراجع يقوم ذلك ضوء

 ومصداقية مالئمة مدى حتديد على وتركز: البيئية التقارير ملصداقية والتفصيلي الفين الفحص مرحلة 
 عن ينتج ما وابلتحديد ،هلا البيئية التأثريات عن االقتصادية ؤسساتامل تعدها اليت البيئية التقارير

 .للبيئية وإفساد تلوث من ألنشطتها ممارستها
 إشارة حالة يف أساساً  وتقوم املوقع، تقييم على وتقوم: النتائج وتفسري للمواقع البيئي الفحص مرحلة 

 اختبارات عمل ويتم االقتصادية،من طرف املؤسسة ع بيئية انتهاكات وجود إىل السابقتني املرحلتني
 .الدراسات تلك نتائج وتفسري وتقييم البيئة ملكوانت ربيةخم وحتليالت تفصيلية

 

 : " Environmental Accounting Audits"مراجعة عملية احملاسبة البيئية  -2-3

جيرى هذا النوع من املراجعات للتأكد من سالمة القياس واإلفصاح لآلاثر الناجتة عن املمارسات 
البيئية وانعكاساهتا على القوائم املالية املنشورة، حيث تواجه املؤسسة مجلة من التحدايت واملسؤوليات خارج 

يات وااللتزامات البيئية احملتملة أو حدودها، كاخلسائر النامجة عن احلوادث ذات اآلاثر البيئية، أو املسؤول
املتوقعة، من هنا أييت دور املراجعة البيئية للتأكد من معقولية التقديرات اليت قدرها احملاسبون ومدى مالئمة 

 األسلوب املتبع لإلفصاح عن تلك االلتزامات يف القوائم املالية.      

 :"Propery Transfer Audits"األصول ملكية انتقال مراجعات -2-4

 أو ابلشراء كانت سواءً  األصول ملكية انتقال عند حتدث اليت املراجعات تلك إىل النوع هذا يشري
 احلاليني األراضي ماّلك حتمل البيئية القوانني من الكثري ألنَّ  الثابتة ابألصول املرتبطة االلتزامات وكذلك ،2البيع

 املاّلك أم ذلك أحدث الذي هو كان إذا عمَّا النظر بغض عليها الواقع البيئي واإلفساد التلوث مسؤولية

                                                      

 .001 بق، صاأبو بكر عبد العزيز البنا، مرجع س -1
 .021 ص بق،اس مرجع ،مراجعات خمتلفة ألغراض خمتلفة ،لطفي أمحد السيد أمني -2
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 بفحص املراجعة هتتم كما العقاري، والبيع ابلشراء املتعلقة املداطر تقييم إىل ابإلضافة هذا له، السابقني
  .البيئي التلوث من خلوها مدى لتحديد االندماج أو للسيطرة هدفاً  تعترب اليت ؤسسةامل

 تلك إجراء اشرتاط على االقرتاض ومؤسسات والبنوك املالية املؤسسات قيام على العادة جرت وقد
 احلصول عند أو ابلشراء ملكيتها نقل عند ابألراضي املرتبطة البيئية املشكالت على التعرف يتم حىت املراجعات

 .بضماهنا قروض على

 :هي ثالثة مراحل خالل من األصول ملكية انتقال مراجعات أداء ويتم

 .الثابتة األصول سجالت فحص مرحلة -أ
 .األصول تلك يف احملتمل أو الفعلي التلوث اختبار مرحلة -ب
 .1وتطهريه إزالته وتكاليف ونطاقه التلوث وحجم مقدار حتديد مرحلة -ج

 تشمل فهي ولذلك للتلوث واملسببة املعرضة البيئة ومكوانت عناصر كافة املراجعات تلك وتتضمن
 .امللوثة والنفاايت املواد كافة إىل ابإلضافة السطحية، أو اجلوفية سواء واملياه الرتبة

 : "Sites Audits"املواقع مراجعات -2-5

 حماولة هبدف الصناعية املواقع أو العقارات أو األراضي بيع أو شراء عند املراجعات تلك أداء ويتم
 البيئية االلتزامات تزيد قد حيث االقتصادية ةؤسسامل هلا تتعرض قد اليت البيئية املداطر ختفيض أو استبعاد
 .2هلا السوقية القيمة عن العقارات أو األراضي أو املواقع تلك تلوث على املرتتبة
 مواقع أو عقارات أو أراضي لشراء مراجعات أداء يتعني املواقع مراجعات إجراء من اهلدف يتحقق ولكي

 عدم تفيد املقابلة األطراف من إقرارات على احلصول ويتعني هلا، البيئية احلالة على التعرف هبدف صناعية
 أي عن املسؤولية بقبول إقرار وجود من التأكد أمهية مع اإلقرارات، تلك مراجعة يتعني حيث تلوث أي وجود
 معرفته يفيد والذي املشرتي إقرار على االطالع يتعني التلوث وجود حالة ويف. املستقبل يف اكتشافه يتم تلوث

 .التلوث ذلك من للتدلص املستقبلية التكاليف حتمل مسؤولية قبوله عن فضالً  احلايل التلوث مبستوى

 

 

                                                      

 .352ص  ،بقاسالرجع امل -1
 .352ص  ،بقاسالرجع امل -2
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 :"Health and Safety Audits" مراجعات الصحة واألمان -2-6

االقتصادية املتعلقة ابحملافظة على  ؤسساتيهدف هذا النوع من املراجعات إىل تقييم سياسات امل
صحة وأمان العاملني هبا من أجل محايتهم وختفيض املداطر اليت قد يتعرضون هلا عند مزاولتهم أنشطتهم 
وضمان االلتزام ابلقوانني اليت تطبق عليهم، وتتم تلك املراجعات هبدف التعرف على مدى كفاءة تنفيذ تلك 

 املؤسساتتها للتطبيق يف ضوء أي تغريات يف القوانني البيئية أو ظروف السياسات واإلجراءات ومدى مالءم
 االقتصادية.

 :"Life cycle Audits" مراجعات دورة حياة املنتج -2-7

 ؤسسةامل مزاولة على ترتتب اليت ةيلبالس البيئية التأثريات تقييم على املنتج حياة دورة مراجعات تعتمد
 أو التوزيع مرحلة يف أو خالله أو اإلنتاج قبل سواء املنتج حياة دورة خالل من االقتصادية ألنشطتها

 أو ابستبعاد املرتبطة القرارات اختاذ يف ؤسسةامل مساعدة هبدف وذلك املنتج، يف التصرف أو االستددام
 .البيئية التأثريات تلك ختفيض

 واملعلومات البياانت على احلصول يف مثلتت هاأوال ،أساسية مراحل ثالثة املنتج حياة دورة ةمراجع وتتضمن
 والتوزيع والنقل واإلنتاج اخلام املواد بتصنيع اخلاصة املعلومات على التعرف يتم حيث الدورة، بتلك املرتبطة

 الشامل التقييم على نصبت واثنيها ذلك، على املرتتبة البيئية التأثريات وحتديد املنتج يف والتصرف واالستددام
 اليت املمكنة التحسينات أوجه اقرتاح على ركزت واثلثها الدورة، تلك على املرتتبة البيئية التأثريات أضرار لكافة
 طريق عن تتم أن ميكن واليت الدورة، تلك على املرتتبة البيئية التأثريات تلك ختفيض أو استبعاد إىل هتدف

 .اإلنتاج عملية أو املنتج تصميم إبعادة تتعلق وسائل استددام

 :1يلي ما على تساعد املنتج حياة دورة مراجعات فإنَّ  فيه الشك ومما

 اليت اجلهود مدى تقييم هبدف املنتجات على إجرائها يتم اليت الفحص عمليات املراجعات تلك متثل 
 احملددات أنَّ  من أيضاً  والتحقق للبيئة، صديقة منتجاهتا تصبح حىت االقتصادية ؤسساتامل بذلتها

 .مراعاهتا مت قد الكيميائية

                                                      

 .160، صبقاهبة عبداملؤمن نور الدين، مرجع س -1
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 البيئية التأثريات عن البيئية ابملراجعات املهتمة واجلهات اجملتمع أفراد لكافة مفيدة معلومات توفر 
 أفضل جديدة منتجات تطوير على االقتصادية ؤسساتامل تشجيع على والعمل ،ؤسسةامل ملنتجات

 .بيئياً 
 اجلهات قبل من البيئية املراجعة خدمات على الطلب زايدة يف املراجعات من النوع هذا أمهية تربز 

 فحص جهات من معتمدة تقارير وجود إىل حتتاج واليت الدول أو االقتصادية ؤسساتوامل احلكومية
 الختاذ ابملنتجات املرتبطة واألمان الصحة معايري الوحدة إتباع إىل تشري البيئية ابملراجعة تقوم حيادية

 . الوحدة ملنتجات السالبة ثرياتالتأ ختفيض أو الستبعاد الالزمة اإلجراءات

 :"Waste Managements Audits" مراجعات إدارة املخلفات -2-8

 املدلفات إبدارة املرتبطة البيئية األضرار على التعرف إىل املدلفات إدارة ةمراجع عمليات هتدف
 التدزين أو اإلنتاج على املرتتبة االقتصادية مؤسسةلل البيئية االلتزامات ختفيض أو استبعاد على العمل هبدف

 لتحقيق اإلجراءات من العديد بتطبيق االقتصادية املؤسسات تقوم ما وعادةً ، منتجاهتا يف صرفلتا النقل أو
 :1يلي ما أمهها من لعل اهلدف ذلك
 ذلك حتقق بطريقة والتصنيع اإلنتاج عمليات تصميم حتسني طريق عن وآاثرها املدلفات من احلد 

 .اهلدف
 األضرار عالج مقابل تكاليف االقتصادية ؤسسةامل حتمل جتنب هبدف املنبع عند املدلفات قليصت 

 .اإلنتاج عملية من االنتهاء حىت االنتظار على املرتتبة البيئية
 اليت البيئية التأثريات لتدفيض املوردين على الضغط طريق عن الشراء مرحلة عند املدلفات ختفيض 

 تقارير على احلصول ضوء يف وذلك بيئياً، أفضل منتجات بتطوير قيامهم وأمهية مبنتجاهتم ترتبط
 .املوردين هلؤالء البيئية املداطر تقييم تفيد مستقلني مراجعني من معتمدة

 إىل املهد من مسارها تتبع وضرورة البيئية للمداطر املسببة للمدلفات تفصيلية بسجالت االحتفاظ 
 .منها التدلص يتم حىت اإلنتاج بداية من أي اللحد،

 تسبب قد اليت املدلفات تصنيع وإعادة هبا، االنتفاع ميكن اليت املدلفات استددام إعادة نظم وضع 
 .هبا والتصرف منها التدلص قبل للغري أو للبيئة أضرار

                                                      

 .735ص  ،ابقمرجع س ،مراجعات خمتلفة ألغراض خمتلفة أمني السيد أمحد لطفي، -1
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 : أنواع املراجعة البيئية7الشكل رقم 

 

  من إعداد الباحثاملصدر: 

 الثالث: مزااي وعيوب املراجعة البيئيةاملطلب 
تتصف املراجعة البيئية جبملة من املزااي اليت تسعى املؤسسة للحصول عليها من خالل قيامها بعملية   

 هبذه العملية، وفيما يلي أهم املزااي والعيوب املتعلقة ابملراجعة البيئية  

 مزااي املراجعة البيئية: -1

 لبيئية:اب املرتبطةااللتزامات واملسؤوليات جتنب  -1-1

تعترب هذه امليزة من أهم املزااي اليت حتصل عليها املؤسسات من إجرائها لعمليات املراجعة البيئية، إذ 
أهنا تساعدها يف التأكد من مدى التزامها ابلعدد الكبري من القوانني والتشريعات والتعليمات البيئية اليت ختضع 

، وهو ما ميكنها من حتقيق 1اجلزاءات املالية ابإلضافة إىل العقوابت األخرىهلا، ومن مث ميكنها تفادي أو تدنية 
 مكاسب اقتصادية من خالل ختفيض املصاريف املرتفعة الناجتة عن العقوابت.

                                                      

 .206ص  بق،امرجع س املراجعة البيئية، أمني السيد أمحد لطفي، -1

املراجعة البيئية

له التصنيف حسب اجملال الذي تشم
عملية املراجعة

املخلفاتمراجعة إدارة 
مراجعة

املنتجدورة حياة 
الصحة مراجعة 
واألمان

املواقعمراجعة  لملكية األصو ل مراجعة انتقا
احملاسبة مراجعة 
البيئية

االلتزام مراجعة 
البيئي

يةاإلدارة البيئمراجعة نظم 

تقوم التصنيف حسب اجلهة اليت
بعملية املراجعة

مراجعة بيئية
خارجية

مراجعة
يةبيئية داخل
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 عمليات تشغيلية أكثر كفاءة: -1-2

تتضمن املراجعة البيئية فحص عمليات التشغيل احلالية والبديلة واملوارد ومصادر الطاقة من أجل 
ديد الفرص اخلاصة بوفورات التكلفة، وقد يتم حتقيق ذلك من خالل ختفيض استهالك للطاقة مثال، حت

، وبذلك تساهم املراجعة 1وتقليص املدلفات للحد األدىن مع التدفيض الناتج يف تكاليف التدزين والتصرف
الستغالل، واليت متكن من البيئية يف حتقيق وفورات يف التكلفة عن طريق البحث عن أفضل الطرق املالئمة ل

 ختفيض التكاليف إىل أدىن حد ممكن.

 أقساط أتمني منخفضة: -1-3

إن املؤسسات ذات نظام اإلدارة البيئية السليم والفعال )والذي تعترب املراجعة البيئية جزءا متكامال 
ا تكون قادرة منه( تكون قادرة على التوضيح لشركات التأمني أبهنا ختضع ملداطر قليلة، ونتيجة لذلك فإهن

على ضمان احلصول على أقساط أتمني مندفضة، ويف حقيقة األمر فإنه طبقا لذلك فإن بعض شركات 
التأمني تطلب مراجعة بيئية للمؤسسات املؤمن عليها كشرط للموافقة على تغطية التأمني، وذلك لعلمها 

 . 2ابملداطر املرتبطة ابألداء البيئي الضعيف لتلك املؤسسات

 دارية حمسنة:قرارات إ -1-4

إن كافة القرارات اإلدارية يتم اختاذها على أساس املعلومات املتاحة، وكلما زاد مشول املعلومات 
. إن قيام املؤسسة أبداء عمليات مراجعة بيئية 3وارتفعت جودة مالءمتها كلما مت التوصل إىل قرارات أفضل

علومات اليت تساعدها على اختاذ قرارات إدارية بشكل سيولد ثروة من البياانت اليت تتيح توفر كمية كبرية من امل
 سليم.

 إدارة بيئية حمسنة ومحاية بيئية معززة: -1-5

عندما تقوم املؤسسات أبداء مراجعة بيئية فإن ذلك يشري إىل ارتباط املديرين واملسؤولني الكبار يف 
بار واجب لنتائج املراجعة البيئية الشركة بوسائل احلماية البيئية، أيضا فإهنا تشري إىل رغبتهم يف إعطاء اعت

 ولتطبيق التوصيات املقرتنة املصممة لتحسني نظام اإلدارة البيئية للشركة وأدائها البيئي، ابإلضافة إىل ذلك فإن

                                                      

 .593 ص ،بقادراسات متقدمة يف املراجعة وخدمات التأكيد، مرجع سأمني السيد أمحد لطفي،  -1
 .209ص  بق،امرجع س املراجعة البيئية، أمني السيد أمحد لطفي، -2
 .209، ص املرجع السابق -3
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تلك املراجعات يف حد ذاهتا هلا أتثري على اإلدراك املتعلق ابألمور البيئية للمؤسسة، وعلى وجه التحديد فإن 
ة عادة ما تتضمن تقييم ملالئمة وكفاية برامج التدريب للعاملني ابملؤسسة عن القضااي البيئية، املراجعة البيئي

عالوة على ذلك فإن املراجعات تسهل من مقارنة املمارسات والتطبيقات البيئية يف املواقع املدتلفة واألقسام 
ت ذات الصلة ميكنها أن تساعد يف املتعددة والفروع التابعة للمؤسسة، من خالل التغذية املرتدة والتوصيا

التأكد من تبين أفضل املمارسات من قبل املؤسسة، وعن طريق تلك الوسائل، تساعد املراجعة البيئية على 
 .   1حتسني اإلدارة البيئية للمؤسسات، وابلتايل تعزيز احلماية البيئية

 إدارة خماطر حمسنة: -1-6

ة يف استددام هذه األخرية لتقييم خماطر األعمال احملتملة. يتمثل التطور احلديث يف عامل املراجعة البيئي
إن مراجعات مبثل هذا اهلدف حتاول أن حتدد القضااي البيئية اليت تفرض خماطر كبرية على أعمال املؤسسة 
املستمرة، مثل تلك املداطر قد يتم عكسها يف عوامل، على سبيل املثال، متطلبات رأمسالية جوهرية )شراء 

آلة جديدة لتدفيض االنبعااثت إىل مستوايت مسموح هبا، أو تكلفة تطهري أرض ملوثة، مثال(، مصنع أو 
والقيود على اإلنتاج )مثال بسبب أن املنتجات أو العمليات وعلى وجه اخلصوص خملفات الغازات والسوائل 

مان اليت يتم إعالهنا بشكل واملدلفات الصلبة ال تفي مبتطلبات التشريعات البيئية أو تلك املتعلقة ابلصحة واأل
 .    2متجدد(، أو بسبب عوامل أخرى

 حتسني عالقة املؤسسة مع املتعاملني معها: -1-7

يساهم قيام املؤسسة بعمليات مراجعة بيئية يف االحتفاظ ابملتعاملني معها من مستهلكني وموردين 
ومسامهني ومقرضني، والذين هم من املهتمني ابلقضااي البيئية، وال يتعاملون إال مع املنتجات الصديقة للبيئة،  

 كما حيسن ابستمرار عالقتها معهم.    

 تعزيز وحتسني صورة املؤسسة: -1-8

د يتم تعزيز صورة أو مسعة املؤسسة من خالل قيام هذه األخرية ابملراجعة البيئية ونشر معلومات ق
املؤسسة أبداء مراجعة بيئية فإهنا تكون قادرة على شرح  حمققة بشكل حيادي عن أدائها البيئي، وعندما تقوم

                                                      

 .595 ص ،بقاعة وخدمات التأكيد، مرجع سأمني السيد أمحد لطفي، دراسات متقدمة يف املراج -1
 .596-595، ص املرجع السابق -2
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خلية يف املؤسسة دليل واضح على اهتمام ، وإن جمرد قيام املراجعة البيئية الدا1ارتباطها ابألداء البيئي احملسن
املؤسسة ابلقضااي البيئية، وهذا يعزز وحيسن صورة الشركة ومسعتها ابلنسبة حمليطها، ويؤكد اهتمامها وسعيها 

 حلماية البيئة وعدم اإلضرار هبا، مما حيسن عالقتها مع عمالئها ومع األطراف املتعاملة معها. 

 البيئية: إضفاء املصداقية على املعلومات -1-9

ئي للمؤسسة عن طريق مراجعني أو حمققني بيئيني مؤهلني وحياديني، إذا مل يتم التحقق من التقرير البي
فإن بعضا من مستددمي هذا التقرير قد يعتربون أن املعلومات اليت يتضمنها متحيزة أو غري كاملة أو غري قابلة 

لك ابلنظر إىل أن اإليضاحات البيئية للمؤسسة متثل لالعتماد عليها. بعض املستددمني قد يذهبون أبعد من ذ
 جمرد ممارسة العالقة العامة أكثر من جمرد مسؤوليتها عن التقرير البيئي.

وعليه فإن التحقق احليادي من املعلومات البيئية قد جيعلها أكثر مصداقية، وابلتايل تتميز أبهنا أكثر نفعا 
 .  2للمستددمني

 متابعات قضائية من األطراف املهتمة ابلبيئة:تقليص خطر التعرض إىل  -1-10

 تعرضخماطر الابخنفاض  تتميز املؤسسات اليت تقوم إبفصاحات بيئية يتم التحقق منها بشكل حيادي
 للتقاضي من األطراف املهتمة ابلبيئي، نتيجة لنشر معلومات بيئية غري مدققة. 

 قرارات استثمارية حمسنة: -1-11

وارتفعت جودهتا كلما كانت القرارات املتدذة أتسيسا عليها أفضل، لذلك كلما زاد مشول املعلومات 
عندما تنشر املؤسسات تقاريرها البيئية، السيما إذا كانت حمققة خارجيا، فإن املستثمرين يكون لديهم 

 معلومات إضافية تبىن عليها قراراهتم االستثمارية.

ا من املستثمرين يهتمون ابألداء البيئي عالوة على ذلك تشري نتائج عدد من الدراسات أن كثري 
 .  3للمؤسسات، ومن احملتمل أن يقوموا ابالستثمار أكثر يف مؤسسات ذات سجل بيئي جيد

 

                                                      

 .597، ص املرجع السابق -1
 .598، ص املرجع السابق -2
 .600-599 ص، املرجع السابق -3
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 حتسينات يف نظام اإلدارة البيئية وأساليب الرقابة الداخلية: -1-12

إلدارة البيئية يرتتب عن وجود تقارير بيئية خارجية يتم التحقق منها خارجيا زايدة احتمال حتسن نظم ا
 .1للشركات وآليات األداء والتقرير البيئي

 املراجعة البيئية: عيوب  -2

 احلاجة إىل موارد لتطوير وتطبيق واحلفاظ على برامج املراجعة البيئية: -2-1

إن العيوب اجلوهرية للمراجعة البيئية الداخلية تتمثل يف تكلفتها، فمىت مت تصميم وتنفيذ واحلفاظ على 
مراجعة بيئي، فإنه يتعني أن يتم مراجعة كل وظيفة وعملية وموقع يف املؤسسة على أساس منتظم )على برانمج 

األقل مرة كل ثالث سنوات(، تطبيقا ملتطلبات التسجيل يف نظام اإلدارة واملراجعة البيئي األورويب، وال شك 
جعة البيئية تتطلب توفري موارد أن االضطالع بذلك يرتتب عليه التضحية بتكاليف ليست ابلبسيطة، فاملرا

   .2ضدمة وكبرية ال يستطيع أن يقوم إال الشركات الضدمة، واليت ميكنها االحتفاظ بفريق مراجعة داخلي

 التعطيل الذي حيدث يف املواقع موضع املراجعة: -2-2
تلك املواقع  عندما تتم مراجعة الوظائف والعمليات واملواقع ابلشركة يف نقطة زمنية معينة، فإن أنشطة

يتم تعطيلها عن طريق عملية املراجعة. ذلك التعطيل قد يعترب ضدما بوجه عام أثناء زايرة املوقع من طرف 
فريق املراجعة البيئية، حيث تتم خالهلا مراقبة أنشطة العاملني ابملؤسسة، كما تطرح عليهم األسئلة 

الت املالئمة، ويرتتب عن ذلك تعطيل العمل واالستفسارات، وقد يطلب منهم أن يقدموا املستندات والسج
العادي الروتيين بطريقة أو أبخرى، ومع ذلك فإن التعطيل لن يكون مقصورا على فرتة الزايرة، بل ميتد إىل ما 
قبل أو ما بعد الزايرة، أي أثناء اإلعداد والتمهيد للمراجعة، وعندما يتم تطبيق أية توصيات أو مقرتحات 

 . 3خاصة ابلتحسني

 النتائج املعاكسة للمراجعة اليت ال تغطي انتهاكات املتطلبات القانونية: -2-3
إن إحدى أكثر النتائج خطورة للمراجعة البيئية للمؤسسة تتمثل يف إمكانية عدم تغطية املراجعة 

بية أو لالنتهاكات السابقة أو احلالية للقوانني والتشريعات البيئية. وختشى املؤسسات أن تفرض اجلهات الرقا

                                                      

 .600 ، صاملرجع السابق -1
 .215ص  ،بقامرجع س املراجعة البيئية، أمني السيد أمحد لطفي، -2
 .602 ص ،بقاراجعة وخدمات التأكيد، مرجع سأمني السيد أمحد لطفي، دراسات متقدمة يف امل -3
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الطرف الثالث املسؤولية على االنتهاكات السابقة غري املعروفة. إن االنتهاكات القانونية والتشريعية ال تقتصر 
على تلك اخلاصة ابملؤسسة ذاهتا، فعلى سبيل املثال قد تتعرض الرتبة أو املياه اجلوفية يف ممتلكات املؤسسة 

احلالية قد تواجه بتكاليف معاجلة ضدمة أو من احملتمل أن  للتلوث عن طريق املالك السابق، إال أن املؤسسة
 .    1تطالب أيضا بدفع تعويضات مقابل األضرار اليت حلقت ابلطرف الثالث بطريقة ما بسبب ذلك التلوث

 النتائج املعاكسة احملتملة للتقرير عن املعلومات البيئية: -2-4
معلومات عن أدائها البيئي يف أن تقاريرها حتتاج يتمثل العيب املرتبط ابملؤسسات اليت تقوم بنشر 

حىت يتم قبوهلا من طرف املستددمني، أن تكون شاملة وغري متحيزة )مبعىن أن التقرير عن كل من األداء البيئي 
اجليد و السيئ(، ومع ذلك إذا أفصح التقرير عن آاثر بيئية ضارة تسببت فيها أنشطة أو منتجات أو خدمات 

مل تكن معروفة سابقا، فإن ذلك قد يولد دعاية سيئة أو رد فعل عكسي فوري من طرف  املؤسسة واليت
املدافعني عن البيئة، األمر الذي يعرض املؤسسة لفحوصات من طرف اجلهات الرقابية أو قد يعرضها لرفع 

 .  2دعاوى قضائية ضدها

 : غياب معايري التقرير والتحقق البيئي املقبولة واملتعارف عليها -2-5
إن غياب معايري مقبولة متعارف عليها، حتدد املعلومات اليت يتعني أن تتضمنها التقارير البيئية املنشورة 
وكيفية حتديد البنود الكمية وقياسها والتقرير عنها، ابإلضافة إىل حتديد حمتوى وشكل وجودة التقارير بشكل 

 .   3املستددمني واألطراف األخرى املعنيةواسع يؤثر على مدى تقبل هذه التقارير من الطرف 

 عوامل جناح املراجعة البيئية يف املؤسسة: لثالثاملبحث ا

يعتمد جناح وفعالية املراجعة البيئية يف املؤسسة على ثالثة عناصر أساسية، وذلك أاًي كان حجم هذه 
رة املؤسسة وموظفيها ودعمهما الفعال املؤسسة أو اجملال الذي تنشط فيه. تتمثل هذه العوامل أوال يف التزام إدا

لربانمج املراجعة البيئية، مث يف االعتماد على مجلة من اإلجراءات املنهجية خالل القيام هبذه العملية وهو ما 
ميكن أن نعرب عنه ابملراحل األساسية لعملية املراجعة البيئية، وأخريا يف االختيار املناسب للمراجعني البيئيني 

 إليهم هذه املهمة وفقا جلملة من املؤهالت والشروط اليت جيب أن تتوفر فيهم. الذين توكل 

                                                      

 .603-602 ، صاملرجع السابق -1
 .603 املرجع السابق، ص -2
 .603 ، صاملرجع السابق -3
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 التزامات إدارة املؤسسة واملوظفنياملطلب األول: 
ال ميكن ألي برانمج مراجعة بيئية أن حيقق النجاح التام دون دعم اإلدارة العليا وكل املكوانت 

 التنظيمية للمؤسسة.

 التزامات إدارة املؤسسة: -1
يتوجب على إدارة املؤسسة أن تبدي رغبتها الواضحة والصرحية يف اعتماد نظام إدارة بيئية مسؤولة، 
حيث يعترب هذا االلتزام املبدئي شرطا أساسيا للشروع يف عملية املراجعة البيئية. يف هذا اإلطار نصت الغرفة 

وبصفة واضحة برانجما حمددا ومنهجيا مستوى  أعلىأنه ينبغي أن تدعم اإلدارة على  (CCI)التجارة الدولية 
للمراجعة البيئية، كما يتوجب عليها أن تعزز التزامها عن طريق اختاذ مجلة من التدابري، نذكر منها على سبيل 
املثال: اعتماد معايري صارمة، توفري اليد العاملة املؤهلة واملوارد الالزمة، املتابعة احلثيثة للتوصيات واملقرتحات 

 .1هبا هذه العملية اليت خترج

نفس املبدأ، إذ أنه وابلرغم من أن هذه األخرية  14000من جهة أخرى تتبىن جمموعة معايري اإليزو 
تركت إلدارة املؤسسة حرية تقدير مستوى الرقابة اليت تفرضها على اآلاثر البيئية املرتتبة عن أنشطتها، إال أهنا 

 .2اتحتتم عليها االلتزام هبذا النوع من املمارس

 :يليبصفة عامة فإن اقتناع اإلدارة أبمهية املراجعة البيئية يتطلب منها القيام مبا  
  دعم اإلدارة العليا للمؤسسة لربانمج املراجعة البيئية والتعهد اباللتزام ابلقوانني البيئية سواء كانت على

 املستوى احمللي أو املستوى الدويل؛

 حتديد السياسات البيئية للمؤسسة؛ 

 توفري األفراد والدعم املادي واملصادر التقنية األساسية الالزمة للقيام ابملراجعة البيئية؛ 

  حتديد وتوثيق وتوصيف األفراد واملسؤوليات والسلطات بوضوح، وذلك إلمكانية املراجعة وحتديد
 االحنرافات واملسؤولني عنها؛

 ملراجعني؛تطبيق نظام اإلدارة البيئية، والذي تتم مراجعته من طرف ا 

                                                      
1- Chambre de Commerce Internationale, Audit d’environnement, Publication CCI n°468, Collection 

« Publications Chambre de Commerce Internationale », Paris, 1989, p. 08.  
2- Elizabeth GIROUX, « L’entreprise et l’audit environnemental, perspectives de développement national et 

international dans les secteurs de l’environnement et du commerce », les cahier de droit, vol 38, n° 01, 

Université Laval, Mars 1997, p. 99. 
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  متابعة نتائج املراجعة البيئية هبدف معاجلة املشكالت احلالية وحماولة تفادي تكرارها؛ 

 التزامات موظفي ومستخدمي املؤسسة: -2
املؤسسة أن تقوم بتهيئة املوظفني والعاملني فيها عن طريق إعالمهم بشكل مسبق عن  ينبغي على

يتوجب عليها كذلك إطالعهم على النتائج والتوصيات اليت اتريخ وأهداف وإجراءات املراجعة البيئية، كما 
 توصلت إليها هذه العملية. يهدف هذا اإلجراء إىل حتقيق ما يلي:

 تعريف املوظفني على برانمج املراجعة البيئية املزمع القيام به؛ 

 خلق منا، من الثقة بني املوظفني واملراجعني أثناء القيام بعملية املراجعة؛ 

  املوظفني مع املراجعني أثناء أتديتهم هلذه املهمة؛ضمان تعاون 

ميكن إلدارة املؤسسة كذلك أن تقوم ابلتشاور مع موظفيها حول اختاذ بعض القرارات املتعلقة 
تتعلق  ابملراجعة البيئية، حيث أنه كلما مت إشراك املوظفني كلما زادت فاعلية وظائف عملية املراجعة البيئية.

 : 1هذه القرارات أساسا مبا يلي
 ما هي جماالت األداء اليت جيب أن ختضع لعملية املراجعة؟ 

 ما هي طرق مجع واستعمال املعلومات؟ 

 من هم األشداص الذين يتوجب إعطاؤهم هذه املعلومات؟ 

 الثاين: مراحل املراجعة البيئيةاملطلب 

على عدة عوامل، منها قطاع النشاط املستهدف،  يعتمد وضع خطة إلجراء عملية املراجعة البيئية 
االحتياجات اخلاصة بكل مؤسسة، نوع املراجعة املراد القيام هبا...اخل، يف املقابل يتطلب القيام بعملية املراجعة 
االعتماد على أسلوب عمل منهجي يتضمن العديد من اإلجراءات املتتالية ضمن نسق معني، يتكرر يف كل 

وذلك هبدف التأكد من أن كل العمليات ختضع لنفس طريقة املعاجلة، وكذلك من أجل موقع يتم فحصه، 
 .2التحقق من مصداقية النتائج احملصلة

 تقسم اإلجراءات والعمليات اليت تدخل يف إطار املراجعة البيئية إىل ثالثة مراحل رئيسية:

                                                      
1- Elizabeth GIROUX, op. cit., p. 99. 
2- Chambre de Commerce Internationale, Publication CCI n°468, op. cit., p. 10.   
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 املرحلة األوىل: العمليات اليت تسبق البدء يف عملية املراجعة؛ 

 ؛)يف املوقع( املرحلة الثانية: العمليات اليت تتم أثناء عملية املراجعة 

 .املرحلة الثالثة: العمليات اليت تلي عملية املراجعة 

 املرحلة األوىل: العمليات اليت تسبق البدء يف عملية املراجعة -1
 تتضمن املراجعات البيئية جمموعة من اإلجراءات التحضريية أمهها:

  ونطاق املراجعة البيئية؛حتديد أهداف 

 اختيار املوارد الالزمة إلجراء عملية املراجعة؛ 

 مراجعة املعلومات العامة املتعلقة ابملؤسسة؛ 

 .وضع خطة لعملية املراجعة 

يف دليل املراجعة البيئية الذي أعدته اجلمعية الكندية للتقييس مفصلة كل هذه اإلجراءات مت ذكرها 
ACNOR 14000ري اإليزو وكذلك يف جمموعة معاي

1. 

يف البدء يقوم املراجع البيئي وإدارة املؤسسة ابالتفاق على أهداف عملية املراجعة وتوثيقها بدقة، كما 
يقوم الطرفان بتحديد نطاق هذه العملية لضمان عدم تعرض املراجع لقيود غري منطقية قد متنعه من حتقيق 

 .2األهداف املسطرة

جملهودات واملوارد الالزمة من أجل القيام بعملية املراجعة، كعدد املراجعني يف خطوة اثنية حيدد املراجع ا
واملدتصني الواجب جتنيدهم هلذه املهمة. كذلك وحىت يتسىن للمراجع إعداد خطة عمل مناسبة لعملية املراجعة 

سسة أو عن أي فإنه يتوجب عليه مجع وفحص املعلومات العامة املتعلقة ابملؤسسة واليت قد تصدر عن هذه املؤ 
مصدر آخر )مثل السياسات والربامج البيئية املعتمدة من طرف املؤسسة والتشريعات والقوانني البيئية اليت 

 .3يتوجب عليها االلتزام هبا(
يف هناية هذه املرحلة يقوم املراجع إبعداد خطة املراجعة بناًء على املعايري واملواصفات املتفق عليها 

عملية املراجعة واملوارد املدصصة هلذه املهمة. كما جيب أن يراعى يف إعداد هذه اخلطة وكذلك أهداف ونطاق 
 جانب املرونة وذلك للسماح إبدخال أية تعديالت حمتملة.

                                                      
1- Elizabeth GIROUX, op. cit., p. 102.  
2- Association Canadienne de Normalisation, Guide de vérification environnementale : principes et pratiques 

générales (Z751-94), Toronto, ACNOR, février 1994, art.4.3.1, p. 17.   
3- Ibid., art 4.3.2, p. 18.  
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تلعب اإلجراءات التحضريية اخلاصة ابملرحلة األوىل للمراجعة البيئية دورا مهما يتمثل يف تقليص املدة 
ه العملية، والسماح للمراجع ابلعمل يف ظروف مواتية خالل املرحلة الثانية من هذه الزمنية اليت جترى خالهلا هذ

 .1العملية

 املرحلة الثانية: العمليات اليت تتم أثناء املراجعة البيئية املراجعة )يف املوقع( -2
 :2عادة ما تشتمل إجراءات املراجعة اخلاصة هبذه املرحلة على أربعة خطوات أساسية

جتمع هذه اجللسة بني املراجع وممثلي إدارة املوقع الذي خيضع للمراجعة وذلك  االفتتاحية:اجللسة  -2-1
 هبدف:
 ربط اتصال رمسي بني الطرفني؛ 

 فحص ومراجعة أهداف ونطاق املراجعة واخلطة املتبعة؛ 

 وضع جدول زمين إلجراء العملية؛ 

  املراجعة؛تقدمي عرض موجز عن األساليب واإلجراءات املستددمة يف عملية 

 التأكد من جاهزية املوارد الالزمة للقيام ابلعملية؛ 

 .)أتكيد اتريخ وساعة انعقاد اجللسة اخلتامية )هناية العملية 

يقوم املراجع أثناء تنفيذ املراجعة جبمع البياانت واملعطيات من أجل مجع البياانت وأدلة اإلثبات:  -2-2
 التحقق من النقاط التالية:

 ة اباللتزام ابلتشريعات والقوانني واملعايري البيئية املفروضة عليها؛هل تقوم املؤسس 

 وجود خماطر بيئية تتعرض هلا املؤسسة؛ 

  وجود خطط بيئية متبعة داخل املؤسسة للوصول إىل حتقيق االلتزام ابلتشريعات والقوانني واملعايري
 البيئية املفروضة عليها؛

 يا للمؤسسة عن مدى تنفيذ اخلطط البيئية املوضوعة؛ما إذا كان يتم رفع تقارير لإلدارة العل 

 الواجب  وجود برامج تدريبية تنظمها املؤسسة لتعرف موظفيها ابلتشريعات والقوانني واملعايري البيئية
   االلتزام هبا، والكيفية الواجب إتباعها يف سبيل ذلك؛

 

                                                      
1- Chambre de Commerce Internationale, Publication CCI n°468, op. cit., p. 11.    
2- Elizabeth GIROUX, op. cit., p. 103.   
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  والتأكد  التشريعات والقوانني واملعايري البيئيةوجود أنظمة رقابية فعالة عن مدى التزام املؤسسة بتطبيق
 من فعاليتها.

يستعمل املراجعون عددا من التقنيات واألدوات من أجل احلصول على البياانت واملعلومات الالزمة 
   :1واليت نوجزها يف ما يلي

 املقابالت مع موظفي ومستددمي املؤسسة؛ 

 املالحظات الشدصية واالستقصاءات؛ 

  والدفاتر والواثئق؛فحص السجالت 

 تسجيل وحتليل املعطيات؛ 

 دراسة عمليات الرقابة الداخلية؛ 

 دراسة ومقارنة املعلومات املدتلفة املستقاة من العمليات املماثلة؛ 

  .املالحظات املادية، القياسات والتسجيالت 

يعمل املراجعون بناء على معارفهم ومهاراهتم على دراسة وتقييم املعطيات  تقييم املعطيات والبياانت: -2-3
والبياانت اليت مت مجعها، حيث تتم هذه العملية وفقا ألهداف املراجعة وكذلك املعايري احملددة مسبقا يف خطة 

 . يسعى هذا اإلجراء إىل حتقيق ما يلي:2املراجعة
 ؤسسة ابلتشريعات والقوانني واملعايري البيئية، والعمل على دراسة احتمال عدم وجود التزام من قبل امل

 تقييم اآلاثر املرتتبة على ذلك؛

 وضع تقديرات وتنبؤات للمشاكل البيئية اليت قد تتعرض هلا املؤسسة يف املستقبل؛ 

 تطوير األساليب اليت تتبعها املؤسسة يف سبيل االلتزام ابلتشريعات والقوانني واملعايري البيئية؛ 

 ع توصيات ومقرتحات هتدف ملعاجلة وتفادي تكرار مشكالت انجتة عن عدم التزام املؤسسة وض
 ابلتشريعات والقوانني واملعايري البيئية؛

بعد االنتهاء من مجع وتقييم املعطيات والبياانت وقبل القيام بتحرير التقرير النهائي  االجتماع اخلتامي: -2-4
امية جتمع بني املراجع واإلدارة واملسؤولني عن العمليات اليت خضعت لعملية املراجعة، تعقد جلسة عمل خت

                                                      
1- Association Canadienne de Normalisation, op. cit., art.4.4.1, p. 18.    
2- Ibid., art 4.4.2, p. 19.   
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للمراجعة. يتيح هذا اللقاء للمراجع أن يقدم تقريرا مفصال عن مجيع نتائج عملية املراجعة وأتثريها على األداء 
 .1اجليد لنظام الرقابة

 املرحلة الثالثة: العمليات اليت تلي االنتهاء من عملية املراجعة -3
 تام املراجعة البيئية تتبقى عمليتان أساسيتان يتوجب القيام هبما:يف خ

 كتابة التقرير النهائي لعملية املراجعة؛ 

 .إعداد برانمج إجراءات تصحيحية 

 جيب أن يوضح التقرير النهائي للمراجعة النقاط التالية:كتابة التقرير النهائي:  -3-1
 أهداف املراجعة؛ 

 نطاق عملية املراجعة؛ 

 اإلجراءات واملعايري املستعملة يف عملية املراجعة؛ 

 .النتائج اليت مت التوصل إليها 

ينبغي أن تعطي املعلومات احملتواة يف هذا التقرير نظرة واضحة عن التوقعات املنتظرة والنتائج احملصلة 
البيئية للمؤسسة اليت  يف هذا اإلطار جيب إيالء اهتمام خاص لآلاثر املرتتبة عن املشاكل من عملية املراجعة.
 خضعت للمراجعة.

حيتوي هذا التقرير كذلك على املقرتحات والتوصيات اليت خرج توصل إليها املراجعون، واليت تعد مبثابة 
 إجراءات تصحيحية للمشاكل البيئية املوجودة وإجراءات وقائية متكن من تفادي تكرار هذه املشاكل مستقبال.

يقوم موظفو املؤسسة املعنيون ابجملاالت اليت خضعت لعملية  ت التصحيحية:إعداد برانمج اإلجراءا -3-2
املراجعة ومبساعدة من املراجعني البيئيني أو أي خبري آخر بوضع خطة عمل مناسبة أتخذ بعني االعتبار 
استنتاجات عملية املراجعة، وترمي لتطبيق اإلجراءات التصحيحية واملقرتحات والتوصيات احملتواة يف تقرير 

  .       2البيئية. كما يتوىل هؤالء املوظفون كذلك عملية متابعة تنفيذ هذه اخلطة املراجعة

                                                      
1- Chambre de Commerce Internationale, Publication CCI n°468, op. cit., p. 13.     
2- Ibid. 
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 الثالث: املؤهالت والشروط الواجب توفرها يف املراجعني البيئينياملطلب 

ضمان جودة عملية املراجعة البيئية، وابلتايل بلوغها احلد األقصى من الكفاءة، يتطلب ابلضرورة إن  
األشداص الذين يقومون هبا للكفاءات واملهارات املهنية الالزمة، وكذلك متيزهم ابحلياد  التأكد من امتالك

  واملوضوعية عند أدائهم هلذه املهمة.
نذكر فيما يلي مجلة من املؤهالت والشروط املطلوب توفرها يف املراجعني البيئيني حىت يتسىن هلم القيام 

  ابملراجعة البيئة على أكمل وجه:

 :1على فهم واستيعاب النقاط التاليةالقدرة  -1

املتطلبات املناسبة للقوانني البيئية  –اجلوانب الفنية والبيئية لتسهيل العمليات  –التكنولوجيا وعلوم البيئة 
 طرائق وعمليات وإجراءات املراجعة. –معايري ونظم اإلدارة البيئية  –والتشريعات والواثئق املتعلقة هبا 

 :2عارف واخلربات الالزمة يف اجملاالت التاليةامتالك املهارات وامل -1

  ؛الصناعات اليت تنتمي إليهاتطبق على الوحدات االقتصادية و القوانني البيئية اليت 

  ملداطر البيئية اليت ترتتب عليها؛االتشغيلية للوحدات االقتصادية، و األنشطة 

 لنظم والسياسات والربامج واملمارسات البيئة؛ا 
 القتصادية على إجراءات املراجعة؛نشطة الوحدات اأثر التأثريات أل 
 بيئية ألنشطة الوحدات االقتصادية؛األساليب اليت ميكن أن تستددم لتقييم التأثريات ال 
 .إدارة املداطر البيئية اليت قد تتعرض هلا الوحدات االقتصادية 

 تكوين املراجعني:  -0

العمل أيضا، وذلك هبدف تطوير الكفاءة يف  جيب أن خيضع املراجعون للتكوين الرمسي والتكوين أثناء
تنفيذ املراجعة البيئية. هذا، وإن مثل هذا التكوين ميكن أن يقدم للمراجع من قبل املؤسسة نفسها أو عن 
طريق مؤسسة خارجية، ابإلضافة إىل أنه جيب أن يربهن على الكفاءة احملصلة عن طريق التكوين بوسائل 

 مناسبة.

                                                      

 .308، ص 2001، دار الرضا للنشر، دمشق، 14000رعد حسن الصرن، نظم اإلدارة البيئية واآليزو  -1
 .216-212جورج دانيال غايل، مرجع سابق، ص  -2
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 التكوين الرمسي : -0-1

 ب أن حيدد التكوين الرمسي ما يلي:جي
 .تكنولوجيا علوم البيئة 

 .اجلوانب الفنية البيئية لتسهيل العمليات 

 .املتطلبات املناسبة للقوانني والتشريعات والواثئق املتعلقة هبا 

 .معايري ونظم اإلدارة البيئية مقابل أية مراجعة ميكن إيصاهلا 

 .طرائق وعمليات وإجراءات املراجعة 

 أثناء العمل : التكوين -0-1

جيب أن خيضع املراجعون للتكوين أثناء العمل على األقل لعشرين يوما من العمل املناسب للمراجعة   
تتجاوز  البيئية، أو كحد أدىن ألربع مراجعات بيئية، وجيب أن يظهر هدا التكوين أثناء العمل ضمن فرتة ال

 .1ثالث سنوات متعاقبة
ضوع املراجعني للتكوين املكثف بغية زايدة كفاءاهتم ومهاراهتم وقدراهتم اليت وهكذا فان هناك ضرورة خل

تساعدهم على أداء املراجعة البيئية، ابإلضافة إىل ضرورة حضور كافة املؤمترات واحملاضرات والندوات املرتبطة 
 ابملراجعة البيئية لزايدة معارفهم.

 شدصية تتضمن ما يلي:ضرورة أن يتمتع املراجعون مبهارات ومواصفات  -2

  واضح شفواي أو كتابيا. واألفكار بشكلالكفاءة يف تقدمي املفاهيم 

 .املهارات الشدصية كالدبلوماسية واللباقة وحسن االستماع 

 .القدرة على احلفاظ على االستقاللية واملوضوعية املناسبة، واليت تسمح بتفنيد مسؤوليات املراجع 

  اضحة تعتمد على الدليل املوضوعي.القدرة على الوصول إىل أحكام و 

 2القدرة على التعامل مع حساسية وثقافة البلد أو املؤسسة اليت يتم فيها عمل املراجعة. 

 ،واملؤثرالتكوين املكثف على محاية البيئة لتحديد العالقات االيكولوجية املتبادلة وعالقات األثر  -2
وتقنيات املراجعة، وقد يتم ذلك من خالل إقامة ابإلضافة إىل التكوين الفعال على مفاهيم وطرق 

 .1دورات استثنائية للمراجعني لتلقي هذه املعارف

                                                      

 .309-308املرجع السابق، ص  -1
 .310-309املرجع السابق، ص  -2
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 .2معرفة واسعة خاصة يف تكنولوجيا البيئة واقتصاد البيئة واملعرفة القانونية يف جمال البيئة  -6

رات استنباط حلول تواجد مهارات يف مجع وحتليل أدلة اإلثبات اخلاصة ابملراجعة، وحتديد املشاكل ومها -0
 .3بدائل للمشاكل

 الفهم اجلوهري ملواضيع مجع األدلة وأنظمة املعلومات واملعطيات أيضا، ابإلضافة إىل استقاللية التفكري. -1

، واليت تؤهلهم للقيام ابملراجعة البيئية، جند أن أهم املؤهالت املطلوبة من املراجعنيمن خالل استعراض 
فية ابألمور هو اإلملام واملعرفة الكا حىت يكونوا قادرين على القيام ابملراجعة البيئية،ما جيب أن ميتلكه املراجعون 

 .كوينيةخضوع املراجعني بشكل مستمر للدورات التابإلضافة إىل  القوانني البيئية،البيئة والتشريعات و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

، دور األجهزة الرقابية العليا يف املراجعة البيئية: حتدي جديد للجهاز املركزي للمحاسبات، اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، إبراهيم طلبة علي -1
  .36، ص 2001العدد الثالث، جامعة عني مشس، كلية التجارة، 

 .37ملرجع السابق، ص ا -2
 .38ملرجع السابق، ص ا -3
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 خالصة الفصل الثاين:

إدارة املؤسسة للتعرف أهم املعوقات اليت تقف يف  تعترب املراجعة من أهم األدوات اليت تستعني هبا 
طريق التنفيذ الفعلي لسياساهتا، وذلك من خالل الوظائف املدتلفة اليت تقوم هبا، وحيث أن هذه الوظائف 
تزداد ابستمرار لتواكب التطورات اليت يعرفها حميط املؤسسة، فأن من بني أهم هذه التطورات ظهور املراجعة 

سعى لتقييم األداء البيئي للمؤسسة من خالل الوقوف على مدى التزامها ابملتطلبات والقوانني البيئية اليت ت
 البيئية وحماولة تصحيح االحنرافات املسجلة، كل ذلك هبدف محاية البيئة واحملافظة عليها.

يئية تعرفنا من خالل هذا الفصل على أهم احملطات اليت سامهت يف بلورة وتطور مفهوم املراجعة الب 
 وكذلك أهم اخلصائص واملزااي اليت تدفع املؤسسة للقيام هبا.

مت التطرق أيضا إىل األنواع املدتلفة للمراجعة البيئية، واليت تساهم من خالهلا يف تعزيز االلتزام البيئي  
 للمؤسسة وحتسني إدارهتا لآلاثر البيئية املرتتبة عن أنشطتها.

كما تناولنا عنصرا مهما يتعلق ابلعوامل اليت يرتكز عليها جناح عملية املراجعة البيئية يف املؤسسة.      



 

 

 

 
 ثالثالفصل ال
 

المراجعة البيئية وتحسين األداء  
  االقتصادية  لمؤسسةالبيئي ل
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 االقتصاديةالفصل الثالث: املراجعة البيئية وحتسني األداء البيئي للمؤسسة 

 ثالث:الفصل المقدمة 

تطورات أدى إدماج البعد البيئي يف إدارة املؤسسة، نتيجة لظهور مفهوم التنمية املستدامة، إىل حدوث  
ملحوظة يف مهنة املراجعة، حيث اتسعت أهدافها وتعددت جماالت استددامها لتشمل اجلوانب البيئية املرتبطة 
بنشاط املؤسسة. إذ أنه ومع تزايد االهتمام ابألداء البيئي للمؤسسة، من خالل الضغوط اليت متارسها اهليئات 

ة األخرى، أصبح لزاما على املؤسسة أن تراعي اآلاثر البيئية التشريعية والرقابية، إضافة إىل بقية األطراف املعني
الناجتة عن قيامها أبعماهلا، إضافة إىل االلتزام ابلقوانني والتشريعات البيئية وذلك من عرب تبنيها للمراجعة البيئية  

 كأداة للقيام مبراقبة وتقييم وحتسني أدائها البيئي.

هم استددامات املراجعة البيئية، واليت تساهم من خالهلا وعليه سنتطرق من خالل هذا الفصل إىل أ 
 يف حتسني األداء البيئي للمؤسسة وذلك عرب تناولنا للمباحث التالية:

 املبحث األول: املراجعة البيئية كأداة لتقييم األداء البيئي للمؤسسة؛ 

  للمؤسسة؛املبحث الثاين: مراجعة نظام اإلدارة البيئية كأداة لتحسني األداء البيئي 

 .املبحث الثالث: مراجعة احملاسبة البيئية كأداة لتحسني األداء البيئي للمؤسسة 
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 املبحث األول: املراجعة البيئية كأداة لتقييم األداء البيئي للمؤسسة 

، قييم األداء البيئي داخل املؤسسة، قيامها بترات اليت سيارهتا وظيفة املراجعةلقد كان من أهم التطو 
يئية الناجتة عن قيامها أنه يف بيئة األعمال املعاصرة أصبح من الضروري أن تراعي املؤسسات اآلاثر الب حيث

مل بشكل جاد على محاية البيئية كذلك العة إىل االلتزام جبميع القوانني والتشريعات البيئية، و ، إضافأبعماهلا
 . ؤسسات ألعماهلاممارسة هذه املاملشكالت النامجة عن و معاجلة كافة األضرار و 

 املفهوم واخلصائص  ،املطلب األول: األداء البيئي

ملية بعد احلرب العاملية شهدت املؤسسات عدة تغريات نتيجة للتطورات اليت عرفتها األسواق العا
. إذ أنه وبدافع واستمراريتهااستعملت املؤسسة أسلوب األداء لضمان استقرارها  1. ملواجهة هذه التغرياتالثانية

متقلب أن تكون  اقتصادييتحتم على كل مؤسسة ترغب يف ضمان بقائها ضمن حميط  االستمراريةالكفاءة و 
ها القوية ، كون كل عمل تقوم به هذه األخرية متليه عليها رغبتاألداء احلافز الرئيسي ألي مؤسسة. ميثل فعالة

 . يف حتقيق األداء اجليد
 ،االقتصاديية منذ بداية التسعينات إىل تغري مفهوم األداء أدت الضغوط اليت مارستها التشريعات البيئ

كالن قضااي هامة ابلنسبة للمؤسسة. بناء على ذلك اإلدارة البيئية يشحيث أصبح كل من البعد البيئي و 
إىل  االقتصادي، برز نوع جديد من األداء حيث انتقل تقييم املؤسسة من األداء لنظر للسياق البيئي القائمابو 

 .  لبيئيأداء ا

 : ماهية األداء - 1
  األداء:تعريف  -1-1

هو ميثل القاسم املشرتك الهتمام عد األداء مفهوما جوهراي وهاما ابلنسبة للمؤسسات بشكل عام، و ي
مبا يف ذلك عنصرا حموراي مشرتكا بني مجيع فروع املعرفة اإلدارية يكاد أن يكون ظاهرة مشولية و دارة، و علماء اإل
الدراسات اليت تناولت األداء إال أنه مل يتم التوصل إىل . على الرغم من كثرة البحوث و االسرتاتيجيةاإلدارة 

، فإن أغلب الباحثني يعربون عن األداء من خالل النجاح على الرغم من ذلك .إمجاع حول مفهوم حمدد له
حتقيق "و داء هأن األ "BOURGUIGNON. يف هذا السياق يعترب "ي حتققه املؤسسة يف بلوغ أهدافهاالذ

                                                      

 متثل هذه التغريات يف ظهور ظاهرة العوملة، التسارع الكبري الذي عرفه التطور التكنولوجي، تزايد رغبات الزابئن، ...إخل. - 1
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: أبن األداء ميثل "ECCLES"كما يري   .1"، مهما كانت طبيعة أو نوع هذه األهدافاألهداف التنظيمية
 . 2"قابليتها على حتقيق أهدافهالقدرة املؤسسة و  اانعكاس"

ريق الربط بني البيئة الداخلية حتاول حتديد مفهوم األداء عن ط اتريفتوجد تع ىمن جهة أخر 
النتائج احملققة نتيجة تفاعل ": على أنهPEARCE و  ZAHR كل من  ه، حيث يعرفواخلارجية للمؤسسة

  ،3"استغالهلا من قبل املؤسسة يف حتقيق أهدافهاأنواعها والتأثريات اخلارجية و  اختالفالعوامل الداخلية على 
مواردها  استغاللحمصلة قدرة املؤسسة يف "األداء على أنه: BROMILEY و  MILLER كما عرف كل من

 .  4"هها حنو حتقيق األهداف املنشودةتوجيو 
للمؤسسة  االسرتاتيجيةكل ما يساهم يف بلوغ األهداف ": فيعرف األداء على أنه LORINOأما 

 . 5"عليه فاألداء هو كل ما يساهم يف حتسني العالقة القيمة/ التكلفة يف املؤسسةو 
، ميكن القول أبن األداء هو مدى قدرة املؤسسة من التعريفات السابقة تقاةساملمن خالل املعطيات 

أتثريات كل من البيئة الداخلية  أخذدتلف مواردها و ملاملسطرة من خالل التوظيف األمثل على حتقيق أهدافها 
 . اخلارجية بعني االعتبارو 

  األداء:خصائص  -1-2

 :6يتميز األداء جبملة من اخلصائص نوجزها فيما يلي

  فهو ال ينشأ بصورة ذاتية كما أنه ليس عبارة عن مالحظة بسيطة بل حنن  ،القرار الختاذاألداء وسيلة
  ؛من نضعه

 أيت فهم األداء من خالل حتديد منوذج السببيةيتCausalité ،  الذي يوضح كيفية التصرف وفق
  ؛العناصر احملددة للنتائج املستقبلية

 ميكن  وابلتايل الملدى الطويل، فهو ال يتوقف األداء ليس اثبتا فال يفهم إال يف صورة دينامكية على ا
  ؛ستطاعتها تقدمي قدرات على التجديد مستقبالابأن يصبح حمددا ما إذا كانت املؤسسة 

                                                      
1 BOURGUIGNON A., « Performance et contrôle de gestion », Encyclopédie de comptabilité, contrôle de 

gestion et audit, Economica, 2000, p 934.      

  .200ص  ،1110 ،، عمان"، دار وائل للنشراإلدارة االسرتاتيجية منهج متكامل"، ليب، وائل حممد إدريسطاهر حمسن منصور الغا ـ 2

  .201املرجع السابق، ص  ـ 3

 .200املرجع السابق، ص  ـ 4

5- LORINO P., « Méthodes et Pratiques de la performance: Le Guide du Pilotage », les éditions 

d’organisation, 1998.   

، سطيف ،عباس ، جامعة فرحاتمذكرة ماجستري ،"دور نظام اإلدارة البيئية يف حتسني األداء املستدام يف املؤسسة االقتصادية" جابر دهيمي، -6
  . 211، ص 1122
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 رتبط مفهوم األداء دائما مبفهوم املسؤولية، فكل ما هو مسؤول يريد أو يستطيع التصرف من خالل ي
 ؛رفهصحتت ت املوضوعةملوارد وامع أخذه بعني االعتبار األداء  ،أبعاد األداء

 أي ميكننا التعبري عنه من خالل جمموعة أو اجتاه قياس أقل  ،ليس لألداء معىن إذا مل يستطع قياسه
  (؛ؤشرات)متعقيدا 

 ابلرغم من حماولة كل مؤسسة سيدال يوجد تعرف حمدد وشامل لألداء، فهو عبارة عن حكم وجت ،
  .واخلارجيةية الداخل صاالهتاات وضع تعريف له من خالل

  األداء:أبعاد  -1-3

 : 1، الفاعلية والفعاليةاالقتصاد هي:و هناك ثالثة أبعاد حتدد األداء  أن BOUQUINيعترب 

 ل هذا البعد يف التحصل على املوارد أبقل تكلفة ممكنةيتمث :االقتصاد . 
 :من كمية حمددة من املوارد انطالقااخلدمات احملصلة وتعين تعظيم كميات املنتجات و  الفاعلية . 
 :هداف ، حيث تقاس ابلفرق بني األقدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها وترمز إىل مدى الفعالية

 . واألهداف املسطرةاحملصلة 
 : العالقة بني هذه األبعاد كالتايلوميكن متثيل 

 : مثلث األداء8الشكل رقم 

  

 

 

 

 

 

العايب عبد الرمحن، التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتدايت : املصدر
 .122، ص 1111يف العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف، التنمية املستدامة، رسالة دكتوراه 

                                                      
1- BOUQUIN H., « Le Contrôle de Gestion », 6éme édition, presses universitaires de France, Paris, 2004, p 

48.  

 النتائج املوارد

 األهداف

 الفعالية االقتصاد

 الفاعلية
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 : األداء البيئي للمؤسسة -2

 مفهوم األداء البيئي:  -2-1

اهتمام  ازداد ،تنميتها من خالل تبين مفهوم التنمية املستدامةضرورة محايتها و نظرا ألمهية البيئة و 
. يسعى األداء البيئي إىل الوفاء ةذلك عرب استددامها ألسلوب اإلدارة الواعية ابلبيئاملؤسسة أبدائها البيئي و 

، كما يهدف إىل جعل املؤسسة تعمل بطريقة البيئية اليت حتددها القوانني واألنظمة والبياانت اباللتزامات
، االستددام تقليل النفاايت والتدلص منها ،مسؤولة جتاه محاية الكائنات احلية، االستددام الكفء للموارد

، حتقيق الكفاءة البيئية إلدارة البيئية واإلفصاح البيئيا ،التغطية التأمينيةل املداطر واخلسائر و املالئم للطاقة، تقلي
  1.التقدير الكفء لاللتزامات البيئيةضطالع الدقيق ابألنشطة البيئية و مبعىن اال

النتائج الكمية "على أنه:  البيئي األداء( اإليزو)يس يقتالبيئية تعرف املنظمة الدولية لليف جمال اإلدارة 
كم املؤسسة يف جوانبها البيئية وذلك بناء على سياستها املتعلقة بتحالبيئية و  اإلدارةالقابلة للقياس لنظام 

  2".وأهدافها البيئية
 ،من مؤسسة ألخرى الرتباطه ابلسياسة البيئية اليت تعد خاصة ابملؤسسة خيتلفوعليه فاألداء البيئي 

 . وكذلك مطالب األطراف ذات املصلحة أتخذ بعني االعتبار مهمة، قيم والظروف احمليطة بكل مؤسسةإذ أهنا 

كل تصرفات املؤسسة جتاه البيئية بغض "فيشمل األداء البيئي  LILLY SCHEIBEأما ابلنسبة إىل 
، أي أن األداء البيئي أو عدمهبغض النظر أيضا عن أتثريها عليه بليتها أو عدم قابليتها للقياس و النظر عن قا

أنه ميكن  GIASSONو RI NHEيف ما يرى كل من 3."إجيابيا أو سلبيابيئة سواء كان هو كل أتثري على ال
 األداء البيئي كمحصلة لتقاطع حموريني ينتج عنه أربعة أبعاد هي:  اعتبار

  ؛العملياتحتسني املنتجات و  
 ؛حتسني العالقات مع األطراف ذات املصلحة  
 ؛القوانني والتشريعات البيئية احرتام 
 ؛عة املؤسسة اآلاثر البيئية ومسحتسني  

  التايل:هو ما ميكن تلديصه يف اجلدول و 

                                                      

 .  116مدثر طه أبو اخلري، مشاكل معاصرة يف املراجعة، مرجع سابق، ص  ،السيد أمحد السقا 1-
2- Norme internationale ISO 14031, « Management environnementale, Evaluation de la performance 

environnementale, lignes directrices », AFNOR, 1999, p 2.    

 .216عثمان حسن عثمان، "دور إدارة البيئية يف حتسني األداء البيئي للمؤسسة االقتصادية"، مرجع سابق، ص  -3
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 : مصفــوفـــة األداء البيئــــي2اجلدول رقم  

 حمور داخلي خارجي              
  حمور العمليات النتائج

 خارجـــــــي داخلــــي

حتسني العالقات مع األطراف  حتسني املنتجات والعمليات  العمليات             
 ذات املصلحة 

 النتائج
 القوانني والتشريعات احرتام

 حتقيق عوائد مالية  
 آاثر بيئية إجيابية

 حتسني صورة ومسعة املؤسسة  
 Angèle DOUHOURENAUD, « Les outils d’évaluation de la performance :رملصدا

environnementale : audits et indicateurs environnementaux », congrès de l’association 

francophone de comptabilité : « la place de la dimension européenne dans la comptabilité, 

contrôle et audit », du 27 au 29 mai 2009, Strasbourg, France, p 3 .        

، فعلى الصعيد أخرى خارجيةو لألداء البيئي انعكاسات داخلية  انطالقا من اجلدول يتضح أن
العمليات، كما يساعد على حتقيق وفورات مالية، جيااب على كل من جودة املنتجات و الداخلي هو ينعكس إ

العالقات مع األطراف ذات املصلحة. إضافة لدعمه لصورة ومسعة أما على صعيد اخلارجي فهو حيسن 
 . اهلااملؤسسة يف بيئة أعم

 أسباب االهتمام ابألداء البيئي :   -2-2

اقرتحت جمموعة من الباحثني مجلة من األسباب اليت تدفع املؤسسات إىل االهتمام ابألداء البيئي 
 :  1نوجزها فيما يلي

 األسباب السوسيولوجية :   -2-2-1

  ؛على املؤسسة واخلارجية املفروضةالضغوط الداخلية  
  وأخالق املسرينزاهة.  

 األسباب االقتصادية:  -2-2-2

 ؛حتسني املركز التنافسي للمؤسسة 
 ؛اليت تتحلى ابملسؤولية البيئية أجزاء يف السوق يفضل فيها التعامل مع املؤسساتفرص و  استغالل  

                                                      

املؤمتر يف دور الدولة الداعم لتحسني األداء البيئي املستدام للمؤسسات االقتصادية، حالة اجلزائر"،  قراءةالعايب، "الشريف بقة، عبد الرمحان  -1
 ،2012نوفمرب  21-20 العلمي الدويل حول سلوك املؤسسات االقتصادية يف ظل رهاانت التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية، جامعة ورقلة،

 . 12ص
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 ؛رسم صورة ملؤسسة مسؤولية بيئيا السعي إىل 
  ؛حتدث يف البيئة العامة للمؤسسةمواجهة التغريات اليت قد 
  ؛التكاليفختفيض 
 ؛تشجيع اإلبداع 
 خلق ثقافة املؤسسة. 

 املطلب الثاين: أثر األداء البيئي على األداء االقتصادي للمؤسسة 

بينت عدة دراسات حديثة أن حتسني األداء البيئي للمؤسسة ميكن أن يساهم بطريقة مباشرة يف 
أن التلوث عادة ما ميثل  .Van der Linde Cو M. Porterحتسني أدائها االقتصادي، حيث يعترب كل من 

 . 1تبذيرا للموارد وأن التقليل من هذا التلوث سوف يساهم يف حتسني اإلنتاجية اليت تستددم فيها هذه املوارد
ميكننا أن منيز أربعة جوانب للتحسني املزدوج لألداء )األداء البيئي + األداء االقتصادي( هي: 

 .2ات املؤسسةالطلب، التكنولوجيا، التنظيم ومتويل عملي

 الطلب:  -1

ميكن أن تساهم املؤسسة يف محاية البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعية عن طريق حتسني النوعية البيئية 
ثا أو تكنولوجيات أنظف )إنتاج الكهرابء انطالقا من مصادر يملنتجاهتا وذلك ابستددام عوامل إنتاج أقل تلو 

ر ابلسياسات البيئية اليت تشجع أو حتث على استهالك هذا النوع متجددة مثال(. هذه اخليارات ميكن أن تتأث
لكن هذا الطلب ميكن  ."اخلضراء"ات ات العمومية طلبا على هذه املنتجمن املنتجات، إذ ختلق هذه السياس

 أن ينشأ أيضا من حساسية املستهلكني جتاه القضااي البيئية. 
ابستددام الطاقة الشمسية  "اخلضراء"إنتاج الكهرابء  يتمثل أحد أفضل األمثلة يف تطوير تكنولوجيات

يف الدول األوروبية. يرجع منو العرض ابلنسبة هلذا النوع من الطاقة إىل االلتزام القوي للدول  والرتبينات اهلوائية
، األوروبية جتاه تطوير الطاقات املتجددة من خالل سياسات بيئية تشجع إنتاج واستهالك هذا النوع من الطاقة

 إعاانت مباشرة القتناء التجهيزات الالزمة وااللتزام بشراء ميحيث جتسدت هذا السياسات يف فرنسا عرب تقد
 الكهرابء بسعر مدعم يفوق سعر السوق. 

ال تعترب الضغوط القانونية والسياسات البيئية احملرك الوحيد لتطوير الطاقات املتجددة، إذ تساهم 
دة الطلب على القضااي البيئية عموما، واالحتباس احلراري على وجه اخلصوص يف زايحساسية املستهلكني جتاه 

                                                      
1- AMBEC S. & LANOIE P., « Performance environnementale et économique de l’entreprise », Institut 

d’Economie Industrielle, IDEI, Report N°15, Septembre 2009, p 15.     

2- Ibid. p 02.  
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ولة جمتمعا، تلتزم من تبين سلوكيات إدارية، مسؤ بيف هذا الصدد، قامت عدة مؤسسات الكهرابء اخلضراء. 
ابء اليت يتم يل مصادر الطاقة املتجددة، كما أن هناك أسرا مستعدة أن تدفع املزيد مقابل الكهر خالهلا بتفض

 إنتاجها ابستددام الطاقة الشمسية أو طاقة الرايح.  

من جهة أخرى تعترب املؤشرات البيئية والتدابري اجلبائية املرتبطة هبا يف بعض األحيان فرصا للمؤسسات 
 اليت متتلك مزااي تكنولوجية تفضيلية يف جمال البيئة. 

وا نطاق منتجاهتم إىل السيارات ذات االنبعااثت تنطبق هذه احلالة على مصنعي السيارات الذين وسع
رائدة يف هذا اجملال خاصة مع تطويرها  TOYOTAتعترب شركة  .(2CO) غاز اثين أكسيد الكربون الضعيفة من

واليت زودت مبحركني أحدمها يعمل ابلبنزين واآلخر ابلكهرابء، حيث عرفت مبيعات  ،اهلجينة PRIUSلسيارة 
كما قام هذا املصنع  .1112و 1112بني سنيت  % 109هذه السيارة يف الوالايت املتحدة ارتفاعا مبعدل 

، يف شكل تراخيص استغالل FORDو NISSANبتحويل هذه التكنولوجيا إىل مصنعني آخرين منهم 
 . 1اخرتاعوبراءات 

 التكنولوجيا:   -2

يتوجب على املؤسسة أن تعدل التكنولوجيا اليت تعتمدها، خاصة عن طريق حتسني كفاءهتا الطاقوية 
هذه الفكرة ابالستناد  PORTERواستغالل املواد الناجتة عن عملية اإلنتاج )النفاايت والبقااي امللوثة(. دعم 

لقوانني البيئية الصارمة من حتقيق ابتكارات كانت تبدو يف على عدة دراسات حاالت ملؤسسات متكنت بفعل ا
 . 2أول املطاف مكلفة هلا، لكنها أصبحت جد مرحبة على املدى الطويل

من تقليص كمية االنبعااثت من غاز اثين   British Petroleumعلى سبيل املثال متكنت شركة
ف إضافية، من يوذلك دون مصار  1991مقارنة مع مستوايت سنة  % 11بنسبة  (2CO)أكسيد الكربون 

 Adobe. أما شركة3خالل حتسني طرق اإلنتاج والقضاء على التسرابت وإعادة استعمال بعض املدلفات

System   فقلصت اإلسراف يف املوارد يف مقرها الرئيسي ابستددام عدد من التجهيزات مثل الصنابري اآللية
 . 4دوالر 246.000,00صاده خالل عام واحد ومكتشفات احلركة، حيث بلغ جمموع ما مت اقت

 :  التنظيم -3

                                                      
1 AMBEC S. & LANOIE P., op. cit., p 07 .   

2- Porter M. & Van Der Linde C., « Toward a new conception of the Environment  Competitiveness 

Relationship » journal of Economic Perspective, Vol. 09,1995, p 97118 .     

3- AMBEC S. & LANOIE P., op. cit., p 07 .   

4- Ibid, p 07.  
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يؤثر تنظيم عمليات ونشاطات املؤسسة على أدائها البيئي واالقتصادي. فمن جهة يتحكم التسيري 
 بيئية مثل زايدة الكفاءة الطاقوية، حماربة تبذير املوارد، تقليص حجم اسرتاتيجيةالداخلي للمؤسسة يف جناح أية 
 جتنيد. إال أن تقليص اآلاثر السلبية للمنتج خالل دورة حياته يتطلب ظفالنفاايت أو تبين تكنولوجيا أن

الشركاء اخلارجيني للمؤسسة من موردين وعمالء. من جهة أخرى، قد تستلزم االعتبارات البيئية القيام بتغيريات 
يث أنه بفعل الضغط املزدوج للحكومات )عن تنظيمية يف املؤسسة وتعديل عالقاهتا التجارية مع شركائها. ح

طريق القوانني والتشريعات البيئية( ولألطراف ذات املصلحة املرتبطة ابملؤسسة )مسامهني، شركاء ماليون، 
( تقوم املؤسسات بوضع نظام لإلدارة البيئية. تقوم املؤسسات من خالل ...إخلموظفون، مستهلكون موردون،

، كما تقوم ابختيار مورديها بناء على اواسرتاتيجيته، حماسبتها، الرتاتيب سلمها هذا النظام إبعادة النظر يف
 أدائهم البيئي. 

يبني املثال املتعلق بتنظيم احملطات احلرارية اليت تعمل ابلفحم يف الوالايت املتحدة األمريكية، فيما 
نظيم النشاطات االقتصادية على األداء ، اآللية اليت يؤثر هبا ت(2SO)خيص انبعااثهتا من اثين أكسيد الكربيت 

 التنظيمي الذي نتج عن تطور القوانني والتشريعات ريالبيئي واالقتصادي للمؤسسة كما يربز هذا املثال التغي
هذه احملطات تقليص على  ي كانت التشريعات األمريكية تفرض. ففي السبعينات من القرن املاض1البيئية

للفحم  % 01ابلنسبة للفحم املشبع ابلكربيت و % 91بنسبة  (2SO)انبعااثهتا من غاز اثين أكسيد الكربيت 
للجسيمات، األمر الذي مل يرتك اجملال أمام هذه احملطات  رشحاتغري املشبع ابلكربيت، وذلك ابستددام م

رخص االنبعااثت  لكن خالل الثمانيات مت اعتماد نظامالختيار التكنولوجيا األنسب للحد من انبعااثهتا، 
ء من الفحم من خالل تغيري يف منط إنتاج الكهراب تغيري يف األدوات التنظيمية صاحبه. هذا الالقابلة للتداول
 . ثالثة جوانب

أوال، أدى هذا التغيري إىل ظهور تطورات تقنية يف جمال كفاءة االحرتاق وكذلك يف جمال فعالية 
املقرتحة من طرف املوردين. اثنيا، دفعت التشريعات اجلديدة احملطات احلرارية إىل التزود ابلفحم غري  شحاتاملر 

املشع ابلكربيت، حيث تبني أن هذا التغيري يف النوعية البيئية ألحد عوامل اإلنتاج مت أبقل التكاليف نظرا 
دة يف هذا القطاع إىل ختفيض تكاليف توريد فقد أدت املنافسة احلا لتحرير قطاع النقل ابلسكك احلديدية.

الفحم غري املشبع حملطات توليد الكهرابء اليت تقع بعيدا عن مواقع االستدراج، حيث أن الناقلني قابلوا ارتفاع 
حجم عرابت النقل، استددام األملنيوم يف صناعة ن طريق االستثمار يف التجهيزات )الطلب بتعديل العرض ع

ءا مهما من تكلفة املواد سعر النقل، الذي ميثل جز  القاطرات ....إخل(، وعليه اخنفض ت النقل، حتسنيعراب
 خالل سنوات الثمانينات.  % 02 األولية، بنسبة

                                                      
1- BURTRAW D, «Innovation under the Tradable Sulfur Dioxide Emission permits Program in the U.S 

Electricity Sector» Markets for clean Air: the U.S. Acid Rain Program, Ellerman D. Joskow P. Schmalenesee 

R. & Montero JP (Dir). Reasonces for the future Washington DC, 2000.  
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ة ابلقضااي البيئية. قبل اثلثا، أدى إدخال نظام رخص االنبعااثت إىل تغيري املسؤوليات الداخلية املتعلق
املهندسني واملدتصني يف الكيمياء املكلفني بعملية ملسؤولية  ختضع وانبهذا النظام كانت هذه اجلاعتماد 

ن لدى ، غالبا ما يكو أعلىإىل مستوى  هذه املسؤوليةاإلنتاج، أما بعد االنتقال إىل هذا النظام فقد انتقلت 
من الطبيعي أن نه )مبا أن رخصة االنبعااثت تعترب أصال من األصول املالية للمؤسسة، فإ املديرية املكلفة ابملالية

  تعد األمور تقتصر على حماولة إجياداملالية للمؤسسة(. مل ابالسرتاتيجيةإىل املوظفني املكلفني  توكل مهمة إدارته
احللول التقنية ملشاكل معينة، بل أصبحت تسعى إىل حتليل كل اإلمكانيات احملتملة اليت متكن من تقليص 

اثت. قامت بعض الشركات بتطوير تموقع يف سوق رخص االنبعاتكاليف التشريعات البيئية، مبا يف ذلك ال
متكنها من االستغالل األمثل لرخص االنبعااثت اليت متتلكها وهو ما يسمح هلا ابختاذ القرارات  ياتجمبر 

املناسبة. بناء على ذلك اخنفضت التكاليف اإلدارية لسوق رخص االنبعااثت من غاز اثين أكسيد الكربيت 
(2SO) من قيمة الرخصة عند انطالق هذا  % 21ـ  01ملموسا، حيث انتقلت نسبة هذه األخرية من  اخنفاضا

1111سنة  % 1السوق إىل حوايل 
1 . 

 التمويل:     -4
ميكن األداء البيئي احملسن للمؤسسة من تقليص تكلفة رأس املال لعدة أسباب. أوال، مع االنتشار 

  ،تلك املؤسسات اخلضراء فرصا أكرب لولوج أسواق رؤوس األموالالواسع للصناديق اخلضراء لتوظيف األموال، مت
كما تضمن هذه الصناديق للمستثمرين املهتمني ابلبيئة أبن يتم توظيف أمواهلم يف مؤسسات حترتم بعض 

من جهة أخرى تزايدت أمهية  .املعايري البيئية، مثل اعتماد نظام لإلدارة البيئية أو غري متورطة يف نزاعات بيئية
الستثمارات املسؤولة بيئيا عرب العامل. ففي الوالايت املتحدة األمريكية عرفت رؤوس األموال املستمرة يف هذا ا

نسبة األموال املستغلة  تمثل 1112يف سنة  .% 121تطورا ملحوظا بلغ  1112و 1992اجملال خالل الفرتة بني 
الايت األموال املودعة يف صناديق االستثمار يف الو من إمجايل رؤوس  % 9,2ة بيئيا املسؤوليف االستثمارات 

 . 2يف أورواب % 12و 11هذه النسبة ما بني  تبلغاملتحدة األمريكية، يف حني 
اثنيا، إبمكان املؤسسة اليت متتلك أداء بيئيا جيدا أن حتصل بسهولة على متويل مصريف، ذلك أن 

داء البيئي للمقرتضني احملتملني مون بتقييم األو ني الذين يقتلك فريقا من املدتصأغلب البنوك يف وقتنا احلاضر مت
ومن مث تعديل شروط القرض وفقا  ،حتديد املداطر احملتملة اليت قد تنجم عن عملية اإلقراض هاتهمن أجل 

 . 3لنتائج هذا التقييم

                                                      
1- BURTRAW D, Op. Cit.  
2- http: // www. Socialinvest.org/areas/research/trends/sri_trend_ report_ 2005.pdf .   

 : خمتص يف جمال التنمية املستدامة، موقع 111الفرنسي فريقا مكوان من   BNP PARISعلى سبيل املثال ميتلك بنك  -3
http://www.bnpparisbas.com/fr /developpementdurable .    
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كن مالحظة اثلثا، ميكن للمعلومات املتعلقة ابألداء البيئي للمؤسسات أن تؤثر على املسامهني إذ مي
 كما تؤثر هذه التصرفات بدورها على تكلفة رؤوس األموال.   ،ردود أفعاهلم من خالل السوق املالية

 : تقييم األداء البيئي لثاملطلب الثا

1 هداري املأثور القائل أبن ما ميكن قياسه ميكن إدارتيعترب تقييم األداء البيئي جتسيدا للتعبري اإل
(what 

can be measured can be managed)   عليه سسة أن تدير شيئا ال تعرفه، و حيث أنه يصعب على املؤ
 . ائها البيئي حىت تتمكن من حتسينهيتحتم على هذه األخري معرفة أد

 مفهوم تقييم األداء البيئي:   -1

دارة معلومات لإلتقدم لمة مصم ،يعرف تقييم األداء البيئي على أنه وسيلة إدارية لتقييم األداء البيئي
ة ان األداء يفي ابملعايري املوضوعإن كما هو متحقق من األداء البيئي و  قابلة للتقييم على أساسول عليها و عم

 .2من قبل إدارة املؤسسة أم ال

اليت وضعت من أجل هذا  12101( من خالل املواصفة اإليزوس )يقيتلكما عرفته املنظمة الدولية ل
إبالغ األداء البيئي للمؤسسة حسب جمموعة العملية املنظمة الرمسية لقياس وحتليل وتقرير و " :الغرض أبنه

تسمح هذه العملية بتقدمي قاعدة لتقييم األداء على أساس زمين ملا حتققه  .3"املعايري اليت تضعها اإلدارة
 .يئيةاملؤسسة من فرتة ألخرى مقارنة ابملعايري املوضوعة حسب سياساهتا وأهدافها الب

  :4يتضح لنا مما سبق أبن تقييم األداء البيئي يرتكز على األسس التالية 

 ؛احلصول على معطيات كمية عن الوضعية البيئية للمؤسسة  
  تفسري املعطيات من خالل وضع مؤشرات تسمح مبقارنة هذه املعطيات مع معايري لألداء حبيث يتم

  ؛التعرف على الفروق املتعلقة هبذه املعايري
 استدراج النتائج من أجل اإلفصاح عنها. 

 

                                                      

 .006ص ، 1111"املسؤولية البيئية يف منظمات األعمال احلديثة"، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  جنم عبود جنم، -1
 .000املرجع السابق، ص  -2
 .000املرجع السابق، ص  -3

4- Marion Personne, « Contribution à la méthodologie d’intégration de l’environnement dans les PME-PMI: 

Evaluation des performances environnementales », thèse de Doctorat en sciences et techniques du déchet, 

Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 1998, p 123.       
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 :  أهداف تقييم األداء البيئي  -2

 :1يساهم تقييم األداء البيئي يف حتقيق األهداف التالية

 ؛حتقيق فهم أفضل لتأثريات املؤسسة على البيئية 
 ؛ياس واألداء التشغيلي و البيئيتوفري قاعدة للق  
 ؛واملواردفاءة استددام الطاقة الكشف عن فرص حتسني ك 
  ؛مدى حتقيق األهداف واملستهدفاتحتديد 
  ؛التشريعاتتوضيح مدى االلتزام ابلقوانني و  
 ؛املالئم للموارد التدصيص  
  .زايدة الوعي البيئي للعمال وحتسني العالقات مع الزابئن واجملتمع احمللي 

  فوائد تقييم األداء البيئي : -3

 : 2على مجلة من الفوائد أمههايسمح تقييم األداء البيئي للمؤسسة ابحلصول 

 ؛يسمح بتحسني نظام اإلدارة البيئية  
 ؛وث كونه يقيم املداطر احملتملةيتيح الوقاية من التل 
 ؛ة من التدصيص األمثال ملواردهاميكن املؤسس 
 ؛ال أفضل ابلقوانني والتشريعاتيسمح بتحقيق امتث 
 بني التكاليف / األرابح العالقة تستعمل يف حتليل ،يعطي معلومات ذات طبيعة مالية. 

  البيئي:أدوات تقييم األداء  -4

، تعتمد املؤسسات على مجلة من األدوات اإلدارية من أجل القيام بعملية قياس وتقييم أدائها البيئي
أدايت املؤشرات  12111يزو اإلتستعمل املؤسسات اليت تتبىن نظم إدارة بيئية وفقا جملموعة املواصفات  حيث

. إال أن األساليب املستددمة يف تقييم األداء البيئي ال تنحصر 3األداءهلذا املراجعة البيئية يف تقييمها البيئية و 
 : 4ذه األدوات فيما يليحيث ميكننا تلديص أهم ه ،يف هاتني األداتني ) و إن كانتا األكثر استعماال (

                                                      

 .001-000، ص مرجع سابق ،جنم عبود جنم -1

2- Lise Parent, Yves Jean et collaborateurs, « Les normes environnementales ISO14000 », collection sciences 

de l’environnement, Télé  université, Québec, canada, 2001, p 162.     

3Angèle DOUHOURENUD, Op. cit., p 04.  

4- HALATA L., Op. Cit., P. 8485.  
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 ( Ecobilan: )امليزانية البيئية -4-1

دورة احلياة أداة للمساعدة على اختاذ القرار أتخذ بعني االعتبار الكفاءة  تعد امليزانية البيئية أو حتليل
 .كذلك التكاليف والقيود اليت تفرضها على الصعيد االقتصاديأو األنشطة و املنتجات للمشاريع و  البيئية

وير إىل مرحلة لة التطتسمح هذه األداة بتقييم األثر البيئي للمشروع أو املنتج على امتداد دورة حياته )من مرح
 . التدلص منه(

تتمثل إحداها يف تقييم األداء البيئي ابستددام نسب جتمع بني ، خذ امليزانية البيئية عدة أشكالأت
 . ا املؤسسة مع التكاليف البيئية واآلاثر البيئية املرتتبة عنهااليت تقارهنو  ،قياسات مادية ومالية

، وهو ما يسمح مبعرفة ما إذا  ا بني القياسات املادية واملاليةيف مجعهتتمثل امليزة األساسية هلذه األداة 
جديدة مثال( أو ختفيض للتكاليف  استثماراتحالة يئية تكاليف إضافية )الب االسرتاتيجيةكان يرتتب عن 

 . التدصيص األفضل للموارد األولية( هو ما قد يكون عليه احلالو ) احلالية

 : احلساابت اخلضراء -4-2
اخلضراء هي حساابت خاصة تسمح بدمج املعلومات البيئية ضمن احملاسبة املالية احلساابت 

جيلها  تسمثبطة ابلبيئة إىل بياانت مالية ومن إن ترمجة التكاليف البيئية املدتلفة أو املداطر املرت .التقليدية
 . من حتسني إدارهتا ألدائها البيئياملؤسسة  ناضمن احلساابت اخلضراء ميكن

 : تكاليف اخلارجية البيئيةتقييم ال -4-3
أي ختصيص تكلفة  ،عد تقييم اآلاثر اخلارجية أمر ضروراي حىت يكون يف إمكان املؤسسة استيعاهباي

ال اإلنتاج دتلف أشكملداة مبقارنة التأثريات البيئية كما تسمح هذه األ  .تعادل التأثري البيئي هلذه اآلاثر
إىل تقييم التكلفة  ANTHEAUME كما وضحه  ،ه األداةحيث تسعى هذ ،: املالابستددام معيار مشرتك

تمع يف ، حتديد التكلفة اليت بتحملها اجملعلى سبيل املثال .بب فيها املؤسسةالنقدية لألضرار البيئية اليت تس
  .حالة تدمري موقع طبيعي

تتم هذه العملية عدة على اختاذ القرار أي القيادة. أداة للمساقييم التكاليف اخلارجية البيئية يعترب ت
أما الثانية فتتمثل يف تقييم التكاليف اجملتمعية  ،وىل يف حتليل االنعكاسات املادية: تتمثل األعلى مرحلتني

 املرتبطة هبذه اآلاثر. 

   اخلضراء:لوحة القيادة   -4-4
 ، حيث تشكل هذه املؤشرات أداة تسمى لوحةالبيئي عملية تقييم األداءيف شرات البيئية تستددم املؤ 

 .القيادة اخلضراء أو لوحة القيادة البيئية
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تعكس بقدر اإلمكان  ،املؤشرات البيئية عبارة عن متغريات مستمدة من كميات مالحظة أو حمسوبة 
 . 1التأثريات البيئية النامجة عن نشاط معني

 :2هذه املؤشرات إىل جمموعتني 12101يزو اإلمعيار يقسم 

  املؤشرات:تضم هذه اجملموعة نوعني من : (IPMأ ـ مؤشرات األداء البيئي )

 ( مؤشرات أداء اإلدارةIPM)املؤشرات معلومات عن اجملهودات اليت تبذهلا إدارة  : توفر هذه
 املؤسسة من أجل التأثري على األداء البيئي للعمليات. 

 ( مؤشرات األداء العمليايتIPOتعطي هذه املؤشرات معلومات عن األداء البيئي : )  للعمليات
 . اليت تقوم هبا املؤسسة

متعلقة ابحلالة البيئية احمللية، اجلهوية،  يقدم هذا النوع من املؤشرات معلومات :ب ـ مؤشرات احلالة البيئية
بني حالة البيئية يف وقت معني والنشاطات اليت تقوم هبا  ، حيث يعطي صورة عن العالقةالوطنية أو الدولية

 . املؤسسة

 : لبيئيةاملراجعة ا  -4-5

تسيريية تتمثل يف التقييم املنظم، أداة  دراستنا،، مثلما أشران إليه يف الفصل األول من املراجعة البيئية
تجهيزات املستددمة من أجل كذلك فعالية الوالتسريية و  اإلداريةاملوثق، الدوري واملوضوعي للمؤسسة وللنظم 

 .   3لى البيئيةمراقبة التأثريات السلبية لنشاطات املؤسسة عاحلد و 

 .4ذلك من أجل الوصول إىل أداء بيئي أفضللبيئية يف األعمال و ا اإلدارةكما تعترب أداة لتقييم أداء 
. كما اسرتاتيجيةرب تقدميها املعلومات تعد املراجعة البيئية عنصرا أساسيا يف عمل نظم اإلدارة البيئية ع

 إىل أزمات.  االحق، إذا أهنا تساعد يف الكشف عن املشاكل الكامنة واليت ميكن أن تتحول تعترب أداة استباقية

                                                      
1- Angèle DOUHOU-REAUD, « Le rôle des outils de mesure de la performance environnementale : le cas 

des audits et indicateurs environnementaux dans dix entreprises françaises certifiées ISO 14001 », 

Management et avenir, 2009 / 09, N° 29, p 03.    

2- Angèle DOUHOU-REAUD, « Les outils d’évaluation de la performance environnementale », op. cit., p 

04.  
3- DEBOUCHE C., « L’évaluation environnementale, pour qui, pourquoi, comment ? », 10éme journée 

productions porcines et avicole, 13/10/2010, Gembloux, Belgique, p 23.  

  .000مرجع سابق، ص  ،"املسؤولية البيئية يف منظمات األعمال احلديثة" ،جنم عبود جنم - 4
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 املبحث الثاين: مراجعة نظام اإلدارة البيئية كأداة لتحسني األداء البيئي 
يف اتساع نطاق املراجعة البيئية حبيث أصبحت تشمل نظام اإلدارة  12111ساهم ظهور معيار اإليزو 

ى جانب ال تقتصر عل البيئية كما مل تعد املراجعةاإلفصاح عن النتائج البيئية.  ر املعلومات و ، مصادالبيئية
اخلارجية بات الداخلية و التعرف على الفروقات املوجودة مقارنة مع املتطل االمتثال وااللتزام فقط )أي

املستمر لنظام اإلدارة رض التحسني بغ، بل أصبحت هتتم كذلك بتصحيح الفروقات واالحنرافات (للمؤسسة
 . تعترب مكوان رئيسيا له البيئية الذي

 املطلب األول: املعايري القياسية للمراجعة البيئية 
جمموعة من املعايري القياسية حتتوى على املبادئ واإلجراءات  (ISO)وضعت املنظمة الدولية للتقييس 

كذلك على املؤهالت الواجب توفرها يف املراجعني البيئيني اليت تنظم عملية املراجعة البيئية لنظم اإلدارة البيئية و 
 . 1حىت يتسىن هلم القيام هبذه العملية على أقم وجه. فيما يلي أهم معايري املراجعة البيئية 

 :  14010املعيار إيزو  -1
دتلف مل، كما يقدم تعريفات يقدم هذا املعيار املبادئ العامة املشرتكة بني خمتلف أنواع املراجعة البيئية

 املصطلحات املتعلقة مبفهوم املراجعة البيئية. 
 تتمثل أهم مكوانت هذا املعيار يف: 

 تعريف املراجعة البيئية؛   
 أهداف ونطاق املراجعة البيئية؛ 
 ة البيئية واليت تتمثل أساسا يفمبادئ املراجع : 

 ؛املوضوعية، االستقاللية والكفاءة 

 املسؤولية املهنية؛ 

  ؛إجراءات منهجيةاالعتماد على  

  النتائج.اعتمادية  

 : 14011املعيار إيزو  -2
، إذ أهنا صممت لتقدم ات مراجعة نظام اإلدارية البيئيةتعترب وثيقة إرشادية حيث تشمل على إجراء

 لتحديد املطابقة مع معايري مراجعة نظام اإلدارة البيئية.  جناز املراجعةإو أساس ختطيط 
                                                      

1- Lise Parent, Yves Jean et collaborateurs, Op. Cit., p 139 160. 
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، كما تعرف أبهم أنواع ة البيئية لنظم اإلدارة البيئيةالقيام بعملية املراجعتقدم هذه الوثيقة مراحل 
 . البيئية والعمليات اليت تتضمنهااملراجعات 

 ميكن تلديص حمتوايت هذا املعيار يف النقاط التالية : 

 أنواع املراجعات البيئية؛ 

 أهداف املراجعة؛  

 فريق املراجعة؛  

  ؛لعمالء (، املؤسسة وااملراجعة ) املراجعونمسؤوليات املشاركني يف عملية  

 ديد نطاق املراجعة ووضع خطة هلا؛حت  

 ؛حتديد و معاينة واثئق العمل 

 مجع البياانت ومراجعة املالحظات؛  

 .إعداد تقرير املراجعة 

 : 14012املعيار إيزو  -3

مهم على أحسن وجه. اليت متكنهم من أداء مهاايري أتهيل املراجعني البيئيني و حتدد هذه املواصفة مع
 . هة لكل من املراجعني الداخليني واخلارجينيمعايري التأهيل هاته موج

 :وردت يف هذه املواصفة فيما يلي أهم املعايري اليت ميكن إجياز

  واخلربة املهنيةمستوى الدراسة: 

أن ميتلك خربة مهنية تعادل من الدراسة و  يشرتط هذا املعيار أن يكون املراجع قد بلغ املرحلة الثانوية
شرط اخلربة املهنية يف حالة ما إذا كان  خيففمخسة سنوات يف ميدان البيئية واملراجعة البيئية. ميكن أن 

 . أعلىاملراجع ميتلك مستوى دراسي 

 :التكوين 
مبمارسة  امتعلقتطبيقيا و  آخرينا نظراي يف املراجعة البيئية و يتوجب على املراجعني أن جيتازوا بنجاح تكو 
  التالية:هذه العملية. يدور التكوين النظري حول النقاط 
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 ؛التكنولوجيات البيئية  
  التشريعات البيئية؛السياسات، القوانني و 
 اجلوانب البيئية؛  
  نظم لإلدارة البيئية؛ 
 أساليب ومنهجية عملية املراجعة . 

ون يوما من العمل على األقل حتت عشر يف أربع عمليات مراجعة بيئية و أما اجلانب التطبيقي فيتمثل 
 . ة زمنية ال تتجاوز الثالثة سنواتأن يتم هذا التدريب ضمن فرت  . جيبإشراف مراجع رئيسي

 :املزااي الواجب توفرها يف املراجع البيئي 

 : ا يليتتمثل أهم املزااي والقدرات الشدصية املرغوب توفرها يف املراجع فيم

  م سواء كان ذلك شفاهيا أو كتابيا؛األفكار واملفاهيالقدرة على التعبري وإيصال  
 فظة على االستقاللية واملوضوعية؛القدرة على احملا  
  يام بعملية املراجعة على أمت وجه؛التنظيم من أجل القو االنضباط  
  ة للمشاكل اليت يتم استدراج األسباب األساسيعلى البحث عن األدلة املوضوعية و القدرة

  التعرف عليها؛
 النزاهة؛  
 الدبلوماسية، االستماع لآلخرين؛ الكياسة، :التمتع مبهارات يف العالقة الشدصية 

 واجب توفرها يف املراجع الرئيسي:الصفات ال  

ملزااي الشدصية إضافة للصفات اليت مت ذكرها يف الفقرة السابقة، جيب أن يتمتع املراجع الرئيسي اب
 . وللتسيري الفعال لعملية املراجعةة الالزمة لقيادة فريق املراجعة اخلرب و 

  واملهاراتاحلفاظ على الكفاءات: 
يتوجب على املراجع أن يقوم بتحديث دوري ملعارفه يف جمال نظم اإلدارة البيئية، القوانني والتشريعات 

 البيئية، تقنيات وإجراءات املراجعة البيئية، العلوم والتقنيات املتعلقة حبماية البيئية ...إخل. 
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 أخالقيات العمل     : 
ابهليئة اليت اعرتفت  مدونة قواعد السلوك اخلاصةيئيون ملدونة أخالقيات املهنية و خيضع املراجعون الب

 . هبم رمسيا
 :   19011املعيار إيزو  -4

حيث كان يشتمل على اخلطوط التوجيهية ملراجعة نظم إدارة  1111صدر هذا املعيار أول مرة سنة 
، حيث أصبح جمال تطبيقه 1111إال أنه مت حتديثه سنة  .فقط (12111)البيئية  اإلدارةونظم  (9111)اجلودة 

 .  1يشمل مجيع نظم اإلدارة يف املؤسسة

 : راجعة مجيع نظم اإلدارة فيما يليتتمثل الفائدة من وضع مواصفة موحدة مل

 ؛(اد يف التكاليفصإقتعة كوهنا تتم من طرف فريق واحد )ما ينتج عنه تبسيط إجراءات عملية املراج  

 املؤسسة اليت ختضع هلذه العملية تقليل اإلزعاج الذي تسببه عمليات املراجعة املدتلفة لوحدات. 

 مراحل وإجراءات مراجعة نظام اإلدارة البيئية   الثاين:املطلب 
األول ميكن انطالقا من املعايري القياسية ملراجعة نظام اإلدارة البيئية اليت مت تناوهلا يف املطلب 

 : 2استدالص إجراءات ومراحل مراجعة نظام اإلدارة البيئية للمؤسسة على النحو التايل

 : خطة املراجعة -1
عة. كلما كانت هذه اخلطة كاملة، كلما  ثل إعداد خطة املراجعة اخلطوة األوىل للقيام بعملية املراجمي

 : على العناصر التالية اخلطة عموماحتتوى  كان املراجعة مقبولة وذات فائدة للمؤسسة.
  ؛املكانالتاريخ و  
 أهداف جمال ومعايري املراجعة؛ 
 ؛إجراءات املراجعة  
  ؛األشداص الذين يتم العمل معهماملصاحل و  
 ليت ختضع للمراجعة أوال؛النشاطات ا 

                                                      

1- site : https ://www.iso.org/obp/ui/fr/#  iso : std :19011 : ed2 : v1 :fr consulté le 13/05/2014  
2- Lise Parent, Yves Jean et collaborateurs, Op. Cit., p 148152.  
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 أفراد فريق املراجعة؛  
 لغة املستعملة يف عملية املراجعة؛ال  
 قائمة الواثئق املستددمة كمراجع؛  
 سل املصاحل اليت ختضع للمراجعة واملدة املستغرقة يف كل مصلحة؛: تسلسلك املتبعامل  
 اجلوانب السرية؛  
 ؛أوقات االجتماعات مع اإلدارة  
 شكل وحمتوى التقرير.  

 :دراسة وفحص الواثئق -2
اخلطوة ، حيث تعترب هذه جعة البيئية بتفحص واثئق املؤسسةيقوم املراجع الرئيسي منذ بداية عملية املرا
دراستها فيما لواثئق اليت عادة ما يتم فحصها و . تتمثل أهم اةابلغة األمهية من أجل التحضري اجليد هلذه املهم

 يلي: 

 ؛النظام الداخلي للمؤسسة  
 اخلريطة اجلغرافية للموقع؛ 
 اهليكل التنظيمي للمؤسسة؛ 
 النهائية(؛ألولية إىل املدلفات خمطط سري خمتلف العمليات )من دخول املواد ا  
 ؛موجز إجراءات اإلدارة البيئية 
 اإلجازات والرخص؛ 
 ؛نتائج عمليات املراجعة السابقة إن وجدت  
 ؛خمطط تسيري النفاايت اخلطرية  
 ؛جرد املواد الكيماوية  
  .خمطط اإلجراءات االستعجالية 

 : عدد من الواثئق أمهها يتطلب إجراء عملية املراجعة كذلك استعمال
 ؛املراجعاتات و قوائم الفحوص  
 املدططات؛ 
 ستفسارات الداخلية واخلارجية؛اال 
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 أوراق العمل؛  
 .دليل املتطلبات القانونية  

تعد قائمة الفحوصات أهم الواثئق املستعملة من طرف املراجعني إذ حتتوى على كلمات ومجل بسيطة 
الضرورية اليت يستعني هبا املراجع من يبني اجلدول التايل األسئلة  .لكي تساعد املراجع على طرح األسئلة املهمة

  املراجعة.أجل احلصول على املعلومات الضرورية لعملية 
 دليل املراجع البيئي :3اجلدول رقم  

 ةاألسئل ياجلانب البيئ

: تقييم التأثري للتأكد مما إذا  املعاينة البيئية/ 1
 نفذت مرضيةكانت املعاينة املوثوقة اليت 

 

 ـ هل وثيقة املعاينة متاحة ؟ ) احلصول على نسدة (
 ـ من أعدها ؟ من هو الشدص املكلف هبا ؟ 

 ـ هل تغطي التأثريات البيئية الرئيسية ؟ 
 ـ هل تلدص السياسات اليت تعاجلها ؟ 
هل هناك عملية مكافئة  ،ـ إذا كانت الوثيقة الرمسية غري موجودة

 مكاهنا ؟  
ضمان أن املوارد الرئيسية :  اهلواء انبعااثت/ 1

 . حددت واخلطوات اختذت خلفض التأثري
 فض التلوث ؟ خلـ هل مت حتديد املوارد الرئيسية 

 ـ هل مت توثيقها ؟ 
 ـ هل مت حتديد كمياهتا ؟ 

 تراخيص ؟  /ـ هل تتطلب موافقات
 ـ هل استددمت أية مرامد ) مواقد حلرق القمامة ( ؟ 

 هي السياسات احلالية للسيطرة على االنبعااثت ؟  ـ ما
 هي اخلطوات املتدذة لقياس وخفض االنبعااثت ؟  ـ ما

: التحقق من أن النفاايت إدارة النفاايت/ 0
، وأن اخلطط املتولدة يسيطر عليها بشكل مالئم

  .فضها هي موضع اعتباراملعد خل

 ـ هل املقادير مكممة حسب النوع ؟ 
 ل النفاايت ؟ عز ـ ترتيبات ل

 نفاايت خطرية أو مضرة ؟ ـ أية 
 ـ أية نفاايت مضرة حمددة ويتم عزهلا بشكل مالئم ؟ 

 ـ هل إن واجب الرعاية أو اإلجراءات املتكافئة متدذة ؟ 
 هي النفاايت املتولدة ؟  ـ ما
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ما إذا مت استغالل : فحص إعادة التدوير/ 2
 .  ويرالفرص من أجل إعادة التد

 هي النفاايت اليت يعاد تدويرها بشكل مالئم ؟  ـ ما
 هي نسبة النفاايت اليت يعاد تدويرها حاليا ؟  ـ ما
 هي اخلطوات املتدذة لتوسيع عملية إعادة التدوير ؟  ـ ما

تقييم إن اعتمدت النظم  إدارة الطاقة:/ 2
 فض استهالك الطاقة.  خل

 ابلتفصيل ؟دون مو  هل استهالك الطاقة حسب الفئة حمدد ـ
 هي اجتاهات استهالك الطاقة ؟  ـ ما

 فض الطاقة احملتملة ؟ ـ هل هناك جماالت مت حتديدها خل
 مىت ؟ت املتدذة خلفض استهالك الطاقة و هي اخلطوا ـ ما

ة هلا مستهدفات خفض طاقة حمددة ـ هل هناك خطط مستقبلي
 هل مت اعتمادها ؟ و 

 لطاقة ؟ ـ هل هناك شدص حمدد إلدارة برانمج خفض ا
 ذا اجملال ؟  ـ هل متت االستعانة ابستشاريني خارجيني يف ه

 ( ؟ املشرتايت الرئيسية من املوارد )من ضمنها الوقودهي  ـ ما  استهالك املوارد/ 6
 ـ هل مت االعتبار للمطالب البيئية يف هذه املشرتايت ؟ 

استبدال  فض االستهالك من خاللخلـ هل اختذت أية خطوات 
 ، إعادة التدوير ...... إخل ؟ املواد

 ـ هل هناك مواد بديلة اعتربت ذات أتثريات بيئية أقل ؟ 
ـ هل املعلومات حول جودة املواد املشرتاة والنفاايت اليت ولدهتا 

 متاحة ؟ 
 ـ هل هناك أية خطوات متدذة خبفض التغليف ؟ 

"، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، احلديثةاملسؤولية البيئية يف منظمات األعمال " ،جنم عبود جنم :املصدر
 . 006 -002، ص 1111 ،، الطبعة األوىلعمان
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 تنفيذ عملية املراجعة :  -3
 يتم تنفيذ عملية املراجعة من خالل القيام ابخلطوات التالية : 

 االجتماع االفتتاحي:  -3-1

مما يسهل االتصال  إدارة املؤسسة،عني مبقابلة أفراد يهدف االجتماع االفتتاحي إىل السماح للمراج
ذلك كسي خالل هذه اجللسة بعرض أهداف وجمال املراجعة البيئية و . يقوم املراجع الرئيالتعاون بني الطرفنيو 

 . املنهجية املتبعة للقيام هبا
خذ هذه اجللسة طابعا غري االجتماع االفتتاحي غري إلزامي يف حالة املراجعة البيئية الداخلية أين أت

 . لتمهيد للمهمة املزمع القيام هباتعترب نوعا من أنواع امسي و ر 

 : مجع األدلة -3-2

، إذ متكن من بلوغ هدفني يعترب مجع األدلة أحد أهم العمليات اليت تدخل يف إطار املراجعة البيئية
 : رئيسيني

  سسة موجودة فعالالتحقق من أن نظام اإلدارة البيئية ووسائل الرقابة املنصوص عليها يف واثئق املؤ 
  ويتم تطبيقها من طرف املوظفني؛

  اليت ال يسمح فحص الواثئق بكشفهااكتشاف مشاكل عدم االمتثال . 

 : ، أمههاتتم عملية مجع املعلومات خالل عملية املراجعة بطرق خمتلفة

 ؛املقابالت مع املوظفني  

 ق اليت يستددمها املوظفون؛فحص الواثئ 

 املالحظة؛  

 رافية؛أخذ صور فوتوغ 

 تقييم التجهيزات واملوارد؛ 

 ات وإرساهلا إىل خمابر مستقلة.أخذ عين 
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ال متطلبات نظام اإلدارة تسمح املقابالت اليت جترى مع املوظفني من التأكد إن كان هؤالء يطبقون فع
كنهم من احلصول على وصف دقيق هذه املقابالت مجلة من األسئلة مت . حيث يطرف املراجعون خاللالبيئية
 . ام اليت يقوم هبا هؤالء املوظفونللمه

، حيث أنه من لى املراجعني القيام بفحص األدلة، يتوجب عإىل هذه األسئلة اليت يتم طرحها إضافة
، ن طريق تفحص الواثئق والتسجيالتذلك عملراجعون من صحة بعض التصرحيات و الضروري أن يتأكد ا

 . ج القياسات، التجهيزات ....إخلنتائ

 : استعراض وتنقيح النتائج -3-3

طلبات ( و ة ابستعراض حاالت عدم االمتثال )املطابقةيقوم فريق املراجعة عند هناية عملية املراجع
. جيب أن ئج اليت سيتم تقدميها لإلدارةذلك هبدف الوصول إىل اتفاق حول النتااإلجراءات التصحيحية و 

 منها.  وقابلة للتحقق، مدعومة أبدلة ملموسةة و تكون مجيع حاالت عدم االمتثال اليت يتم مجعها موثق

 :االجتماع اخلتامي -3-4

 ، حيث يتم خالله مناقشة املسائل التالية: خلتامي عند هناية عملية املراجعةينعقد االجتماع ا

 ؛نطاق عملية املراجعةة قراءة أهداف و إعاد  

 ؛شرح طبيعة حاالت عدم املطابقة أو االمتثال  

 شرح املالحظات؛ 

  ق لطلبات اإلجراءات التصحيحية؛التطر 

  إىل القرار النهائي واالستنتاجات؛التوصل  

 شرح حمتوى تقرير املراجعة . 

حول حتسني نظام اإلدارة يف حالة املراجعات البيئية الداخلية يعقد اجتماع غري رمسي يدور فيه النقاش 
 . املطابقة من أجل تصحيحهاالت عدم . إذ أن ما يهم املؤسسة هو الفهم اجليد حلاالبيئية
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 : تقرير املراجعة البيئية -4
عقد االجتماع اخلتامي يتم إعداد التقرير النهائي من طرف املراجع الرئيسي بعد القيام بعملية املراجعة و 

 ،متت مناقشة خالل االجتماع اخلتامي. ميثل التقرير التجسيد الرمسي ملا اون مع ابقي أعضاء فريق املراجعةابلتع
 : ث يعاجل عادة النقاط التاليةحي

 اسم املؤسسة؛  

 ؛اتريخ املراجعة  

 املوقع الذي خضع للمراجعة؛ 

 (؛......إخل1، املساحة اليت حيتلهاالعمليات اليت جترى فيه، علومات متعلقة ابملوقع )العنوانم  

 ؛أمساء األشداص الذين خضعوا لعملية املراجعة  

 أمساء أعضاء فريق املراجعة؛  

  وأهداف املراجعة؛نطاق  

  ( اليت متت عملية ...إخل ،املوصفات، القوانني والتنظيماتاجعة مبا يف ذلك قائمة املراجع )معايري املر
  بقا هلا؛املراجعة ط

 ؛خطة املراجعة  

 ألشداص الذين يرسل هلم التقرير؛قائمة أبمساء ا 

 اتفاق السرية؛ 

  والعقبات اليت واجهت املراجعني؛ملدص لسري عملية املراجعة، مبا يف ذلك العراقيل  

  عدم التطابق مدعمة أبدلة ملموسة؛حاالت ملدص للمالحظات و  

 ( اليت ميكن القارئ من تقدير ، مواصفاتمعايرياملراجع )القوانني، السياسات، املتطلبات والعقود ،
  دم التطابق أو املالحظات املسجلة؛مدى أمهية حاالت ع

                                                      

نتائج عملية  سبيل املثال تعترب. على ر معرفة درجة دقة عملية املراجعة، كوهنا تسمح لقارئ التقرية املوقع معلومة ابلغة األمهيةتعترب مساح -1
  .كبريا مؤسسة كربى خالل يوم واحد فقط ذات هامش خطأ  املراجعة اليت ختضع هل



 االقتصادية لمؤسسةل وحتسني األداء البيئيملراجعة البيئية االفصل الثالث: 

 

108 

 

 طلبات اإلجراءات التصحيحية؛  

  تطبيق و استنتاجات املراجعة فيما خيص مطابقة نظام اإلدارة البيئية للمعايري اليت مت وضعها مسبقا
فعالية اإلجراءات الداخلية اخلاصة مبراجعة نظام اإلدارة البيئية من احملافظة عليه و نظام اإلدارة البيئية و 

   النظام.أجل ضمان التحسني املستمر هلذا 

ل أبن تقرير املراجعة ميكن املؤسسة من معاجلة املشاكل من املصدر وأنه يشكل يف اخلتام ميكننا القو 
جعة كفرصة للتعلم من قبل جزءا من آلية التحسني املستمر داخل املؤسسة. إذا ما مت اعتبار كل عملية مرا

 . يف حتسن مستمر، فإن نتائج عمليات املراجعة التالية ستكون املؤسسة

 يوب القيام مبراجعة نظام اإلدارة البيئية املطلب الثالث: فوائد وع
على ما حققته  ،حيادممارسة ضرورية للوقوف، مبوضوعية و تعد املراجعة البيئية لنظم اإلدارة البيئية 

ت القياسية الدولية اليت تعتمدها. هلذه املواصفاو سياستها البيئية واملعايري و  اسرتاتيجيتهاسسة ابملقارنة مع املؤ 
 يلي:عيوب عدة نذكر أمهها فيما و  املمارسة منافع

 : م اإلدارة البيئيةالقيام مبراجعة نظا فوائد -1

 :1يضمن القيام مبراجعة نظام اإلدارة البيئية حتقيق عدة منافع للمؤسسة يتمثل أمهها يف

 :الفوائد احملققة على الصعيد اإلنتاجي  -1-1
 ا يلي: ململؤسسة على زايدة اإلنتاجية من خالهلا حتقيقها عد مراجعة نظام اإلدارة البيئية اتسا

  ؛تقليل هدر الطاقةاملوارد و ترشيد استددام  
 تقليل نسبة املنتجات املعيبة؛  
 وانتقاء الكفاءات واملهارات؛ زايدة كفاءة أداء العمال بفضل الربامج التكوينية 
 الدراسات ة بيئيا، حيث أشارت بعض عل حميط العمل أكثر مالئمزايدة إنتاجية العمال من خالل ج

 ؛2من اإلنتاجية العادية % 12احلديثة إىل أن األبنية املناسبة بيئيا ميكن أن تزيد من إنتاجية العمال إىل 

                                                      

يف العلوم  مذكرة ماجستري "،لصناعة األانبيب يةحالة مؤسسة اجلزائر ، املراجعة البيئية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائريةبوحفص رواين: " - 1
 .  111 - 116، ص 1110 ،، ورقلةمرابح صدياالقتصادية، جامعة قا

2- United Nations, Technical Report, The Environmental Management on Industinal Estates,UNDP, N°93, 

Paris, France, 1997, p 02.    
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  ابإلضافة إىل  ،إعادة استددام املوادتقليص معدل االنبعاث يف اهلواء و حتسني األداء البيئي من خالل
  .1تقليل كمية النفاايت

  :الفوائد احملققة على الصعيد التسويقي -1-2
متتلك املؤسسات اليت تنتج منتجات أو خدمات غري مضرة ابلبيئة حصة سوقية أكرب كوهنا تساعد 

 تنتج إبتباع ، فاملنتجات اليت ميكن إعادة تصنيعها بعد االستددام أو اليتابئن على حتقيق أهدافهم البيئيةالز 
 . 2ري ملوثة تزيد من قوة املؤسسة التنافسيةمبادئ إدارة غتكنولوجيا نظيفة و 

بيئية ملنتجات اإلعالن البيئي يف نشر املعلومات حول اجلوانب الهنا يربز دور امللصقات البيئية و من 
، األمر الذي حيسن من مسعة املؤسسة لدى اجلمهور من خالل حتسني العالقة مع املستهلكني مما املؤسسة

، و كنتيجة لذلك يزداد يف فتح منافذ تسويقية جديدة هلا يساهمى املنتجات و ىل زايدة اإلقبال عليدفعهم إ
ابحلسبان االعتبارات البيئية، ابإلضافة إىل  يت ال أتخذيتها مقارنة مع املؤسسات الحبحجم مبيعات املؤسسة و ر 

ة اليت كانت تعيق لوطنيمشكلة تعدد املقاييس ا 12111تسهيل حركة التجارة الدولية، حبيث عاجل املعيار إيزو 
االندماج يف االقتصاد العاملي وتدعيم موقف فوفر بذلك فرصة لتسهيل التجارة و تضع احلواجز أمامها، التجارة و 

 . 3املؤسسة يف األسواق العاملية اليت أصبحت توىل للجوانب البيئية أمهية ابلغة

 : الفوائد احملققة على الصعيد املايل -1-3
 سني قدرة ذلك لتحاض معدالت املسؤولية التأمينية واملداطرة و التأمني من خالل اخنف تقليل تكاليف

  لطوارئ؛االستجابة لاملؤسسة يف االستعداد و 

 ية نتيجة خبفض املداطر البيئية؛االستفادة من إعفاءات ضريب 

 عوائق  تسهم يف جذب رؤوس األموال األجنبية للعديد من الدول اليت كانت املداطر البيئية إحدى
  ؛االستثمار أمامها

 من ري التزامها ابلتشريعات البيئيةميكن أن تستفيد منها املؤسسات نض ويليةاالستفادة من مزااي مت ،
 . نوك أو حبصوهلا على إعاانت حكوميةتسهيالت ائتمانية من البقروض ميسرة و 

                                                      

 . 101ص ، 2002، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 1، أنظمة إدارة اجلودة والبيئة، الطبعة حممد عبد الوهاب العزاوي -1

، مداخلة مقدمة يف "اإلدارة البيئية للمنشئات الصناعية كمدخل حديث للتميز التنافسي" ،طالل حممد مفضي بطابية ، عبد الصمد جنوى -2
، ص 1112مارس  19-11 ،جامعة ورقلة ،االقتصاديةالعلوم احلكومات، كلية احلقوق و املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات و 

120 . 

  .122 ، مرجع سابق، صطالل حممد مفضي بطابية ، عبد الصمد جنوى -3
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 احملققة على الصعيد اإلداري:  الفوائد  -1-4

، تؤثر ية للمؤسسة حيقق مجلة من املنافعبعملية مراجعة نظام اإلدارة البيئأكدت الدراسات أن القيام 
 . 1بشكل إجيايب يف جمال حتسني الوظائف اإلدارية ابملؤسسة من خالله

 ؛زايدة رضا العمال  

 ؛تكامل األنظمة اإلدارية  

 تقليل اهلدر اإلداري؛ 

 : ااي احملققة على الصعيد القانويناملز  -1-5

، سواء كانت ازعات القضائية ذات البعد البيئيالبيئية لنظم اإلدارة البيئية يف معاجلة املنتساعد املراجعة 
رارا من حملية أو دولية، كما تساهم يف حصول املؤسسة على حوافر من السلطات املعنية: كالتفتيش األقل تك

 ختفيض الغرامات والعقوابت. طرف الوكاالت احلكومية و 

 : عيد االجتماعياي احملققة على الصاملزا -1-6

يساهم يف حتقيق املنافع االجتماعية  للمؤسسة،أكدت بعض الدراسات أن مراجعة نظام اإلدارة البيئية 
 :2التالية 
  جمال محاية املستهلك والبيئية، وهو ما ميكن  وأثره يفحتسني الصورة العامة للمؤسسة أمام جمتمعها

  ؛دعم هؤالء املستهلكنياملؤسسة من كسب ود و 

 محاية البيئة على طريق حتقيق التنمية املستدامةالتلوث و  منع.  

 : ام مبراجعة نظام اإلدارة البيئيةعيوب القي -2

 توجد عدة مآخذ على عملية مراجعة نظام اإلدارة البيئية تتمثل أساسا يف: 

 ام تكلفة عملية املراجعة املرتفعة كون هذه العملية تتم بصفة دورية من أجل التحسني املستمر لنظ
  راءات تصحيحية؛اإلدارة البيئية وما يرتتب عنها من عمليات وإج

                                                      

  .121حممد عبد الوهاب العزاوي، مرجع سابق ص  - 1

 .121حممد عبد الوهاب العزاوي، مرجع سابق ص   -2
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  تؤدي إىل العمل بشكل بريوقراطي؛عيوب التوثيق اليت 

 ؛1ذلك لتدفيف املداطر البيئيةملراجعة إىل إيقاف عمل املؤسسة و قد تؤدي ا 

 املبحث الثالث: مراجعة احملاسبة البيئية كأداة لتحسني األداء البيئي 
يعترب ظهور احملاسبة البيئية أحد جتليات االهتمام املتنامي ابجلوانب البيئية والتنمية املستدامة يف  

املؤسسة، حيث وجدت هذه األخرية نفسها تتحمل مسؤوليات والتزامات وتكاليف عن اآلاثر واألضرار اليت 
والتشريعات البيئية اليت ختضع هلا. بناًء  تسببها للبيئة بفعل ممارستها لنشاطها، أو جراء عدم التزامها ابلقوانني

على ذلك أصبح من الضروري االستعانة ابحملاسبة البيئة من أجل قياس وتسيري ومراقبة هذه االلتزامات البيئية 
واإلفصاح عنها. إال أنه ونظرا لالرتباط الوثيق بني وظيفيت احملاسبة واملراجعة، يتحتم على املؤسسة القيام 

ة للمحاسبة البيئية للتأكد من مصداقية املعلومات اليت تقدمها وكذلك للتقليل من هذه بعمليات مراجع
 االلتزامات البيئية واملداطر املرتبطة هبا، وهو ما يساهم ال حمالة يف حتسني األداء البيئي للمؤسسة.     

 املطلب األول: مفهوم التكاليف البيئية وأنواعها 
، حيث عد املسبب الرئيسي للتلوث البيئيلى البيئة وتنميتها كوهنا تتتحمل املؤسسة عبء احملافظة ع

هو ما يرتتب عنه إىل محاية البيئة ابلدرجة األوىل، و تقوم بتصميم أنشطة أو استددام تكنولوجيا نظيفة هتدف 
 . ن التكاليف وااللتزامات البيئيةمجلة م

 : لبيئيةمفهوم التكاليف ا -1

الناجتة عن النقدية املرتتبة على املؤسسة و  غرياآلاثر النقدية و "تعرف التكاليف البيئية أبهنا عبارة عن 
احملتملة والتكاليف امللموسة املسترتة ألنشطة مؤثرة يف اجلودة البيئية، وتتمثل يف التكاليف التقليدية و  ممارستها

هي بذلك تشري إىل ة، تكاليف التدلص من النفاايت، و طة ابلتكاليف البيئيمن التكاليف املرتببدرجة أقل، و 
خدمات نتيجة لتوجيه بعض املوارد ستهالك سلع و ايتم احلصول عليها بشكل مباشر من املنافع اليت مل 

 . 2"من مواد وطاقة يف البيئة االستهالكيةللتدلص من خملفات العملية اإلنتاجية أو 

                                                      

 . 002 ص مرجع سابق، ،األعمال احلديثة""املسؤولية البيئية يف منظمات  جنم عبود جنم - 1

مذكرة ماجستري يف احملاسبة، كلية األعمال، جامعة  "،أمهية حماسبة التكاليف البيئية يف جودة املعلومات احملاسبة"عبد اهلادي منصور الدوسري،  -2
 .11ص ، 1111 الشرق األوسط
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البيئة إىل ما   إلعادة استنفادهااجلهود الالزم عوامل اإلنتاج و  قيمة"هنا أبوتعرف التكاليف البيئية كذلك 
، ؤسسات مبزاولة أنشطتها املدتلفة، نتيجة قيام املكانت عليه من قبل، بعد إحلاق أضرار مادية وبشرية هبا

 . 1"وتتمثل أيضا يف الضرائب اليت تفرض عليها من قبل الدولة مقابل اآلاثر الضارة للنشاط على البيئة

( اليت تتحملها )الصرحية والضمنيةمجيع التضحيات "قصد ابلتكاليف البيئية من وجهة نظر املؤسسة وي
( يف الوقت أو الرتبة أو اإلنسان أو احليوانسواء ابملاء أو اهلواء منع األضرار البيئية أو جتنبها )املؤسسة ألجل 

ألجل تصحيح األخطاء واألضرار املرتتبة عن جة ملزاولتها لنشاطاهتا املدتلفة، و احلاضر أو يف املستقبل نتي
 . 2"ا آاثر سلبية يف البيئةهل ،هتاذاختقرارات تصرفات و 

على تكاليف التدلص من النفاايت وجتنبها واحملافظة يتضح لنا مما سبق أن التكاليف البيئية تشتمل 
 . لبيئةمنتجات مناسبة بشكل أفضل ل إجراء البحوث من أجلعلى جودة اهلواء وحتسينها، و 

 أسباب نشوء التكاليف البيئية:  -2

 : 3هناك عدة أسباب تؤدي إىل نشوء التكاليف البيئية وهي

 :األسباب القانونية التنظيمية -2-1

كذلك التعليمات ليت أصبحت مفروضة على املؤسسات و وهي أسباب تتعلق ابلقوانني البيئية ا
ح االلتزام بتلك ، حيث أصبحلماية البيئة شروط خاصة واجبة اإلتباعاحلكومية اليت تقضي بفرض قواعد و 

ة تكاليف التوافق ، حيث يطلق عليها يف هذه احلالة تسمييؤدي إىل نشوء التكاليف البيئية لتعليماتاالقوانني و 
  .القواننيمع التشريعات و 

 

                                                      

 ،املعهد العريب للتدطيط، الكويت بني النظرية وقابلية التطبيق يف الدول العربية"،، "تكاليف التدهور البيئي وشح املوارد الطبيعية، جناة النيش -1
 .11 ص، 1999

ة جامعة دمشق للعلوم ، جمل"أتثريه على القدرة التنافسيةاألداء البيئي للشركة السورية و القياس احملاسيب لتكاليف" ،عبد الرزاق قاسم الشحادة -2
  .110، ص 1111، العدد األول 16القانونية واإلدارية، اجمللد 
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 :األسباب االجتماعية -2-2

اجملتمعات اليوم أبمهية و لدول وعي ا ازداد، حيث بتوقعات اجملتمع جتاه املؤسساتتتعلق هذه األسباب 
ابلتايل فإن املؤسسات اليت تعمل أبسلوب صديق للبيئة عليها أن تتحمل املوارد الطبيعية، و احلفاظ على البيئة و 

 تكاليف بيئية تساعد على زايدة شهرهتا كمؤسسات صديقة للبيئة. 

 :سباب اخلاصة ابملستهلك واألعمالاأل -2-3

بات املستهلك بشأن استددام منتجات غري ضارة تدور هذه األسباب حول احتياجات ومتطل
اعاة ذلك ابلبيئة، فاملستهلك يرغب يف شراء منتج يسهل التدلص منه أو إعادة تدويره مما يدفع املنتجني إىل مر 

ليف ذات طابع اختياري أو هذه التكا، و ، وهو ما ينتج عنه تكاليف بيئية خمتلفةعند اإلنتاج أو التسويق
 تلبية متطلبات املستهلك أو خلق شهرة بيئية. ل كمبادرة ، كوهنا تعتربتطوعي

 : أنواع تكاليف البيئية -3

حيث  ،مكوانت هذه التكاليفاليف البيئية التوصل إىل طبيعة و يتطلب القيام بقياس عناصر التك
 : ميكن تصنيفها وفقا ملا يلي

 : ف التكاليف البيئية وفقا لألنشطةتصني -3-1

قوم هبا املؤسسة واخلطوات اليت تتدذها ملنع تإىل األنشطة اليت  استنادايتم تصنيف التكاليف البيئية 
 : 1تشتمل على ما يليو للحفاظ على املوارد املتجددة و الضرر البيئي أ

تشمل على تكاليف تتحملها املؤسسة نتيجة القيام أبنشطة هدفها : املنعتكاليف أنشطة  -3-1-1
، مثل التكاليف اخلاصة إبعادة تصميم العمليات ية سلبية يف املستقبلة آلاثر بيئخفض أو إزالة األسباب املؤدي

ينتج عن العملية اإلنتاجية أي خملفات ال على أن دام مواد سامة أو ضارة ابلبيئة و اإلنتاجية حبيث ال يتم استد
 .   ضارة ابلبيئة غازية أو صلبة

األنشطة اليت متارسها املؤسسة بغرض قياس تتمثل يف تكاليف و  :تكاليف أنشطة القياس والتقييم -3-1-2
 : ملصادر احملتملة لألضرار البيئية، واليت من ضمنهاومتابعة ا

 ؛متابعة مستوايت التلوث يف املواد املستددمة داخل املؤسسة  

                                                      

 .00-06 عبد اهلادي منصور الدوسري، مرجع سابق، ص -1
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 ؛متابعة مستوايت التلوث يف املدلفات الناجتة عن التشغيل  

 عمليات التعاون مع األجهزة احلكومية اخلاصة حبماية البيئة. تابعة عمليات املراجعة البيئية و م 

تزاوهلا املؤسسة بغرض الرقابة  تشتمل على تكاليف األنشطة اليتو : تكاليف أنشطة الرقابة -3-1-3
 : وتضم، مصادر التلوث داخل املؤسسةالتحكم يف و 

  ؛مواد صديقة للبيئة استددامأنشطة 

 ؛أنشطة خفض مصادر التلوث 

  طرق إنتاجية صديقة للبيئة.  استددامأنشطة 

تتمثل يف تكاليف األنشطة اليت تقوم هبا و : طة الفشل يف رقابة األداء البيئيتكاليف أنش -3-1-4
هي تكاليف تستطع منعها أو التحكم فيها، و مل اليت ج األضرار البيئية اليت سببتها و عالو  املؤسسة هبدف إزالة

 : دورها، من ضمنها أداءة عن قصور أنشطة الرقابة يف انشئ

  ؛غازية أم صلبة سائلة،تكاليف معاجلة املدلفات اإلنتاجية الضارة ابلبيئة سواء كانت 

  .الغرامات املرتتبة على خمالفة املؤسسة للشروط و املتطلبات البيئية 

  :الرتباطها ابملنتجات البيئية وفقاتصنيف التكاليف  -3-2

 : 1يتمثل هذا التصنيف فيما يلي

ف املرتبطة بشكل مباشر ابملنتجات، وهي التكالي: التكاليف العادية وتكاليف التشغيل -3-2-1
 : وتشمل

 ؛تكاليف املواد اخلام  

 ؛املعداتليف استددام املباين و تكا 

 التدريب. الطاقة و العمالة و يل و تكاليف التشغ 

                                                      

"، اجمللة العلمية لالقتصاد مقرتح حلصر التكاليف البيئية يف القطاع الصناعي املصري : إطار"دراسة حتليلية للتكاليف البيئية، عمرو عبد الرب -1
 . 212، ص  1110، 1، ع التجارة، كلية التجارة، جامعة عني مشس، القاهرةو 
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اء االلتزام ابلتشريعات املؤسسة لقتشمل التكاليف اليت تتكبدها و : التشريعيةالتكاليف القانونية و  -3-2-2
 .ختيارات والتدريب والفحصاالاحلكومية، مثل نفقات التقارير، اإلعالم، التصاريح واملراقبة و 

التسوايت املالية الناجتة عن احلوادث وتتمثل يف تكاليف العقوابت والغرامات و : التكاليف احملتملة -3-2-3
 تلكات.  البيئية واإلصاابت الشدصية وتدمري املم

 : تصنيف التكاليف من حيث الوضوح  -3-3

 : 1تقسم التكاليف البيئية من حيث الوضوح إىل

التشريعات احلكومية مثل تركيب ف املتعلقة ابالمتثال للقوانني و هي التكاليو  :التكاليف الصرحية -3-3-1
استددام مدخالت اجلوي الناتج عن دخان املصانع و  وصيانة معدات مراقبة التلوث وتكاليف معاجلة التلوث

 امللوثة يف اجلو.     االنبعااثتأقل تلواث يف العمليات اإلنتاجية للحد من 

هلا أتثري على إمجايل اليف اليت تتضمنها حساابت أخرى و هي التكو : التكاليف الضمنية -3-3-2
 . لصلباحلديد واالورق و يف خاصة يف الصناعات الكيماوية و التكال

 املطلب الثاين: احملاسبة البيئية وأمهيتها يف املؤسسة 
 بروز احلاجة إىل تبين أساليب وطرق كفيلة تزايد أمهيتها يف املؤسسة إىلأدى ظهور التكاليف البيئية و 

من هنا يربز دور  .ينتج عنها هذا النوع من التكاليفحتليل القرارات اإلدارية اليت إبدارة هذه التكاليف و 
 . ابة على هذا النوع من التكاليف والتحقيق منهااحملاسبة البيئية كنظام جديد من شأهنا املساعد على الرق

 : مفهوم احملاسبة البيئية -1
أدى االهتمام ابجلوانب البيئية من قبل احملاسبني إىل بروز عدة تسميات يف جمال احملاسبة تشري إىل 

 : منها ،هذا اجلانب
 ؛اسبة اخلضراءاحمل  

 ؛حماسبة التكاليف البيئية 

 ؛احملاسبة عن األداء البيئي  

  .احملاسبة عن البيئية املستدامة 
                                                      

 .01عبد اهلادي منصور الدوسري، مرجع سابق، ص  -1
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استددام تلك املعلومات يف صنع حتديد وقياس تكاليف األنشطة البيئية و "تعرف احملاسبة البيئية أبهنا و 
إزالتها عمال مببدأ )من األنظمة البيئية و نشطة و لأل قرارات اإلدارة البيئية هبدف ختفيض اآلاثر البيئية السلبية

 . 1"(يلوث يدفع
موعة األنشطة اليت ختتص بقياس وحتليل األداء البيئي للمؤسسات جم"تعرف كذلك على أهنا و 

تقييم رض مساعدهتم يف اختاذ القرارات و ذلك بغاملعلومات الالزمة إىل الفئات واجلهات املدتصة، و  توصيلو 
 . 2"لتلك املؤسساتاألداء البيئي 

حماسبية مالئمة  تطوير نظمخالل هتيئة و  إدارة األداء البيئي واالقتصادي من"كما تعرف على أهنا 
على عمليات  التدقيق احملاسيب ابإلضافة إىل احتوائهتتعلق ابلبيئة وتطبيقاهتا، وتتضمن عادة عملية التقرير و 

 . 3"التدطيط االسرتاتيجي إلدارة البيئةوتقييم املنافع و ية لكلتكلفة دورة احلياة واحملاسبة عن التكلفة ا

 : أهداف احملاسبة البيئية -2

 : 4تسعى احملاسبة البيئية إىل حتقيق مجلة من األهداف يتمثل أمهها فيما يلي

 املنافع  تشمل فقط على عناصر التكاليف و حتديد وقياس صايف املسامهة االجتماعية للمؤسسة اليت ال
( واليت هلا البيئيةاخلارجية )االجتماعية و  املنافعمنا تتضمن أيضا عناصر التكاليف و إالداخلية، و اخلاصة و 

ال قياس األداء البيئي ينبع هذا الدور من قصور احملاسبة التقليدية يف جمأتثري على فئات اجملتمع، و 
  ؛يرتبط هذا اهلدف بوظيفة القياس احملاسيبللمؤسسات، و 

 اجلهات املدتلفة اليت يهمها هذا يئي للمؤسسة االقتصادية للفئات و األداء الب توفري املعلومات عن
 ؛األداء واليت تساعدهم يف تقييم األداء البيئي

  حتديد وقياس املؤسسة كوحدة متكاملة ألحد أو أكثر من نظم تسلم التكنولوجيا للعوائد االجتماعية
  ؛النظمالتضحيات اليت تكون قابلة للتميز لتلك و  اإلمجالية

                                                      

دارة اخلطر الناجم عن التلوث البيئي واإلفصاح عنه"، املؤمتر العلمي السنوي خليل إبراهيم رجب، زايد هاشم حيي، "دور احملاسبة البيئية يف إ -1
 . 10، ص 1110 أفريل 11 -16 جامعة الزيتونة األردنية، اإلدارية،الدويل السابع "إدارة املداطر واقتصاد املعرفة"، كلية االقتصاد والعلوم 

 . 110عبد الرزاق قاسم الشحادة، مرجع سابق، ص  -2

، كلية االقتصاد "جمتمع املعرفةأخالقيات األعمال و " :ر العلمي السنوي السادس بعنوانمتاملؤ  "،احملاسبة عن البيئة املستدامة"، رضا الصفار هادي -3
 .11، ص 1116 أفريل 19 - 10 ،، جامعة الزيتونة األردنيةاإلداريةالعلوم و 

 حول األداء املتميز للمنظمات خالت امللتقي الدويل الثايناجممع مد "،املعوقات، اآلفاق و احملاسبة عن األداء البيئي"، نوال بن عمارة -4
 ص، 1111نوفمرب  10و 11 ،، جامعة ورقلةاالقتصادايت بني حتقيق األداء املايل وحتدايت األداء البيئيواحلكومات، الطبعة الثانية: منو املؤسسات و 

169- 101 . 
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  أهدافها تتماشي مع اسرتاتيجياهتا و تقييم األداء البيئي للمؤسسة من خالل حتديد ما إذا كانت
ة معقولة من األرابح من مع طموح املؤسسة بتحقيق نسبمن جهة، و األولوايت االجتماعية والبيئية 

  ؛العنصر اجلوهريالرفاهية االجتماعية بني أداء املؤسسة االقتصادي و  ، وتتمثل العالقةجهة أخرى

  يظهر هذا اهلدف ضرورة بيئية، و اإلفصاح عن األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة واليت هلا آاثر اجتماعية و
، االجتماعيةمدى مسامهتها يف حتقيق األهداف الئمة عن األداء البيئي للمؤسسة، و توفر البياانت امل

من أجل ترشيد  ،واخلارجية على حد سواءت لألطراف املستفيدة الداخلية أيضا إيصال هذه البياانو 
سواء من وجهة نظر املستددم أو من وجهة نظر  ،حتديد النطاق األمثل هلاالقرارات اخلاصة والعامة و 

  ؛اجملتمع ويرتبط هذا اهلدف بوظيفة االتصال احملاسيب

  ؤدي دورا وقائيا، على البيئة أو منعها، إذ ت االقتصاديةاملسامهة يف تقليل اآلاثر السلبية للمؤسسات
ئة اليت تدفعها املؤسسة أو منعها، وحتسني ذلك من خالل تقليل التكاليف البيومن مث محاية البيئة، و 

  ؛حتقيق املميزة التنافسية بني املؤسساتاألداء البيئي و 

 ن خالل االستددام األمثل للموارد، ذلك مسني عملية التصنيع داخل املؤسسة، و املسامهة يف حت
هو ما داطر اخلفية يف إصدار املنتجات واستهالكها، و كذلك تقييم املتدلص من النفاايت، و وطرق ال

  ؛يساهم يف حتسني صورة املؤسسة أمام اجملتمع

 يف خفض تلوث اهلواء من خالل إجراء الدراسات االقتصادية والبيئية والفنية اليت حتدد  املسامهة
الطاقة يف املؤسسات الصناعية يف مراحل اإلنتاج املدتلفة، خفض املستددم من املواد اخلام و  أساليب
ع الطاقة البديلة كالغاز البيئية اليت توضح نتائج استددام أنوا ة إىل إجراء الدراسات احملاسبة و ابإلضاف
اليت تلوث اهلواء سواء من الصناعة أو وسائل  االنبعااثت، مما يؤدي يف النهاية إىل خفض الطبيعي

  ؛النقل

 مساعدهتا على حتسني مهة يف تعزيز الشفافية للمؤسسة، وحصوهلا على مستوى أداء مرتفع، و ساامل
 عالقاهتا اخلارجية. 

 :   ية احملاسبة البيئية يف املؤسسةأمه -3
طات قياسها بصورة صحيحة وحتميلها على النشاحتديدها و إن حتليل عناصر تكاليف األداء البيئي و 

ة من مث حتديد املقابلحديد الصحيح لتكلفة هذه املنتجات، و هم يف التاس، ياملسببة هلا مث على املنتجات
القياس الصحيح عري و تسهم يف ترشيد قرارات الاهذا بدوره يس، و تكاليفهاو السليمة بني إيرادات املنتجات 



 االقتصادية لمؤسسةل وحتسني األداء البيئيملراجعة البيئية االفصل الثالث: 

 

118 

 

حصتها نهاية إىل حتسني أرابح املؤسسة و كل ذلك يؤدي يف الى املؤسسة، و لتكلفة كل منتج على مستو 
 السوقية على املدى الطويل. 

  :1عموما ميكن تلديص أمهية احملاسبة البيئية يف املؤسسة يف النقاط التاليةو 

  ؛القرارات اليت من شأهنا ختفيض التكاليف واألعباء البيئية اختاذمساعدة املديرين على  

  ؛احملتملةتوسيع نطاق عملية التقييم وحتليل االستثمار لكي يشمل اآلاثر البيئية  

 ؛التوصل إىل فهم أفضل للتكاليف البيئية وألداء العمليات واملنتجات وتسعريها بدقة  

 ؛املساعدة يف تطوير وتشغيل نظام إداري بيئي للمؤسسة ككل  

 التوصيل للمعلومات  القياس و يتتستمد احملاسبة وجودها من اعرتاف اجملتمع بنتائجها من خالل وظيف
املراجعة مما يستلزم تلبية الطلب على خدمات مهنة احملاسبة و استمرار للمجتمع و االقتصادية املالية و 

  ؛االجتماعية جبانب املعلومات املاليةت املتزايدة للمعلومات البيئية و االحتياجا

  شرات إن جتاهل قياس التكاليف البيئية الناجتة عن التلوث البيئي من شأنه أن يضلل العديد من مؤ
 ؛م النتائجقياس األداء ويضد

  ضمان دقة املعلومات احملاسبية اليت على أساسها يتم صنع القرارات اإلدارية لغرض ترشيد القرارات و
عدم االلتزام د املفاضلة بني االلتزام و عناملفاضلة بني البدائل اإلدارية و من خالل املساعدة على 

 ابلربامج البيئية. 

 :  استخدامات احملاسبة البيئية -4

 : 2ستددامات احملاسبة البيئية فيما يليميكن تلديص ا
 :االلتزام -4-1

التعليمات الدائمة املطبقة ة التوافق مع القوانني البيئية و االلتزام بكفاءو محاية البيئة تدعم احملاسبة البيئية 
 : السياسات البيئية و ذلك من خالل يف

 ؛ختطيط وتنفيذ استثمارات رقابة التلوث  
                                                      

خالت امللتقي اجممع مدفضيل فارس، محزة ضويفي، "احملاسبة البيئية كآلية لدعم وحتسني األداء البيئي يف ظل املسؤولية االجتماعية للمؤسسة"،  -1
ت األداء االقتصادايت بني حتقيق األداء املايل وحتداي حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، الطبعة الثانية: منو املؤسسات و الدويل الثاين

  .258 ص، 1111نوفمرب  10و 11 ،، جامعة ورقلةالبيئي

  .10هادي رضا الصفار، مرجع سابق، ص  -2
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   ؛كفاءة يف الكلفة كبدائل للمواد السامةدراسة شراء بدائل ذات  
  البيئية إىل الدوائر القانونية املسؤولة االنبعااثتالنفاايت و عن التقرير. 

 :الكفاءة االقتصادية -4-2
ريق الكفاءة يف رات البيئية يف آن واحد عن طثتساهم احملاسبة البيئية يف ختفيض التكاليف واملؤ 

   :يف العمليات الداخلية واملنتجات النهائية من خاللاستددام الطاقة واملاء واملواد 

 ؛املتابعة الدقيقة لتدفقات الطاقة واملاء واملواد والنفاايت  
 ؛ختطيط وتنفيذ مشاريع زايدة كفاءة الطاقة واملاء واملواد  
  يف نشاطات الكفاءة االقتصادية.  االستثماراتتقييم العائد السنوي اإلمجايل على 

 :سرتاتيجياملوقع اال -4-3
كفاية التكلفة للتأكد من موقع املؤسسة اهم احملاسبة البيئية يف تقييم وتنفيذ الربامج احلساسة للبيئة و تس

 : يف األجل الطويل من خاللاالسرتاتيجي 
 ؛العمل مع املوردين لتصميم منتجات تغطي السوق اخلضراء 
 ؛حتسني التكلفة الداخلية للقوانني املستقبلية احملتملة  
  اجملتمع احمللي. ن واملستثمرين و املصلحة كالزابئ اتذاألطراف التقرير إىل 

 اإلفصاح احملاسيب البيئي:  -5
 :اح البيئيمفهوم اإلفص -5-1

يشري عموما إىل  يرتكز عليها الفكر احملاسيب، و اهلامة اليتاإلفصاح أحد األركان األساسية و  يعترب
األسلوب أو الطريقة اليت "حبيث يكون واضحا ومعلوما. ويعرف اإلفصاح البيئي على أنه  يءالشإظهار 

تعد هتا املدتلفة ذات املضمون البيئي، و بواسطتها تستطيع املؤسسات إعالم اجملتمع أبطرافه املدتلفة عن نشاطا
 .1"حقة هبا أداة مناسبة لتحقيق ذلكالقوائم املالية أو التقارير املل

البيئية اليت قد تؤثر يف  اإلفصاح البيئي مؤشرا على ما إذا كانت املؤسسات مدركة للقضااييعترب 
جهود ية للوقوف على األحداث البيئية و ، كما يعترب اإلفصاح البيئي مهما ملستددمي القوائم املالوجودها

 : 2ئي على ما يلي. يشتمل اإلفصاح البياآلاثر املالية املرتتبة عليهااملؤسسات حنو إدارة البيئة و 

                                                      

دمشق  عادل البهلول محيدان الطاهر، "اإلفصاح احملاسيب عن األداء البيئي يف الشركة األهلية لإلمسنت بليبيا، دراسة استطالعية"، جملة جامعة -1
 . 220 ص ،11،1111 ع ،10 مج والقانونية،للعلوم االقتصادية 

  .101فاتح غالب، مرجع سابق، ص  -2
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 ؛إلفصاح عن السياسات واألنشطة البيئيةا  
 ؛اإلفصاح عن السياسات احملاسبة املتعلقة ابلقضااي البيئية 
 .اإلفصاح عن التكاليف واملطلوابت البيئية ابملبالغ 

 :أمهية اإلفصاح البيئي -5-2
عدة منافع اقتصادية  يساهم إفصاح املؤسسات عن مسؤوليتها جتاه احملافظة على البيئية يف حتقيق

 :  1أمهها

  تعد و  ،أو ختفيض الضرائب املفروضة عليهاضريبية مميزة من حيث اإلعفاء  معاملةاحلصول على
  ؛شجيع املؤسسات على محاية البيئيةالوالايت املتدذة من أوائل الدول اهتماما ت

  التوسع يف على منتجاهتا و مث زايدة اإلقبال من و ، اجملتمع واألفراد يف املؤسسات احرتامو دعم ثقة
  ؛مركزها املايله يف النهاية على نتيجة نشاطها و استثماراهتا، مما ينعكس أثر 

  املعاملة الضريبية أو ختفيض تكلفة اإلنتاج بسبب الدعم املادي أو التمويل مندفض التكلفة
دها أبكرب كفاءة ، فقيام املؤسسة ابستددام موار يؤدي إىل زايدة حجم نشاط املؤسسةمما  ،التفضيلية

  ؛هاممكنة ويف الوقت نفسه محاية البيئية من اآلاثر الضارة للتلوث يساعدها على زايدة أرابح
 منفعتها مثل بقياس ن اإلفصاح عن النفقات البيئية بصورة منفصلة عن القوائم املالية سوف يسمح إ

رشيد قراراهتم من مث تية البيئة، و  تطبيقها املؤسسة حلمامساعدة املستثمرين لريوا بوضوح السياسات اليت
  .املتعلقة ابملؤسسة

ع على عليه ميكن القول أبن اإلفصاح احملاسيب عن األداء البيئي ينجم عنه آاثر إجيابية تعود ابلنفو 
س يف ، مما ينعكيل تتبلور يف زايدة حجم نشاطها والتوسع يف استثماراهتاالطو املؤسسة يف املدى القصري و 

 . يجة النشاط واملركز املايلالنهاية على نت

 املطلب الثالث: مراجعة احملاسبة البيئية واملعايري الدولية للمراجعة 

بيئية تؤثر على وظيفة ، أصبحت العوامل الدات املتعلقة ابحلفاظ على البيئةاملستجيف ظل التطورات و 
، ابعتبار أنه قد يرتتب على تلك العوامل حتريفا ة للعديد من املؤسسات االقتصاديةعلى القوائم املالياحملاسبة و 

 اإلفصاح عن أثرها على القوائم املالية.  القياس و و  االعرتافجوهراي للقوائم املالية نتيجة لفشل اإلدارة يف 

                                                      

 . 229 - 221عادل البهلول محيدان الطاهر، مرجع سابق، ص  -1
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، قامت جلنة ممارسات املراجعة ام ابالجتاهات املعاصرة للمراجعةيف حماولة لتفعيل دور املراجعني يف القي
اليت ( 1111م )مة ممارسات املراجعة الدولية رقلتابعة لالحتاد الدويل للمحاسبني القانونيني إبصدار قائالدولية ا

. هتدف هذه القائمة إىل مساعدة املراجعني 1"البياانت املالية مراجعةاعتبارات األمور البيئية عند ة "حتمل تسمي
ذلك وائم املالية للمؤسسة االقتصادية، و ري على القيف تطوير املمارسة عندما يكون للعوامل البيئية أتثري جوه

ت احملاسبة من خالل تقدمي إرشادات لتحديد ما جيب مراعاته من طرف املراجعني عند مراجعتهم للعمليا
القوائم املالية أخذا يف االعتبار العوامل البيئية وأثرها على إعداد القوائم املالية، كما قدمت هذه القائمة و 

نطاق صوص األمور البيئية من حيث طبيعة، توقيت و لألحكام املهنية خب راجعني عند إصدارهمإرشادات للم
 : 2عايري املراجعة الدولية التالية مل وفقاإجراءات املراجعة 

 ( معرفة طبيعة عمل املؤسسة". 011املعيار الدويل للمراجعة رقم" :) 

 ( 211املعيار الدويل للمراجعة رقم" :) الرقابة الداخلية". تقدير املداطر و 

 ( 121املعيار الدويل للمراجعة رقم" :)املالية".  قوائمال مراجعةالقوانني واألنظمة عند  مراعاة 

 ( االستفادة من عمل خبري ". 611املعيار الدويل للمراجعة رقم" :) 

لبيئية سنستعرض فيما يلي أهم اإلشارات اليت قدمتها هذه القائمة من أجل مراعاة أتثري اجلوانب ا
 :مراجعة احملاسبة البيئية للمؤسسةعلى القوائم املالية عند 

 : عني عند مراجعة احملاسبة البيئيةاالعتبارات الرئيسية الواجب مراعاهتا من طرف املراج -1

وفقا ملا ورد يف هذه القائمة ال تقع على املراجع مسؤولية حتديد التزام املؤسسة االقتصادية ابلقوانني 
، لكن جيب عليه إدراك رات الفنية اليت قد ال تتوافر له، حيث يستلزم ذلك العديد من املهالبيئيةالتشريعات او 

ل عليه إعما، و مما يؤثر على القوائم املالية ،أن عدم االلتزام ابلقوانني والتشريعات البيئية قد يكون له بعد مايل
أم العوامل البيئية خماطر حتريف جوهري يف القوائم املالية عن هذه ميكن أن ينشأ  حكمة املهين لتقرير ما إذا كان

 الفنيني املتدصصني يف هذا اجملال.  اءابخلرب فعلية االستعانة ، وإذا مل يستطع ال

                                                      

، "خدمات مراقب احلساابت لسوق املتطلبات املهنية ومشاكل املمارسة العلمية يف ضوء معايري املراجعة املصرية والدولية عبد الوهاب نصر علي -1
 . 226ص ، 1111واألمريكية"، اجلزء الثالث، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 

الت ااجمل، اجلزء الثالث، تقارير املراجع و العربيةواألمريكية و  الدولية، شرح معايري املراجعة "موسوعة معايري املراجعة، طارق عبد العال محاد -2
  .010، ص 1110 ،، اإلسكندرية"، الدار اجلامعيةاخلاصة
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البياانت املالية امل البيئية على إعداد القوائم و بناء على ما ورد يف هذه القائمة تتمثل أهم أتثريات العو 
 : 1فيما يلي

 ؛األصول دفرتاي نتيجة صدور قوانني ولوائح بيئية ختفيض قيمة 

 ؛االلتزامات الناجتة عن انتهاك القوانني والتشريعات البيئية  

  ؛سبيل احلفاظ على البيئة يفااللتزامات البناءة النامجة عن املبادرات الطوعية اليت تقوم هبا املؤسسة 

 نشاطها الرئيسي وذلك ابلنسبة للمؤسسات  االلتزامات البيئية اليت تتحملها املؤسسة واليت تنتج عن
  ؛الكيماوية راجية أودستالاليت تعمل يف جمال الصناعات ا

 ؛اإلفصاح عن وجود التزامات بيئية حمتملة مرتبطة بتكاليف بيئية ال ميكن تقديرها بصورة معقولة  

  واإلفصاح عن ذلكعلى القدرة االستمرارية للمؤسسة أتثري انتهاك القوانني والتشريعات البيئية.  

 : القيام مبراجعة احملاسبة البيئيةتطبيق معايري املراجعة الدولية عند باإلرشادات اخلاصة  -2

حاسبني جمموعة من اإلرشادات الحتاد الدويل للملأصدرت جلنة ممارسات املراجعة الدولية التابعة 
 :   2هيصلة مبوضوع املراجعة البيئية و الاخلاصة مبعايري املراجعة الدولية ذات املوجهة ملراجع احلساابت و 

  "ملؤسسةمعرفة طبيعة عمل ا": (310املعيار الدويل للمراجعة رقم ) -2-1

نشاط ة بيئبصول على قدر كاف من املعرفة وفقا هلذا املعيار فإن مراجع احلساابت مطالب ابحل
األنشطة املتعلقة ابجلوانب البيئية اليت واملمارسات و املعامالت املؤسسة حىت يتمكن من فهم وحتديد األحداث و 

، الصناعي الذي تنتمي إليه املؤسسةقد تؤثر على إعداد القوائم املالية. كما يتوجب على املراجع اإلملام ابلقطاع 
، واالستدراجيةالبرتولية و  حيث أن هناك قطاعات تتعرض أكثر غريها للدطر البيئي، كالصناعات الكيماوية

 .خطر التحريف يف القوائم املالية عنهوهو ما قد يرتتب 

                                                      

، حممل من 221: اعتبارات األمور البيئية عند تدقيق البياانت املالية"، ص 1111اللجنة الدولية ملهنة التدقيق، "البيان الدويل ملهنة التدقيق  -1
  إللكرتوين:ا املوقع

http://www.dorar-aliraq.net/threads/2633- ملفات-الدولية-التدقيق-معايري-القراءة-و-للتحميل-جاهزة  

  .261ـ 261عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص  -2
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. ن معرضة ملداطر بيئية مهمة، ال حتتاج املؤسسة أن تعمل يف إحدى هذه القطاعات لتكو مع ذلك
  :، بشكل عام، يف أي مؤسسة تكونإذ أن التعرض احملتمل ملداطر بيئية مهمة قد ينشأ

  ؛والتشريعات واألنظمة البيئية خاضعة للعديد من القوانني

 ؛استحوذت على أصل ملوث بيئيا 
 ؛تسببت أنشطتها ومعامالهتا يف تلويث الرتبة واملياه اجلوفية واهلواء 
 ؛قامت ابستددام مواد ملوثة 
 ؛أنتجت خملفات تسبب تلوث البيئة 
 هلا أتثري سليب على الزابئن أو املوظفني أو الناس الساكنني جبوار مواقع املؤسسة.  

  "تقدير املخاطر والرقابة الداخلية" :(400للمراجعة رقم )املعيار الدويل  -2-2
( 211تقدم هذه القائمة إرشادات إضافية حول تطبيق أوجه معينة من املعيار الدويل للمراجعة رقم )

، أمثلة حول ح العالقة بني اجلوانب البيئية ومناذج من خماطر املراجعة، كما حتدد بشكل أكثر وضوحاذلك بشر و 
 : ية اليت جيب أن يراعها املراجع واملتعلقة بـالبيئاجلوانب 

 ؛تقدير املداطر املالزمة لعملية املراجعة  
 ؛النظام احملاسيب ونظام الرقابة الداخلية  
 ؛بيئة الرقابة 
  .إجراءات الرقابة 

تقييمات املداطر من أهم تعترب دراسة املداطر البيئية وتقييمها وعالقتها بنظم الرقابة الداخلية و 
العمليات البيئية حمل يه عندما يتعلق األمر ابألحداث و مصادر املعلومات اليت يعتمد عليها املراجع يف إبداء رأ

 املراجعة. 
 "املالية قوائمعند مراجعة ال نظمةاألمراعاة القوانني و " (:250املعيار الدويل للمراجعة رقم ) -2-3

األنظمة كما تقع على املؤسسة تدار وفقا للقوانني و تعترب اإلدارة مسؤولة عن التأكد من أن عمليات 
 .  1اكتشاف عدم االلتزامو ق اإلدارة مسؤولية منع تعا

                                                      

حممل من ، 16ص  ،9، الفقرة "املالية قوائمال تدقيقعند  ألنظمةمراعاة القوانني وا: 121تدقيق املعيار الدويل لل" ،اللجنة الدولية ملهنة التدقيق -1
  اإللكرتوين: املوقع

http://www.dorar-aliraq.net/threads/2633-   ملفات-الدولية-التدقيق-معايري-القراءة-و-للتحميل-جاهزة
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التشريعات ة احلصول على فهم عام للقوانني و كما يتوجب على املراجع أثناء ختطيط عملية املراجع
اإلجراءات اليت و فهم ابلسياسات ، و وث حتريف جوهري ابلقوائم املاليةالبيئية اليت قد يؤدي انتهاكها إىل حد

 لك القوانني. يف سبيل ذلك يرتتب على املراجع القيام مبا يلي: تبتبعها املؤسسة لتحقيق االلتزام ت

 ؛استددام املعرفة احلالية بقطاع وأعمال املؤسسة  

  خيص سياسات االستفسار من اإلدارة )مبا يف ذلك املدراء الرئيسيني املسؤولني عن األمور البيئية( فيما
  ؛وإجراءات املؤسسة املتعلقة اباللتزام ابلقوانني والتشريعات البيئية

  االستفسار عن القوانني والتشريعات البيئية اليت قد يتوقع أن تكون ذات أتثري أساسي على عمليات
 املؤسسة، وأن عدم االلتزام هبذه املتطلبات قد يؤدي إىل توقف عمليات املؤسسة، أو يثري الشكوك

  ؛حول إمكانية استمرار نشاط املؤسسة

  مناقشة اإلدارة حول السياسات أو اإلجراءات اليت تتبعها املؤسسة للمحاسبة عن االلتزامات البيئية
  اليت تنشأ نتيجة الدعاوى القضائية املتعلقة ابألمور البيئية.

 "االستفادة من عمل خبري": (620املعيار الدويل للمراجعة رقم ) -2-4

، و يف سبيل ية اليت تتضمنها القوائم املاليةإدارة املؤسسة مسؤولية عن إعداد التقديرات احملاسبتعد 
مساعدهتا يف املراحل املتعددة إلعداد التقديرات بيئة لتقدمي االستشارات الفنية و ذلك عليها االستعانة خبرباء ال

 : 1مساعدهتا علىيتضمن ذلك اإلفصاح عنها، و اسبية اخلاصة ابلعوامل البيئة و احمل

 ؛حتديد احلاالت اليت قد نتج عنها التزامات بيئية ينبغي تقديرها  

  جتميع املعلومات الضرورية اليت تشكل أساس التقديرات احملاسبية، وتوفري تفاصيل املعلومات اليت
 ؛حتتاج إىل إفصاح يف القوائم املالية

 يف املالية املرتبطة بذلكتصميم خطة للعمليات العالجية املناسبة، واحتساب التكال.    

اإلدارة كجزء  ترى هذه القائمة أنه إذا ما قرر املراجع االستعانة بنتائج عمل اخلبري البيئي الذي تعينهو 
ذلك على فهم طبيعة التقرير  ه، حيث يساعدعليه أن يكون على اتصال دائم به ، فإنمن عملية املراجعة

ش اخلبري البيئي يف االفرتاضات والطرق واإلجراءات ومصادر أن يناقمداه، كذلك يتعني على املراجع فه و وهد
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ا ذلك وفقالتأكد من مدى كفاءته املهنية وموضوعية كأحد أدلة اإلثبات، و  عليهاملعلومات اليت يستددمها، و 
خبري بيئي آخر لتقييم  ، كما قد تتطلب عملية املراجعة استددام عمل(611للمعيار الدويل للمراجعة رقم )

يتعني على املراجع يف هذه احلالة ممارسة حكمة املهين لتحديد مدى ذلك العمل، وتطبيق إجراءات إضافية، و 
، الرتخيص مبزاولة املهنية، عضويته يف االعتبار التأهيل املهين للدبري احلاجة الستشارة خبري بيئي، مع األخذ يف

 .  فة إىل مسعة اخلبري يف جمال عمله، ابإلضاهيئة معرتف هبا

 األسئلة الرامية إىل توضيح طبيعة عمل املؤسسة من وجهة نظر بيئية: -3

جمموعة من األسئلة  (1111قائمة ممارسات املراجعة الدولية رقـــم )( ل11يتضمن امللحق رقم )
التوضيحية اليت ترمي إىل إعطاء املراجع نظرة عن نشاط املؤسسة من وجهة نظر بيئية وعن إجراءات الرقابة 

 الداخلية املتعلقة ابجلوانب البيئية.

 معرفة طبيعة عمل املؤسسة: -3-1

 :1تتمثل أهم األسئلة التوضيحي فيما يلي

  بيئية مهمة، واليت تؤثر سلبا على قوائمها املالية؟هل تعمل املؤسسة يف قطاع معرض ملداطر 

 ما هي املشاكل البيئية اليت يتضمنها قطاع املؤسسة بشكل عام؟ 

 ما هي القوانني واألنظمة البيئية الواجبة التطبيق على املؤسسة؟ 

 واألنظمة  هل تقوم اجلهات الرقابية مبراقبة التزام املؤسسة ابملتطلبات البيئة املفروضة مبوجب القوانني
 والرتاخيص؟

  هل مت اختاذ إجراءات أو إصدار تقارير من اجلهات الرقابة، واليت هلا أتثري جوهري على املؤسسة وعلى
 قوائمها املالية؟

  هل مت جدولة مبادرات ملنع أو وضع حد أو تعويض ضرر بيئي، أو صيانة املصادر البيئية املتجددة
 وغري املتجددة؟
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 تتعلق أبمور بيئية؟ وإن كان  مدراءهاأو دعاوى قضائية ضد املؤسسة أو  هل هناك سوابق لغرامات
 األمر كذلك، ماهي أسباب هذه الدعاوى؟

 هل هناك أي دعاوى قضائية غري مفصول فيها تتعلق اباللتزام ابلقوانني واألنظمة البيئية؟ 

 هل هناك تغطية أتمينية للمداطر البيئية؟ 

 بيئة وإجراءات الرقابة:  -3-2

تتمثل أهم األسئلة التوضيحية املتعلقة مبعرفة بيئة وإجراءات الرقابة الداخلية على األمور البيئية فيما 
 :1يلي

 ماهي فلسفة اإلدارة وأسلوب تشغيلها اخلاص ابلرقابة على البيئة؟ 

  هل يتضمن اهليكل التنظيمي للمؤسسة ختصيصا مالئما للفصل بني املسؤوليات، وذلك ألغراض
 لبيئية؟الرقابة ا

 هل متتلك املؤسسة نظام معلومات بيئي يتالءم مع املداطر البيئية اليت تواجهها؟ 

  هل تقوم املؤسسة بتشغيل نظام اإلدارة البيئية؟ وإن كان األمر كذلك، هل مت التصديق على هذا
 النظام من طرف هيئة تصديق مستقلة؟

 كان األمر كذلك، هل مت التحقق من   هل قامت املؤسسة بنشر تقارير أدائها البيئي طواعية؟ وإن
 صحة هذه التقارير من قبل طرف اثلث مستقل؟

  هل توجد هناك إجراءات رقابية لتحديد وتقييم املداطر البيئية، وملراقبة االلتزام ابلقوانني واألنظمة
 ؟البيئية، وملراقبة التغريات احملتملة يف التشريعات البيئية اليت يتوقع أن تؤثر على املؤسسة

  هل متتلك املؤسسة إجراءات رقابية للتعامل مع الشكاوى املتعلقة ابألمور البيئية، ومن ضمنها
 الصحية، املقدمة من طرف املوظفني أو أطراف أخرى؟

  هل متتلك املؤسسة إجراءات رقابية للتعامل مع النفاايت اخلطرة، والتدلص منها، طبقا للمتطلبات
 القانونية؟
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 ية لتحديد وتقييم األخطار البيئية ذات العالقة مبنتجات وخدمات املؤسسة، هل توجد إجراءات رقاب
 ولإليصال املناسب للمعلومات إىل الزابئن حول التدابري الوقائية، يف حالة الضرورة؟

  معرفة بوجود خماطر اللتزامات تنشأ نتيجة تلوث الرتبة أو املياه، أو اجلو أو  املؤسسة إدارةلدى هل
 على القوائم املالية للمؤسسة؟احملتملة خماطر أخرى انجتة عن شكاوى مل يتم حسمها، وأتثرياهتا 
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 خالصة الفصل الثالث:

ئية يف حتسني يستدلص من هذا الفصل ثالثة استددامات رئيسية تساهم من خالهلا املراجعة البي
 األداء البيئي للمؤسسة.

أوال، تعترب املراجعة البيئية إحدى األدوات األساسية املستددمة يف عملية تقييم األداء البيئي 
 للمؤسسة، حيث يتحتم على هذه األخرية معرفة أدائها البيئي أوال، حىت تتمكن من حتسينه.

 ااإلدارة البيئية اليت تتبناه املؤسسة بغرض حتسني أدائه اثنيا، تعترب املراجعة البيئية مكوان أساسيا لنظام
البيئي، حيث تعمل املراجعة البيئية على حتديد وتصحيح الفروقات واالحنرافات املوجودة يف هذا النظام هبدف 

 حتسينه بطريقة مستمرة.

تستددم كأداة للرقابة  أخريا، ونظرا لالرتباط الوثيق بني وظيفيت املراجعة واحملاسبة فإن املراجعة البيئية
على احملاسبة البيئية، عرب تقييمها للمعلومات اليت توفرها هذه األخرية عن األداء البيئي للمؤسسة ومدى أتثري 

 األمور البيئية الناشئة عن نشاطها على قوائمها املالية ومدى اإلفصاح عن ذلك.



 

 

 
 
 رابعالفصل ال
 

 دراسة حالة مؤسسة نفطال
 -قسنطينةقـاطعة الوقود بـم-
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 -قسنطينةمقاطعة الوقود ب-مؤسسة نفطالحالة الفصل الرابع: دراسة 
 

 مقدمة الفصل الرابع:

يف تغري بيئة األعمال، حيث أصبح لزاما على املؤسسات  ساهم ظهور مفهوم التنمية املستدامة
االقتصادية اجلزائرية الراغبة يف تعزيز مكانتها يف السوق احمللية والدولية، اعتماد أمناط إدارية جديدة متكنها من 

 ضمان حتقيق منو اقتصادي متواصل، يتماشى مع املتطلبات البيئية واالجتماعية احمليطة هبا.

ر قامت العديد من املؤسسات اجلزائرية، ومن ضمنها مؤسسة نفطال بتبين نظام لإلدارة يف هذا اإلطا
البيئية وذلك يف حماولة منها جلعل نشاطاهتا أكثر احرتاما للبيئة، عرب التقليل من أتثرياهتا السلبية واستددام 

 ل محاية البيئة.تقنيات وأساليب وجتهيزات حديثة، حترتم القوانني والتنظيمات اليت وضعت يف سبي

للتحقق من جتسيد هذه األهداف، يتوجب على املؤسسة القيام بعمليات مراجعة بيئية متكنها من 
 معرفة مدى االلتزام ابملتطلبات القانونية، وحتديد مصادر التلوث البيئي من أجل القضاء عليه.

سنطينة، هبدف مقاطعة الوقود لق –وعليه سوف خنصص هذا الفصل لدراسة حالة مؤسسة نفطال 
التعرف على الدور الذي تلعبه املراجعة البيئية يف حتسني األداء البيئي للمؤسسة، من خالل الوقوف على أهم 

  استددامات املراجعة البيئية يف مؤسسة نفطال. 

 بناءا على ما سبق سنتناول يف هذا الفصل املباحث التالية: 

 املبحث األول: تقدمي عام ملؤسسة نفطال 

 ث الثاين: تقييم األداء البيئي ملستودع ختزين الوقود ابخلروباملبح 

 املبحث الثالث: مراجعة نظام اإلدارة البيئية ملؤسسة نفطال 
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  نفطال ملؤسسة تقدمي عاماملبحث األول: 

تعد مؤسسة نفطال إحدى الفروع التابعة جملمع سونطراك، حيث يتمثل نشاطها األساسي يف تلبية 
 احتياجات السوق الوطنية من املواد البرتولية ومشتقاهتا.   

  نشأة املؤسسة وتطورها التارخيياملطلب األول: 
 نشأة املؤسسة:  – 2

 املنتجاتوتوزيع ، حيث تفرعت املؤسسة الوطنية لتصفية 1981تعود نشأة مؤسسة نفطال إىل سنة 
هيكلة هذه األخرية، وذلك مبوجب  إعادةعن املؤسسة األم "سوانطراك" يف إطار برانمج  (ERDP)البرتولية 

. انطلقت هذه املؤسسة يف النشاط بدًءا من الفاتح 1981أفريل  06الصادر بتاريخ  80/101املرسوم رقم 
 كلت هلا مهام تكرير وتوزيع املواد البرتولية.حيث أو  1982جانفي 

والذي مت مبوجبه الفصل بني نشاطي التكرير  119/10صدر املرسوم رقم  1910أوت  10بتاريخ 
 والتوزيع، حيث أسندت كل مهمة إىل مؤسسة جديدة مت إنشاؤها من أجل هذا الغرض وتتمثل يف:

   مؤسسة نفطال(NAFTAL) ملنتجات البرتولية ومشتقاهتا.تقوم مبهام تسويق وتوزيع ا 

  مؤسسة نفطيك(NAFTEC) .واليت كلفت مبهمة تكرير املواد البرتولية 

مت تغيري الشكل القانوين ملؤسسة نفطال، حيث أصبحت شركة ذات أسهم  1991انطالقا من سنة 
من طرف جممع سونطراك، وتتمثل مهمتها الرئيسية  %  100د.ج، مملوك 12.621.111.111،11برأمسال قدره 

 يف تسويق املنتجات البرتولية يف السوق الوطنية، كما تنشط يف اجملاالت التالية:

  تعبئة قارورات غاز البرتول املميع(GPL)؛ 

 تكوين الزفت؛ 

  فت، العجالت توزيع، ختزين وتسويق الوقود أبنواعه، غاز البرتول املميع، مواد التشحيم والتزييت، الز
 واملنتجات البرتولية اخلاصة؛

 .نقل املنتجات البرتولية  
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، أي وحدة لكل والية، (UND)وحدة للتوزيع  21كانت مؤسسة نفطال ومنذ نشأهتا مقسمة إىل 
حيث تقوم هذه الوحدات بتوزيع خمتلف املنتجات البرتولية ومشتقاهتا. لكن ومع بروز معطيات السوق اجلديدة 

، قسمت مبوجبه نشاطات املؤسسة على ثالثة شعب، حبيث 1112كل تنظيمي جديد بدأ سنة مت اعتماد هي
 ختتص كل شعبة يف جمال معني. وعليه مت اعتماد التقسيم التايل:

  مقاطعات؛ 11شعبة الوقود: ختتص يف جمال التزويد ابلوقود وختزينه، حيث قسمت إىل 

  شعبة غاز البرتول املميع(GPL) ختتص يف ختزين غاز الــ :GPL  19وتعبئته يف القارورات، وتقسم إىل 
 مقاطعة؛

  الشعبة التجارية: تقوم هذه األخري بتسيري شبكة حمطات الوقود وتسويق خمتلف املنتجات البرتولية
 مقاطعة. 11وتقسم إىل 

 دة والايت.    تغطي كل مقاطعة من هذه املقاطعات املدتلفة منطقة نشاطات اقتصادية متتد على ع

 بناًءا على ما سبق مت تقسيم وحدة التوزيع لقسنطينة على النحو التايل: 

  مقاطعة غاز البرتول املميع(GPL)؛ 

 الوكالة التجارية )تتبع املقاطعة التجارية لعنابة(؛ 

 .)مقاطعة الوقود )وهي الوحدة حمل الدراسة 

 التعريف بشعبة الوقود ملؤسسة نفطال: - 3

شعبة الوقود إحدى الشعب الثالث املكونة ملؤسسة نفطال، حيث تتكفل هذه الشعبة بنشاطات متثل 
التزويد، والتدزين مث توزيع الوقود اجلوي والبحري واألرضي وزيوت التشحيم املستعملة يف الطائرات والسفن، 

عات العشر املشكلة هلذه وذلك من خالل وحداهتا املدتلفة واملوزعة عرب الرتاب الوطين واليت تنتمي للمقاط
 الشعبة. 

 التعريف مبقاطعة الوقود لقسنطينة: – 4

بدائرة اخلروب،  قعتنتمي مقاطعة الوقود لقسنطينة لشعبة الوقود التابعة ملؤسسة نفطال، حيث ت
هكتار. تقوم هذه الوحدة بتغطية احتياجات سكان  12جنوب والية قسنطينة، وترتبع على مساحة قدرها 
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يف الشرق اجلزائري من الوقود، حيث تتوفر على أربعة مستودعات لالستقبال والتدزين مث عشرة والايت 
من خمتلف أنواع  0م 111.911التوزيع، وهي مراكز اخلروب، العلمة، تبسة والشريعة واليت تبلغ سعتها اإلمجالية 

خزاان  11الذي يضم  من حيث التجهيز وسعة التدزين مستودع اخلروبويعترب أمهها على اإلطالق الوقود، 
من خمتلف املواد البرتولية اجلاهزة لالستهالك املباشر واملتدفقة عرب أنبوب  0م 60.111بسعة إمجالية تقدر بــ 

  سكيكدة/اخلروب. 

 اهليكل التنظيمي ملقاطعة الوقود لقسنطينة: ثايناملطلب ال 

هبا، والذي مت وضعه واعتماده متتلك كل وحدة من وحدات مؤسسة نفطال هيكلها التنظيمي اخلاص 
من طرف املديرية العامة. يتضمن اهليكل التنظيمي ملقاطعة الوقود لقسنطينة أقساما عملياتية ميدانية تضطلع 
ابملهام املتعلقة ابلنشاط الرئيسي للوحدة من جهة، وأقساما أخرى تقوم أبنشطة الدعم من خالل أنشطة 

 املتابعة والتسيري من جهة أخرى.

 ( اهليكل التنظيمي ملقاطعة الوقود لقسنطينة09الشكل املوايل رقم ) يوضح
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 لقسنطينةقود و املصدر: دائرة اإلدارة والوسائل العامة ملقاطعة ال
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دتلف أقسام وهياكل هذه ملسنقوم من خالل الشكل أعاله ابلتطرق إىل شرح موجز ألهم الوظائف املوكلة 
 .الوحدة

 مدير املقاطعة:  -1

 التزويدسيري اجليد لتدفقــات التموين و تتمثل مهمة الرئيسية يف ضمان التميثل أعلى سلطة يف الوحدة، و 
من خالل قيامه أبعمال التنظيم والتوجيه  ذلكو دتلف مستودعات ختزين الوقود التابعة للمقاطعة ملابلوقود املوجهة 

 . والرقابة على خمتلف النشاطات والتنسيق واإلشراف

 : من مهامه أيضا

  ؛وكذلك السلطات واإلدارة احمللية وعمالء( )موردونإدارة العالقات مع الشركاء احملليني 

 .السهر على التطبيق اجليد والتحسني املستمر لنظام اإلدارة املتكامل للمؤسسة 

 األمانة :  -2

 ذلك من خالل: ى السري اجليد ألمانة املديرية و تتمثل مهامها األساسية يف السهر عل

 ؛التكفل ابملكاملات اهلاتفية 

 ؛ستقبال الزوارا 

 ؛تسجيل وحتضري مواعيد املدير 

  ؛الرسائلحترير بعض املرسالت و  

 ؛تسجيل وتوزيع الربيد 

 : املسؤول عن األمن الصناعي -3

عرب البيئة وذلك لك احلفاظ على سالمة التجهيزات و كذهو املسؤول عن محاية صحة وسالمة العمال و 
 : قيامه ابملهام التالية

 ( مساعدة املدير يف التكفل ابمللفات املتعلقة ابلصحة والسالمة البيئةHSE)؛ 



 -قسنطينةمقاطعة الوقود ب-حالة مؤسسة نفطالدراسة  الفصل الرابع:

 

135 

 

   ؛التحسني املستمر لنظام اإلدارة املتكامل للمؤسسةالسهر على التطبيق الفعال و 

 ؛ضمان االمتثال مبدتلف االلتزامات القانونية والتنظيمية اليت تطبق على الوحدات التشغيلية 

 ة حول املداطر املرتبطة ابلصحة والسالمة يف أماكن العمل القيام ابلتحسيس املستمر لعمال املقاطع
 ؛ك املداطر البيئيةكذلو 

 البيئة.تعلقة ابلصحة والسالمة و وضع برانمج لعمليات التفتيش امل 

   الداخلي:املساعد الكلف ابألمن   -4

 ، كما ميكن تلديص أهماملساعد يف ضمان أمن وسالمة ممتلكات الوحدةتتمثل املهمة األساسية هلذا 
 : األعمال اليت يقوم هبا فيما يلي

  ؛األمن الداخلي على مستوى املقاطعة طبقا لإلجراءات املعمول هبااإلشراف على نشاط 

 ؛تقدير وتقييم املداطر والتهديدات اليت قد تتعرض هلا املمتلكات 

 ؛تقييم وسائل محاية املمتلكات وذلك هبدف االحتياط من املداطر املمكنة 

  ميع املواقع التابعة للمقاطعةجل وتدقيق أمينالقيام بعمليات مراقبة. 

  القانونية:املكلف ابلشؤون  -5

زاعات اليت مهمة فض النله حيث توكل  ،التعامالت القانونية للوحدةيقوم ابإلشراف على خمتلف القضااي و 
 .ى أتخذ طابع االستشارة القانونيةالعمال أو األطراف اخلارجية كما يضطلع مبهام أخر قد نشأ بني اإلدارة و 

  املقاطعة:خمرب  -6

كد من نوعية املنتجات البرتولية الرئيسية هلذا املدرب يف القيام إبجراء التحاليل الضرورية للتأتتمثل املهمة 
 : ذلك من خاللو 

  ؛واملراقبةبرجمة عمليات التحاليل 

 ؛ضمان احرتام وتطبيق إجراءات الرقابة على نوعية املنتجات 
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  ؛البرتوليةضمان احرتام املعايري الوطنية املطبقة يف جمال تسويق املنتجات 

  االستغالل:دائرة  -7

 :   ئيسية لدائرة االستغالل فيما يليتتمثل املهام الر 

  ؛دتلف أنواع الوقودمل ضمان تنفيذ خطط التزويد واإلمدادات والنقل 

 ؛متابعة عمليات حتويل املنتجات البرتولية عن طريق األانبيب 

 ؛وفرة على مستوى مستودعات الوقوداحلرص على االستغالل األمثل لتجهيزات ومعدات التدزين املت  

  ؛والقيام بتنظيمهامتابعة تسيري خمزوانت مستودعات الوقود 

 ؛تسيري وسائل نقل الوقود عرب الطرقات  

  التالية:تضم هذه الدائرة املصاحل 

  االستغالل:مصلحة  -7-1

ذلك عرب الكم والنوع و  تدفقات املنتجات من حيث تقوم هذه املصلحة مبساعدة دائرة االستغالل يف تسيري
 .يد واإلمداد والنقل املعد من طرف املقاطعةو دطط التز ملتنفيذها 

 مصلحة الوقود :  -7-2

 .  دعات ختزين الوقودخمزون املنتجات على مستوى مستو تقوم هذه املصلحة مبهمة متابعة وتسيري تدفقات و 

  الصيانة:و الدائرة التقنية  -8

 : الدائرة فيما يليم املوكلة هلذه تتدلص أهم املها

 ؛احملافظة على السري احلسن للتجهيزات واملعدات التابعة للمقاطعة 

 هاريجمتابعة برانمج املراقبة اخلاص أبجهزة القياس ومرافق التدزين ومتابعة صالحية شهادات الربط بني ص 
 ؛التدزين
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  والتصليح اخلاصة بكل إعداد جداول القيادة اليت تظهر املؤشرات اخلاصة ابألصول مصاريف الصيانة
 ؛صنف من أصناف التجهيزات واملعدات الثابتة

 ؛تضمن يف امليزانيةإعداد ومتابعة خمطط إعادة التأهيل والتجديد امل 

 ؛إنشاء قاعدة بياانت تقنية للتجهيزات واملرافق الثابتة 

 : هذه الدائرة من املصاحل التالية تتشكل

  اإلجناز :مصلحة الدراسات و  -8-1

 .ملهمة األساسية هلذه املصلحة يف مراقبة ومتابعة أشغال إجناز املشاريع التابعة للمقاطعةتتمثل ا

 املصلحة التقنية :  -8-2

 املرافق الثابتة. ذ برامج إعادة أتهيل التجهيزات و تقوم هذه املصلحة بتنفي

 :   مصلحة صيانة التجهيزات الثابتة -8-3

 .تنفيذ برانمج صيانة التجهيزات واملرافق الثابتة تتمثل مهمتها يف

 : مصلحة مراقبة القنوات -8-4

ت امللحقة هبا على مستوى مراكز ومستودعات التجهيزامتابعة القنوات و تقوم هذه املصلحة مبراقبة و 
 .التدزين

 : دائرة اإلعالم اآليل -9

 : من مهام هذه الدائرة ما يلي

  اإلعالم اآليل وتطبيقات وبرامج شبكات اإلعالم اآليل، وصيانتها يف السهر على السري احلسن ألجهزة
  ؛خمتلف الدوائر واملصاحل التابعة للمقاطعة

  ؛حتياطية مستمرةااآليل عرب القيام بعمليات نسخ  وأنظمة اإلعالمأتمني املعلومات 

 ؛ضمان توفر املعلومات التسيريية مبدتلف هياكل املقاطعة واهلياكل املركزية 
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 ؛ري الدعم اهلياكل املستددمة سواء كان ذلك يف املواقع أو عن بعدتوف 

 القيام بتجميع املعلومات الدورية وإرساهلا إىل اهلياكل التشغيلية. 

  التالية:تتوفر هذه الدائرة على املصاحل 

 : الشبكاتمصلحة األنظمة و  -9-1

 صيانة أجهزة اإلعالم اآليل.   األنظمة العملياتية و  استغاللو لحة إبدارة شبكة اإلعالم اآليل تتكفل هذه املص

 : مصلحة معلوماتيات التسيري -9-2

 .إبعداد تقارير النشاط الدورية وجداول القيادة اخلاصة ابملقاطعة تقوم هذه املصلحة 

 :دائرة املالية واحملاسبة -11

كما تقوم إبعداد خمتلف الدفاتر ،  شراف على كل العمليات املالية واحملاسبة للمقاطعةابإل الدائرةتقوم هذه 
 .يامها إبعداد خمتلف امليزانيات ومتابعة سري النشاطالسجالت احملاسبة ابإلضافة إىل قو 

 : تضم هذه الدائرة املصاحل التالية

 مصلحة احملاسبة العامة :  -11-1

اطها مثل تسجيل ة لنشتقوم هذه املصلحة بتسجيل العمليات احملاسبة اليت تدخل يف إطار ممارسة الوحد
 .ما إىل ذلكو واملؤوانت االهتالكات املشرتايت واملبيعات و 

 زينة : مصلحة اخل -11-2

إطار  اليت تدخل يفمصاريف و و تتمثل املهمة الرئيسية هلذه املصلحة يف تسيري التدفقات املالية من إيرادات 
 .ممارسة املقاطعة لنشاطاهتا

 مصلحة امليزانية :   -11-3

( كما تقوم ية للوحدة )ميزانية االستثمار وميزانية التشغيلاملصلحة إبعداد مجيع امليزانيات التقدير هتتم هذه 
 .حتليل خمتلف مؤشرات التسيريحبساب و 
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 : مصلحة تسيري املمتلكات -11-4

 .تضمن هذه املصلحة تسيري ممتلكات الوحدة على الصعيد احملاسيب

  العامة:الوسائل دائرة اإلدارة و  -11

 : ام الرئيسية هلذه الدائرة ما يلياملهتتضمن 

 ؛ضمان التسيري اإلداري ملستددمي املقاطعة  

 ؛تسيري الوسائل العامة للمقاطعة 

  الالزمة للسري احلسن لنشاطات املقاطعة. اللوجستيةضمان اخلدمات 

 : هذه الدائرة من املصاحل التالية تتكون

 مصلحة اإلدارة العامة :  -11-1

 . ستددمي املصاحل املدتلفة للوحدةابلتسيري اإلداري مل تقوم هذه املصلحة

 . مصلحة الوسائل العامة : 2.11

 . الضرورية للسري احلسن للمقاطعة واملستودعات التابعة هلاتوفر هذه املصلحة الوسائل 

 . مصلحة املوارد البشرية : 3.11

ملقاطعة ا ملسار املهين ملستددمياو ، التوظيف التكوين ملصلحة على تسيري ملفات االنتقاءتسهر هذه ا
 .واملستودعات التابعة هلا

 مستودعات ختزين الوقود:  -12

تتوفر مقاطعة الوقود لقسنطينة على أربعة مستودعات لتدزين الوقود واليت مت ذكرها مسبقا حيث تضطلع 
 هذه املراكز ابملهام التالية : 

 ؛املنطلقة منهو املستودع  تسيري، مراقبة وقياس تدفقات منتجات الوقود القادمة إىل  
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  ؛دتلف التجهيزات والوسائل التابعة للمستودعملضمان الصيانة واألمن الصناعي 

 .تسيري وإدارة موظفي املستودع 

 املطلب الثالث: طبيعة نشاط املؤسسة أهدافها وعالقتها مبحيطها 
مرتبط حيوي قطاع حساس و ذلك كوهنا تنشط يف و دورا أساسيا يف االقتصاد الوطين تلعب مؤسسة نفطال 

 .تصاديةرتباطا وثيقا بباقي القطاعات االقا

  املؤسسة:نشاط  -1

، األساسي ملؤسسة نفطال يف توزيع وتسويق املنتجات البرتولية ومشتقاهتا يف السوق الوطنيةمثل النشاط تي
مليون طن من خمتلف  15,16ما مقداره  2012سنة حيث بلغ احلجم اجلمايل للمنتجات اليت مت تسويقها خالل 

 :لتايلاملنتجات البرتولية موزعة كما يف اجلدول ا

 2012احلجم اإلمجايل للمبيعات لسنة  :4اجلدول رقم  

 2012حجم املبيعات السنة  املنتج
 مليون طن  12,23 الوقود األرضي 
 مليون طن  0,48 الوقود اجلوي 

 مليون طن  0,26 الوقود البحري 
 مليون طن  1,71 (GPL)غاز الربوابن 

 مليون طن  0,33 الزفت 
 ألف طن  94,97 مواد التشحيم و التزييت 

 ألف طن  22,47 مواد خاصة 
 ألف وحدة  48,99 عجالت املركبات

 consulté le 13/08/2014  annuels-http://www.naftal.dz/fr/index.php/rapports:  le site:املصدر

 : هيستعمل مؤسسـة نفطــال وسائل متعددة للنقل ت جات يف مجيع أحناء الرتاب الوطين،لضمان توفر املنت

  شبكة األانبيب ، حيث متتد األانبيب لتزويد املستودعات انطالقا من املصايف البرتوليةاملالحة الداخلية و
  كلم؛  011على مسافة 

http://www.naftal.dz/fr/index.php/rapports-annuels
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  ؛نطالقا من املستودعاتاالسكك احلديدية لتزويد املدازن 

 حيث متلك ة احلديديةتزويد املدازن اليت ال تصل إليها السكلربية لتسليم املنتجات للزابئن و الطرق ا ،
 . شاحنة للتوزيع 0011نفطال حظرية مكونة من 

 001منها  خدمات، حمطة 1111توزيع منتجاهتا عرب شبكة مكونة من بتقوم خدمات مؤسسة نفطال 
 .على شكل نقاط البيع املعتمدة 1102بصيغة التسيري املباشر و

  التالية:كما تتوفر نفطال على اهلياكل 

 20 ؛مستودع للوقود األرضي  

 21  مركز لتعبئة قارورات غاز الربوابن(GPL) ؛ 

 01 ؛خمزن للوقود اجلوي  

 16 ؛مراكز للوقود البحري  

 12  العجالتمركز ملواد التشحيم و.  

: اجات من الوقود للوالايت التاليةأما فيما خيص نشاط مقاطعة الوقود لقسنطينة فيتمثل يف تلبية االحتي
. تتم عملية تزويد وبرج بوعريريج سطيف ،أم البواقي، املسيلة ،طينة، ميلة، سوق أهراس، تبسة، ابتنة، بسكرةقسن

. أما أو عرب السكك احلديدية كلم  112عات الوقود مباشرة من مصفاة سكيكدة عن طريق أنبوب يبلغ طوله دستو م
 .ة التوزيع فتتم عن طريق الشاحناتعملي

  املؤسسة:أهداف  -2

ايدة اليت حتتلها يف ر على مكانة الذلك لتحافظ طال إىل حتقيق مجلة من األهداف و تسعى مؤسسة نف
  يلي:السوق الوطنية. تتمثل أهم هذه األهداف فيما 

 ؛مواصلة مهمة توزيع املنتجات البرتولية  

  ؛اخلدمات اليت تقدمهااملنتجات و حتسني نوعية التحكم يف التكاليف و 
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 ؛الدويلر على املستوى الوطين و إعادة االنتشا 

 ؛تطوير نشاطات التدزين والبيع ابجلملة  

  ؛سياسة تسويقية وجتارية وتكوينية مالئمةوضع 

 ؛حفظ وتعزيز احلصة السوقية 

 ؛الوصول إىل تنظيم وتشغيل متناسبان مع التحوالت املدتلفة 

 ؛البحث عن فرص للشراكة وتطويرها  

 ؛حتديث وتوسيع شبكة حمطات اخلدمات  

 ؛جتديد وسائل النقل عرب الطرقات  

 ؛زايدة قدرات نقل الوقود عرب األانبيب  

  ــوقود الـ النظيفة:تطوير املنتجات GPL  رصاص. المن  اخلايلوالبنزين 

 عالقة مؤسسة نفطال ابلبيئة :    -3

راكة مع الوزارة املكلفة ذلك ابلشية للبيئة و يف خطة مدى العمل الوطن 1111تساهم نفطال منذ سنة 
 . اقتصادي دائم من وجهة نظر بيئية سعى الرامي إىل حتقيق منوخنراط نفطال يف املاابلبيئة، وهو ما يعرب عن 

ذلك ابلنظر خلطورة املنتجات املتداولة، للسياسة التنموية لنفطال و  االسرتاتيجيةمتثل محاية البيئة أحد احملاور 
، ، حيث يهدف التحكم يف املداطر املرتبطة هبذه العمليات إىل محاية األشداصملدزنة، املنقولة واملسوقة من طرفهاا

 التزاماهتا، حيث ينبع هذا االهتمام من ة من االهتمامات الرئيسية لنفطالالبيئة كما تعد محاية البيئو  واملمتلكات
 .الوطنية والدولية يف هذا اجملال

 :  يليعليه فإن نفطال تلتزم مبا و 

 ؛مكافحة تغري املنا، واملسامهة يف حتسني نوعية اهلواء 

 ؛كمياهتا  خفضا والقيام ابلقضاء عليها أو تسيري النفاايت املرتتبة عن تسويقها ملنتجاهت 
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 ؛القيام ابسرتجاع الزيوت املستعملة على مستوى نقاط البيع املعتمدة  

 ؛احلفاظ على املياه السطحية واجلوفية 

 ؛عقلنة احتياجاهتا من الطاقة 

 ؛املتجددة اتتطوير الوقود النظيف والطاق  

 ؛حتسني السالمة واألمن يف أماكن العمل  

  والبيئة؛تقليص التأثريات السلبية لنشاطاهتا على صحة العمال، املتعاونني العمالء والسكان  

 ( االخنراط يف وضع نظام إلدارة الصحة والسالمة والبيئةHSE   .) 

 تقييم األداء البيئي ملستودع ختزين الوقود ابخلروب: يناملبحث الثا

إبجراء عملية  "Macro Consulting Invest" كلفت مؤسسة نفطال مكتب الدراسات اخلارجي
 مراجعة بيئية ملستودع ختزين الوقود األرضي واجلوي ابخلروب وذلك طبقا للقوانني سارية املفعول. 

التعرف على خمتلف مصادر التلوث البيئي  تقييم األداء البيئي للمستودع عن طريق هتدف هذه املراجعة إىل
ودع، كما تسعى إىل حتديد مكامن اخللل يف بعض التجهيزات واملرافق املستغلة واإلزعاج الناجتة عن تشغيل املست

لحد أو القضاء على التلوث البيئي ومن مثة حتسني اإلجراءات الالزمة لالذي ميكنها من وضع التدابري و  الشيء
 .األداء البيئي هلذه الوحدة

 تودع   التحتية وجتهيزات املس نيةاملطلب األول: وصف وتشخيص حالة الب
، حيث (JET A1، البنزين واملازوت)منتجات الوقود  املمارس يف املستودع يف ختزين وتوزيع يتمثل النشاط

. يتم توزيع انبيب القادم من مصفاة سكيكدة وعرب السكك احلديديةتم تزويد املستودع ابملنتجات عرب خط األي
 . قاملة، خنشلة، سطيف وبرج بوعريريجة، أم البواقي، ، ميلهذه املنتجات على والايت قسنطينة

  املتوفرة:التجهيزات البنية التحتية و  -1

هو يتألف من هكتار، و  12تل مساحة إمجالية قدرها اليت حتدع ضمن مقاطعة الوقود لقسنطينة و يقع املستو   
  :املرافق التالية
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 : منطقة ختزين الوقود -1-1

 : صهاريج التخزين -1-1-1

 :  نورد خصائصها يف اجلدول التايلصهرجيا خزاان 11تتألف منطقة ختزين الوقود يف املستودع من   
 خصائص صهاريج ختزين الوقود :5اجلدول رقم  

 النوع (3طاقة التخزين )م املنتج املخزن رقم اخلزان
  خزان ذو سقف عائم 1111 البنزين العادي  1
 خزان ذو سقف عائم  2111 البنزين العادي  1
 خزان ذو سقف عائم  2111 البنزين املمتاز  0
 خزان ذو سقف عائم  2111 البنزين املمتاز 2
2 Jet A1     0111  خزان ذو سقف عائم 
6 Jet A1     1111  خزان ذو سقف عائم 
0 Jet A1     1111  خزان ذو سقف عائم 
 خزان حديدي ذو سقف اثبت 11111 املازوت  1
 خزان حديدي ذو سقف اثبت 2111 املازوت  9
 خزان حديدي ذو سقف اثبت 11111 املازوت  11
 خزان حديدي ذو سقف اثبت 11111 املازوت  11
 خزان حديدي ذو سقف اثبت 1111 رصاصال اخلايل منالبنزين  11

 ستغالل ملقاطعة الوقود بقسنطينةاملصدر : دائرة اال

 : احتجاز السوائل املتسربةأحواض  -1-1-2
 .اليت توجد هبا خزاانت الوقوديوجد حوضان كبريان حلفظ السوائل املتسربة واللذان حييطان ابملنطقة   

 حمطة التحميل )الشحن(: -1-2

على مستوى املستودع حمطتان للشحن، إحدامها خمصصة للشاحنات واألخرى لعرابت السكة يتواجد   
، يف حني تتكون حمطة شحن عرابت السكة ذراعا للتحميل 10الشاحنات من  حتميلتتكون حمطة  .احلديدية

 .ل موزعة على خطني للسكة احلديديةأذرع للتحمي 2احلديدية من 
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 : احملطة الكاشطة -1-3
الكرة  استقبال، يتمثل دورها يف قي موضوع على قاعدة مثبتة أبعمدةعن أنبوب أف ةر ااحملطة الكاشطة عب  

ذلك خالل عملية التزويد عرب خط األانبيب السائلة ذات الطبيعة املدتلفة و  البالستكية اليت تفصل بني املنتجات
 .صفاة سكيكدةمن م

 :  املنتجات استقبال -1-4

، حيث ة سكيكدةاخط أانبيب مباشرة من مصف( بواسطة Jet A1الـ والبنزين و  )املازوتيتم نقل الوقود   
دع خطان لألانبيب . يوجد على مستوى املستو احدة لنقل املنتجات عرب األانبيبعلى حمطة و يتوفر املستودع 

. أما خط بوصات يوجد خارج اخلدمة 11. حاليا خط األانبيب القدمي الذي يبلغ قطره أحدامها قدمي واألخر جديد
 ./ساعة0م 061 إىل تدفق يصلكلم مبعدل  103,5بوصة وطوله  11املنتجات فيبلغ قطره  واملتعدد اجلديد األانبيب

 .ى مستوى املستودع، حيث يوجد مركزان للتفريغ علجات بواسطة عرابت السكة احلديديةكما يتم نقل املنت

 : حمطة ضخ املنتجات -1-5

 : يلي مضدة موزعة كما 19يبلغ العدد اإلمجايل للمضدات اليت يتوفر عليها املستودع   

 ساعة /0م 102 األخرى مبعدلالثالث ساعة و /0م 111ق للبنزين العادي واحدة مبعدل تدف اتمضدع أرب. 

  ساعة/0م 111مضدتان للبنزين املمتاز مبعدل تدفق. 

  ساعة. /0م 102 األخرى مبعدلساعة و /0م 111مبعدل تدفق واحدة رصاص ال اخلايل منمضدتان للبنزين 

  ساعة. / 0م 102السبع األخرى مبعدل /ساعة و 0م 111مثانية مضدات للمازوت واحدة مبعدل تدفق 

 ـثالثة مضدات للـ Jet A1  ساعة./ 0م 102الباقيتان مبعدل االثنان /ساعة و 0م 111واحدة مبعدل تدفق 

 : حمطة املعاجلة -1-6
 يوجد على مستوى املستودع حمطة ملعاجلة املياه املسرتجعة واليت تتكون من:   

  ؛املدتلفة املسرتجعة(حوض لنزع الرمال )مجع املياه 

 ؛حمطة ضخ  



 -قسنطينةمقاطعة الوقود ب-حالة مؤسسة نفطالدراسة  الفصل الرابع:

 

146 

 

  ؛0م 1011حوض للمياه واملنتجات امللوثة سعته 

 ؛فخ للنفط  

 ؛حوض للطني 

  ؛مضدات للطني  

 .مرشح )مصفي( من الكربون املنشط 

 : مرافق أخرى -1-7
 :نوجزها فيما يلي ،مرافق أخرى د، توجابإلضافة إىل املرافق سالفة الذكر  

 ؛مبىن إداري مكون من عدة مكاتب  

  ؛على مكتبني واليت حتتويغرفة التحكم  

 ؛خمترب  

 ؛ورثة لصيانة التجهيزات الثابتة 

 ؛سيارة إسعاف 

  .مركز للحراسة يقع عند املدخل الرئيسي للمستودع 

 وسائل مكافحة احلرائق :  -1-8
 تتكون وسائل مكافحة احلرائق من:   

 ؛شبكة مياه إلطفاء احلرائق  

  ؛0م 11111خزان مياه بسعة  

  ؛ساعة/0م 221مضدة مياه ذات معدل تدفق   

  ؛ساعة/0م 611مضدة مياه ذات معدل تدفق  
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  ؛/ساعة للواحدة0م 21مضدتان مبعدل تدفق 

  ؛ساعة/0م 611مضدات كهرابئية بقوة تدفق  

 شاحنة ملكافحة احلرائق. 

 الشبكة الكهرابئية :  -1-9

 حيتوى املستودع على شبكة تتكون من :   

  611حموالت كهرابئية بقوة  (12)أربع KVA ،601 KVA  1121و KVA . 

 121مولدات كهرابئية بقوة  (10) ثالثة KVA ،121 KVA 121وKVA. 
 .إضافة إىل هذه املعدات املستغلة، توجد مخسة حموالت خمزنة  

 شبكة تصريف املياه :  -1-11
، واملياه املدتلطة مياه األمطار إىل خارج املستودع يتوفر املوقع على شبكة لتصريف املياه تسمح بتوجيه

ف املياه املعاجلة يف مياه الصرف الصحي إىل الشبكة املعدة هلذا الغرض، كما يتم صر وت إىل حمطة املعاجلة و ابلزي
 .هذه الشبكة

 : البنية التحتيةتشخيص حالة التجهيزات و  -2
 : منطقة ختزين الوقود -2-1

 : صهاريج التخزين -2-1-1
املدتلفة  قاييسيتم عرض امل .سوائل املتسربةحتجاز للاتتوفر أحواض عشر مستغلة و  ثيناالمجيع الصهاريج   

يف غرفة التحكم، كما يتم القياس اليدوي  السوائل املدزنة بصفة آلية مستوى ارتفاعو  اخنفاض، املتعلقة بدرجة احلرارة
 .(ENACT). ختضع هذه اخلزاانت للرقابة التقنية من قبل شركة وطنية خمتصة أيضا

 : السوائل املتسربة احتجازأحواض  -2-1-2
ة مقاومة للسوائل اليت قد تتدفق ي، فهي مصنوعة من مادة طبيعرسانةطح هذه األحواض ابخلمل تتم تغطية س

 .إليها
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صيانتها بصفة دورية )نزع ، كما تتم عملية امللوثةشرة مبحطة معاجلة املياه ل هذه األحواض مبايمت توص 
 .األعشاب، تنظيف قنوات الصرف(

 : معدات الضخ -2-2

 .خلرسانة لكن سطحها غري مغطىأرضية حمطة الضخ مغطاة اب
، غري أن أرضية  تتوفر على حوض الحتجاز السوائلتوجد بعض التسرابت يف عدد من املضدات اليت ال

 احملطة جمهزة بقنوات تصريف متصلة مبحطة معاجلة املياه امللوثة. 

 حمطة معاجلة املياه:  -2-3

 .من السوائل اليت يتم جتميعها كمية كبرية  واجدهو ما قد يتسبب يف تاحملطة متوقفة عن العمل حاليا و  هذه

 (:احلديدية وعرابت السكةاألانبيب عن طريق )استقبال املنتجات  -2-4

مسار  على طولوذلك  عنها تتم إزالة األعشاب الضارةحيث  ،تكون أرضية حمطة االستقبال من احلصىت
، أرضيتها مغطاة ابخلرسانة يها تسرابت، أما حمطة عرابت السكة احلديدية فال توجد فخط األانبيب داخل املستودع

 .ة املياه من خالل قنوات للتصريفمبحطة معاجل وهي متصلة

 : منطقة الشحن -2-5

ما أن أرضيتها مغطاة ابخلرسانة ، كم حيدد حجم الوقود الواجب حتميلههزة بنظاحمطة شحن الشاحنات جم
 .متصلة كذلك مبحطة معاجلة املياه امللوثة هيو 

من كما يتم اسرتجاع التسرابت   ،الرمال موجودة بعني املكان حيث تستددم كمادة ماصة للسوائل املتسربة
 .زين واألخر للمازوت، حيث تتم عملية إعادة تدويرمهاخالل خزانني أحدمها للبن

 : نظام الصرف الصحي -2-6

املياه  ميكن من اسرتجاع حيث يعمل بشكل صحيح ما، نظام الصرف الصحي موجود وهو يف حالة جيدة
 .املتسربة عن طريق اخلطأالسوائل املدتلفة و و 
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 نشاطها املطلب الثاين: اآلاثر البيئية املرتتبة عن ممارسة املؤسسة ل

ل حتليل التفاعالت بني النشاط الذي تقوم به هذه الوحدة واملكوانت يتم حتديد اجلوانب البيئية من خال
نقل الوقود الذي خيتص فيه املستودع كمصدر ميكن أن حيدث تغيريات ث يعترب نشاط ختزين و ، حيالبيئية احمليطة هبا

 .كثر من املكوانت البيئية احلساسةيف واحد أو أ

دراسة كل عنصر من عناصر نشاط املؤسسة من حيث اآلاثر احملتملة على كل مكون من مكوانت تتم 
 .ة مع املكوانت البيئية املدتلفةالبيئية، حيث ينبغي أن أيخذ بعني االعتبار التفاعالت املمكن

 : وصف عملية التشغيل واالستغالل يف املستودع -1

خط األانبيب مباشرة مصفاة سكيكدة، وفيما يلي نورد شرحا يتم تزويد املستودع ابملنتجات النفطية عرب   
 : هلذه العملية

 : تزويد املستودع عرب خط األانبيب -1-1

تتمثل هذه العملية يف نقل املنتجات النفطية من املصفاة إىل صهاريج التدزين من خالل خط األانبيب،   
 املضدات املركبة يف املستودع بنقل هذه املواد.حيث تتم عملية التزويد بعد إجراء التوصيالت الصحيحة حبيث تقوم 

س يدوي للتأكد ، مث يتم إجراء قيايج ترتك لفرتة من أجل عملية الرتسبحاملا تنتهي عملية تفريغ املواد يف الصهار 
 .من مستوى االمتالء

 : حتميل الوقود يف الشاحنات وعرابت السكة احلديدية -1-2

 . لشاحنات أو عرابت السكة احلديديةصهاريج التدزين إىل اتتمثل هذه العملية يف نقل الوقود من   
الزمة. حاملا يتم مأل خزاانت تبدأ هذه العملية بعد التأكد من اختاذ كافة التدابري األمنية والوقائية ال  

 .ية صمامات التفريغ أبسالك الرصاصيتم ختم أغطب التأكد من عدم وجود أي تسرب و ، جيالشاحنات

 : اإلضافاتاملواد و املواد اخلام  -1-3

ابإلضافة إىل خمتلف أنواع الوقود املدزنة يف املستودع هناك مواد مضافة أخرى ومواد كيميائية تستددم يف   
البنزين اخلايل ار نشاط هذا املستودع يف املازوت، البنزين و إطار نشاط املستودع. تتمثل أنواع الوقود اليت تدخل يف إط
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الوقود للتمييز بني خمتلف ، أما املضافات فتتمثل يف األصباغ اليت تضاف إىل Jet A1من الرصاص ووقود الطائرات 
 .رى يف الفوسفات الثالثي الصوديوم، متضاعف االلكرتوليت واجلري، يف حني تتمثل املواد الكيميائية األخأنواعه

 : لنفاايت السائلةا -1-4

أن تنتج نفاايت ابلرغم من ذلك ميكن ، ي لنشاط هذه الوحدة نفاايت سائلةالسري العاد ال ينجم عن  
 : سائلة بشكل متقطع، حيث ميكننا تصنيفها على النحو التايل

 يتم صرفها يف شبكة الصرف الصحي؛ مياه الصرف الصحي اليت  

 ؛مياه األمطار اليت يتم تصريفها حنو خارج املوقع  

  لسوائل ويف حمطة الضخ وحمطة الشحن اخلطأ من أحواض احتجاز االسوائل املتسربة عن طريق املياه الزيتية و
  يتم حتويلها إىل حمطة املعاجلة؛اليتوالتفريغ و 

  ر املتصلة مباشرة مبحطة املعاجلةاليت يتم جتميعها يف اجملاريمياه تطهري القنوات و. 

مائي ياه امللوثة يف جمرى ال يتم تصريف املإال أنه  حاليا خارج اخلدمة، حمطة املعاجلة توجد ابلرغم من أن
  .ة يف معاجلة هذه املياهستعململاهي الطريقة  ()الرتسيبطريقة الفصل املادي بني السوائل وتبقى ، طبيعي

املتجمعة يف حمطة املعاجلة مت أخذ عينة منها من أجل إجراء حتاليل خمربية على لتحديد نوعية املياه املصرفة و   
مقارنة النتائج  تمسححيث  ،(CRD)طراك والتنمية لسوانمركز البحوث و  (ONA)مستوى الديوان الوطين للتطهري 

والذي  1116أفريل  19الصادر بتاريخ  121/16احملددة وفقا للمرسوم رقم )احملصلة مع املقاييس اجلزائرية املعمول هبا 
 إبعداد اجلدول التايل:  (لقصوى للنفاايت الصناعية السائلةيضع احلدود ا
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 : نتائج حتليل مياه الصرف احملتجزة يف حمطة التطهري6اجلدول رقم  

 درجة التسامح املمنوحة احلد األقصى املسموح به القيمة احملصلة املقياس
 للتجهيزات القدمية

املواد الصلبـــة املعلقـــة 
MES (mg/L) (ملغ/ل) 

121 02 21 

 PH 6,1 6,2 - 1,2  6,2 - 1,2درجة احلموضة 

 الطلـــــب الكيميائي مـــن

األكسجني 
 (DCO)(ملغ/ل)

1211,11 111 101 

 الطلـــــب احليــــــوي مـــن

األكسجني 
 (DBO)(ملغ/ل)

121 02 21 

كمية احملروقات احملتواة 
 (غ/ طن)

11,12 2 11 

مقاطعة الوقود  -تقرير املراجعة البيئية ملستودع ختزين وتوزيع الوقود ابخلروب التابع ملؤسسة نفطال  :املصدر
  .02 ص ،Macro Consulting Groupe ،2009لقسنطينة، مكتب الدراسات 

 : حتليل النتائج
  تتمثل املواد الصلبة املعلقة يف املواد العضوية أو املعدنية اليت تتحل يف مياه الصرف واليت متثل درجة تعكر

 املياه، حيث تعترب يف حالتنا هذه مرتفعة جدا مقارنة ابحلد األقصى املسموح به؛ 
 درجة محوضة املياه املتجمعة أقل من املستوى املسموح به؛ 
 تفوق بكثري املستوى املسموح  (ملغ/ل 1211,11)ائي على األكسجني احملصلة قيمة مقياس الطلب الكيمي

هو ما يؤدي إىل االستهالك املفرط يف األكسجني من أجل أكسدة املواد القابلة و  (ملغ/ل 111)به 
 لألكسدة وهو ما يسبب نقصا فادحا يف األكسجني ما يعزز عملية التدمر السامة يف هذه املياه؛ 
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 يوي على األكسجني ميثل الطلب احل(DBO5)  مقدار ما يتم استهالكه من األكسجني خالل عملية حتلل
املستوى  (ملغ/ل 121)املواد العضوية املوجودة يف املياه، حيث تتعدى قيمة النتيجة احملصلة يف حالتنا هذه 

 ؛ (ملغ/ل 02)األقصى املسموح به 
   متثل كمية احملروقات احملتواة يف السوائل مؤشر التلوث املعتمدة يف هذا النوع من النشاط، حيث تتعدى

 .(غ/طن 2)املستوى األقصى املسموح به  (غ/طن 11,84)كذلك قيمة النتيجة احملصلة 

يف حمطة يث أهنا حمتجزة ، حهذه املياه يف قنوات الصرف الصحيتبني هذه النتائج أنه ال ميكن تفريغ   
هنا تركت ، حيث أي معاجلة فعليةترجع املستوايت املرتفعة احملصلة إىل كون هذه السوائل ال ختضع ألاملعاجلة، كما 

 .يف أحواض لتتجمع وترتسب

 : االنبعااثت الغازية -1-5

امللواثت الرئيسية اليت ميكن أن ( (Composés Organiques Volatilsمتثل املركبات العضوية املتطايرة   
عااثت يف احلاالت هذه االنب نشأ، حيث ميكن أن تالتجهيزات املستددمة يف املستودعتنبعث من خمتلف املرافق و 

 : التالية

  أثناء حتميل الشاحنات وعرابت السكة احلديدية؛ 

  التسرابت اليت قد حتدث من بعض املرافق والتجهيزات مثل املضدات والصمامات؛ 

  ؛اجملودة يف حمطة يف معاجلة املياه امللوثة ابحملروقاتعلى مستوى وحدات فصل السوائل 

 التدزين على مستوى صهاريج. 

 : النفاايت الصلبة -1-6

، لكن متت مالحظة كميات كبرية من العتاد البايل توزيع احملروقات نفاايت صلبةال يولد نشاط ختزين و   
 .ملقاة يف أماكن عدة من املستودع وغريه من املواد املعدنية األخرى
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-16 املرسوم التنفيذي رقم)يصنف التشريع اجلزائري ساري املفعول هذه النفاايت املدتلفة إىل عدة أنواع   

واجلدول  (يف ذلك النفاايت اخلاصة اخلطرية مبا ،الذي حيدد قائمة النفاايت 1116فرباير  11الصادر بتاريخ  112
 : التصنيفة يف املستودع وفقا هلذا التايل يلدص النفاايت املوجود

 : تصنيف النفاايت الصلبة للمستودع7اجلدول رقم  

 مقاييس اخلطورة صنف النفاية تسمية النفاية النفاية مزر 
 - خاصة عجالت خارج اخلدمة 16.1.1
 - خاصة (فوالذحديد و )معادن  10.2.2
 خاصة بطارايت الرصاص 16.6.1

 خطرة
 سامة

 - شبه منزلية منزليةنفاايت  -
مقاطعة الوقود  -تقرير املراجعة البيئية ملستودع ختزين وتوزيع الوقود ابخلروب التابع ملؤسسة نفطال  :املصدر

  .00ص  ،Macro Consulting Groupe ،2009لقسنطينة، مكتب الدراسات 

والذي حيدد كيفيات تسيري مراقبة ومعاجلة  1111ديسمرب  11الصادر بتاريخ  19-11وفقا للقانون رقم   
ذه النفاايت بطريقة على نفقتها القضاء على هيتوجب على مؤسسة نفطال أن تضمن و ، 1، خاصة املادة النفاايت

 . حتافظ على البيئة

 :(الضوضاء)االنبعااثت الصوتية  -1-7

بعيدا عن املستشفيات، )يقع املستودع بعيدا عن املدينة يف منطقة غري حساسة من حيث الضوضاء   
 . (املدارس وما إىل ذلك

املولدات و  املضداتتتمثل املصادر الداخلية الوحيدة اليت قد تنبعث منها ضوضاء داخل املوقع يف   
 .الكهرابئية عند تشغيلها

، حيث مت التوصل إىل النتائج املدونة عاديةية خمت أخد قياسات ملستوايت الضوضاء املنبعثة يف ظروف منا  
 . (8)يف اجلدول رقم 
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 : قياسات مستوايت الضوضاء يف املستودع8اجلدول رقم  

مستوى الضوضاء املسجل  مكان إجراء القياسات التجهيزات املعنية
 dB (ديسيبال)

 01,0 املضدةعن أمتار  11 مضدة إطفاء احلرائق 

 
 مضدة املنتجات 

 10,6 1املضدة رقم 

 11,2 19املضدة رقم 

 11,9 معا11و  11املضدتان رقم 

 101 - املولد الكهرابئي 

 20,2 حمطة الشحن  (التحميل)مضدة الشحن 

مقاطعة الوقود  -تقرير املراجعة البيئية ملستودع ختزين وتوزيع الوقود ابخلروب التابع ملؤسسة نفطال  :املصدر
 .38ص  ،Macro Consulting Groupe ،2009لقسنطينة، مكتب الدراسات 

، املستغلةالتجهيزات  تظهر القياسات املسجلة أن مستوايت الضوضاء تصل إىل قيم مرتفعة ابلقرب من  
ابلتايل مستمرة كما أهنا تقع بعيدا عن املكاتب، و ما جتدر اإلشارة إليه هو أن هذه املعدات ال تشغل بصفة  لكن

 . يتعرضون بطريقة مستمرة للضوضاءفإن املوظفني ال
ن من جهة أخرى فإن الضوضاء املنبعثة من املضدات عند تشغيلها ال تصل إىل مستوايت ميكن أن تكو   

 .ن وذلك النعدامهم حول موقع املستودعمسموعة من طرف السكا
الذي ينظم انبعااثت  1990جويلية  10الصادر بتاريخ  112 – 90من املرسوم التنفيذي رقم  1تنص املادة   

 األماكن العامةاملسموح هبا يف املناطق السكنية، الطرقات و  ، على أن احلد األقصى ملستوايت الضوضاءالضوضاء
 .ديسيبال أثناء الليل 22هنارا و لديسيبا 01اخلاصة تبلغ و 

  البيئية:حتليل اآلاثر وصف وتقييم و  -2

توزيع الوقود على البيئة اخلارجية يف خطر التسرب العرضي ر الرئيسي املتوقع لنشاط ختزين و يتمثل األث  
 . حيدث نتيجة خللل فين أو غري ذلك للمحروقات الذي قد

  اآلاثر البيئية املرتبطة ابلوسط الفيزايئي: -2-1

 : يلي تتمثل املكوانت األساسية هلذا الوسط فيما  
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  نوعية اهلواء : -2-1-1

ملداخن أو ما شابه ذلك إال توزيع الوقود انبعااثت غازية بصفة مستمرة من خالل اال يلقي نشاط ختزين و 
قد تصدر عن  الوحيدة اليتالغازية امللواثت  (COV)، تتمثل املركبات العضوية املتطايرة أنه وكما سبقت اإلشارة إليه

 .هذا النوع من النشاط
لتبدر واسع للمركبات العضوية املتطايرة عن طريق ا انتشارقد يتسبب حدوث تسرب عرضي للوقود يف 

    ، تعتمد شدة التأثري على حجم التسرب من حيث مدى اتساعهخاصة يف فرتات الطقس احلار. يف هذه احلالة
 . رض للحرارةمدة التعو 

، أثناء التشغيل العادي للمستودع ويف ثر البيئي يف حالتني خمتلفني مهاتقييم األ (9)اجلدول رقم يلدص 
 . (الوضع الغري العادي)حالة وقوع حادث تسرب للوقود 

 : التأثري على نوعية اهلواء 9  اجلدول رقم

 للوقود حدوث تسرب كبريحالة  للمستودعالتشغيل العادي حالة  معيار تقييم األثر
 أتثري على نوعية اهلواء أتثري على نوعية اهلواء   طبيعة ال
 أتثري مباشر  أتثري مباشر  صنفال

  كبري  متوسط / ه ال ميكن حتديد االضطراب 
 حملي  - االتساع 

 ةقوي -  دةاحل
 متوسط / قوي  - ستعصاء اال

 ابلغ األمهية - األمهية 
  ةمتوسط - املدة 

مقاطعة الوقود  -تقرير املراجعة البيئية ملستودع ختزين وتوزيع الوقود ابخلروب التابع ملؤسسة نفطال  املصدر:
 .21ص  ،Macro Consulting Groupe ،2009لقسنطينة، مكتب الدراسات 

 نوعية املياه :  -2-1-2

دع من شأنه أن يغري نوعية املياه، ذلك من املستو ال يوجد مصدر مباشرة لتصريف السوائل امللوثة القادمة 
اليت توجد يف حالة توقف  األخري يتوفر على البنية التحتية الالزمة لتطهري املياه امللوثة ابلزيوت )حمطة املعاجلة اأن هذ

 .لألسف(
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حماطة  يف حالة تسرب عرضي للوقود لن تتأثر البيئية املائية احمليطة وذلك راجع لكون صهاريج التدزين
 .شرة مبحطة معاجلة املياه امللوثةأبحواض الحتجاز السوائل املتسربة متصلة مبا

، مها حالة التشغيل العادي وحالة نوعية املياه يف حالتني خمتلفتني( تقييم األثر على 10يلدص اجلدول رقم )
 وقوع حادث.

 : التأثري على نوعية املياه 10  اجلدول رقم

 للوقود حدوث تسرب كبريحالة  التشغيل العادي للمستودعحالة  معيار تقييم التأثري
 أتثري على نوعية مياه البحر  أتثري على نوعية مياه البحر   طبيعة ال
 أتثري مباشرة  أتثري مباشر  صنفال

 ضعيف  ال يوجد اضطراب  االضطراب 
 - - االتساع 

 ضعيفة منعدمة   دةاحل
 ضعيف منعدم  ستعصاء اال

 متوسط األمهية متوسط األمهية األمهية 
 - - املدة 

مقاطعة الوقود  -تقرير املراجعة البيئية ملستودع ختزين وتوزيع الوقود ابخلروب التابع ملؤسسة نفطال  املصدر:
 .20ص  ،Macro Consulting Groupe ،2009لقسنطينة، مكتب الدراسات 

 نوعية الرتبة :  -2-1-3

عليه فالتأثري العادي لعملية التشغيل، و  التسيريال يؤثر النشاط املمارس يف املوقع على نوعية الرتبة يف حالة 
 .البيئي شبه منعدم

طبقة خرسانية تغطي سطح أحواض احتجاز السوائل  انعدام وجوديف حالة وقوع حادث تسرب يؤدي  
 . ىل التأثري على الرتبةإ

وحالة وقوع حادث تسرب ( تقييم األثر البيئي على نوعية الرتبة يف احلالة العادية 11يلدص اجلدول رقم )
 .للمحروقات
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 : التأثري على نوعية الرتبة 11اجلدول رقم  

 للوقود حدوث تسرب كبريحالة  التشغيل العادي للمستودعحالة  معيار تقييم التأثري 
 أتثري على نوعية الرتبة  أتثري على نوعية الرتبة   طبيعة ال
 أتثري مباشر  أتثري مباشر  صنفال

 كبريمتوسط /    ضعيف االضطراب 
  حمدود - االتساع 

 متوسطة ضعيفة   دةاحل
 متوسط  ضعيف ستعصاء اال

 ابلغ األمهية  دون أمهية  األمهية 
 - - املدة 

مقاطعة الوقود  -تقرير املراجعة البيئية ملستودع ختزين وتوزيع الوقود ابخلروب التابع ملؤسسة نفطال  املصدر:
 .20ص  ،Macro Consulting Groupe ،2009لقسنطينة، مكتب الدراسات 

  البيولوجي:لوسط اآلاثر البيئية املرتبطة اب -2-2

ط املستودع تقييم أتثريات نشاعلى حتديد و  هلا الوسط البيولوجييشتمل حتليل اآلاثر البيئية اليت يتعرض 
 على احلياة الربية.على الغطاء النبايت و 

فبالرغم من أن موقع املستودع يقع أصال يف  ،النبااتتال يؤثر التشغيل العادي للمستودع على احليواانت و 
إضافة إىل ذلك يتوفر هذا املوقع  ،يت احمليط هبا ال يتميز ابلكثافةمنطقة كانت مستغلة يف الزراعة إال أن الغطاء النبا

 .خلل قد يؤدي إىل وقوع حادثة تسربعلى البنية التحتية الالزمة ملواجهة أي 

يف حالة يف حالة التشغيل العادي للموقع و ( تقييم التأثري على الوسط البيولوجي 12يلدص اجلدول رقم )
 حادث.وقوع 
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 التأثري على الوسط البيولوجي :12اجلدول رقم  

 للوقود حدوث تسرب كبريحالة  التشغيل العادي للمستودعحالة  معيار تقييم التأثري 
 أتثري على نوعية احلياة احليوانية والنباتية   أتثري على نوعية احلياة احليوانية و النباتية   طبيعة التأثري 

 أتثري مباشر  أتثري مباشر  الصنف
   ضعيف  ضعيف االضطراب

 حمدودة  - اع تساإل
 ضعيفة  منعدمة  احلدة 

 ضعيف منعدم االستعصاء 
 بدون أمهية   بدون أمهية  األمهية 

 - - املدة 
مقاطعة الوقود  -تقرير املراجعة البيئية ملستودع ختزين وتوزيع الوقود ابخلروب التابع ملؤسسة نفطال  املصدر:

 .22ص  ،Macro Consulting Groupe ،2009لقسنطينة، مكتب الدراسات 

  البشري:الوسط  -2-3

، أتثري نشاط املستودع على ختصيص واستددام األراضييتناول تقييم اآلاثر البيئية على الوسط البشري 
 كذلك االنعكاسات االقتصادية واملناظر الطبيعية.، نوعية احلياة، الصحة و البنية التحتية العامة

 : وختصيص األراضيتوجيه هتيئة  -2-3-1
يتوافق تواجد مستودع اخلروب يف منطقة تصنيف على أهنا منطقة نشاط جتاري، حسب املدطط التوجيهي 

، سكانيتواجد يف منطقة بعيدة عن ال، حيث أنه (، مع توجيهات وختصيص األراضيPDAUللتهيئة احلضرية )
 . االعتبارى مقربة من بعض األراضي اخلصبة وهو ما مت أخذه بعني لكن عل

محاية هذه املناطق جيعالن السلطات  إجياد توازن التنمية احلضرية و إن محاية األراضي الزراعية والسعي إىل
 العمومية تتوجه حنو التحكم العقالين يف استددام هذه الفضاءات.

 : األراضي و الزراعة استخدام -2-3-2

، لكن تواجد املستودع يف املوقع ال يؤثر الزراعيتتميز منطقة الدراسة بتواجدها بني الوسطني احلضري و 
 .ص احلايل لألراضي من قبل البلديةعلى استغالل األراضي نظرا للتدصي
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 التحتية العامة : ةالبني -2-3-3
تسبب نقل املنتجات يف أوقات ارتفاع يال  احلالية ابلتوزيع املنتظم للوقود، كماتسمح شبكة الطرقات : الطرق -أ

د يف منطقة تقع ذلك راجع لكون املستودع متواجلتنقل السكان و  دة حركة املرور أو إحداث إزعاجالطلب يف زاي
 .بعيدا عن املدينة

، كما أن 0م 111.11سعته التدزينية إىل  يتم تزويد املستودع ابملياه انطالقا من خزان تصل :اإلمداد ابملياه -ب
 .ع غري متصل بشبكة املياه للبلديةموقع املستود 

املستودع يف مكان بعيد عن لتواجد فهوم يصعب تعريفه بطريقة موضوعية. نظر نوعية احلياة م :نوعية احلياة -ج
، فإن تشغيله ال يؤدي إىل تدهور نوعية حياة السكان نتيجة للتأثريات املمكنة على مكوانت احمليط مثل السكان
 . نوعية اهلواء أو اإلحساس ابخلطر ،، املناظر الطبيعيةالصحة

الة التشغيل العادي ، مها حالوسط البشري يف حالتني خمتلفني تقييم التأثري على (10)يلدص اجلدول رقم 
 .للمستودع وحالة وقوع حادث تسرب للوقود

 : التأثري على الوسط البشري13اجلدول رقم  

 حالة وقوع حادث تسرب للوقود  حالة التشغيل العادي للمستودع  معيار تقييم التأثري 
 أتثري على الوسط البشري  أتثري على الوسط البشري   طبيعة التأثري 

 أتثري مباشر  أتثري مباشر  الصنف
 متوسط ضعيف االضطراب

 حملي  -  اعتساال
 متوسطة / مرتفعة  ضعيفة  احلدة 

 متوسط  ضعيف االستعصاء 
 ابلغ األمهية  دون أمهية  األمهية 

 متوسطة  - املدة 
مقاطعة الوقود  -تقرير املراجعة البيئية ملستودع ختزين وتوزيع الوقود ابخلروب التابع ملؤسسة نفطال  املصدر:

 .22ص  ،Macro Consulting Groupe ،2009لقسنطينة، مكتب الدراسات 
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على مكوانت البيئية مت  لتلديص النقاط اليت مت التطرق إليها فيما خيص التأثري البيئي لنشاط املستودع
 . (12إعداد اجلدول رقم )

 : التأثري البيئي لنشاط املستودع14اجلدول رقم  

 املكون البيئي
 تقييم التأثريات البيئية

 حالة وقوع حادثة تسرب للوقود حالة التشغيل العادي
 : الوسط الفيزايئي

 نوعية اهلواء  -
 وعية املياه ن -
 وعية الرتبة ن -

 أتثري قوي أتثري ضعيف

 : الوسط البيولوجي
 احلياة الربية  -
 النبااتت  -

 أتثري ضعيف أتثري ضعيف

 : الوسط البشري
 ختصيص األراضي  -
 الزراعة استددام األراضي و  -
 البنية التحتية العامة  -
 نوعية احلياة  -

 أتثري قوي أتثري ضعيف

مقاطعة الوقود  -تقرير املراجعة البيئية ملستودع ختزين وتوزيع الوقود ابخلروب التابع ملؤسسة نفطال  املصدر:
 .26ص  ،Macro Consulting Groupe ،2009لقسنطينة، مكتب الدراسات 

 

املطلب الثالث: اإلجراءات الوقائية الواجب اختاذها للحد من اآلاثر البيئية املرتتبة عن نشاط 
 املستودع 

يهدف التدفيف من اآلاثر البيئية السلبية املرتتبة عن نشاط املستودع إىل ضمان اندماج أفضل هلذا النشاط 
 ضمن البيئة احمليطة.

سنستعرض فيما أييت أهم اإلجراءات الواجب اختاذها للحد من النقائص املسجلة واحدة بواحدة مع إعطاء 
 .دابرياملرتتبة عن اختاذ هذه الت تقدير مايل للتكاليف
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 اإلجراءات الوقائية للحد من تلوث الرتبة:  -1

 : النقائص املسجلة -1-1
اليت ميكن تصنيف النقائص املتعلقة هبذا العنصر وفقا للمرافق أو املعدات اليت سجلت على مستواها و 

 : نوجزها على النحو التايل
 الرتبةالنقائص املتعلقة بتلوث : 15اجلدول رقم  

 األثر السليب املسجل املرافق/ املعدات
 أرضية طبيعية غري عازلة  حوض احتجاز السوائل 

 وجود بقع زيتية   19أرضية املضدة رقم 
  السابقةعلى النقاط الطالب ابالعتماد من إعداد  املصدر:

 : خطة العمل املقرتحة -1-2

 ؛كبرية  زيتية على بقع حتتوي، جيب إزالة أجزاء األرضية اليت يف خطوة أوىل 
 طية األرضية بطبقة من اخلرسانة؛اخلطوة الثانية تتمثل يف تغ 
 ؛جيب إجراء اختبارات للتأكد من أن األرضية أصبحت عازلة  
  على مواد ماصة مثل الرمال؛ تويحتوضع حاوايت 
 .القيام بتنظيف األرضية بصفة دورية 
  . التقييم املايل لتكاليف العلمية :3.1

 سعار املرجعية لتغطية أرضية أحواض احتجاز السوائل ابخلرسانة: نعطي األ

  1م 11من اخلرسانة بتغطية  0م 1يسمح. 
  دج 11,111.11من اخلرسانة بـ  0م 1يقدر سعر. 

 : جراءات الوقائية للحد من الضوضاءاإل -2

 النقائص املسجلة:  -2-1

 : ص املتعلقة هبذا العنصر فيما يليتتمثل النقائ
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 : النقائص املتعلقة ابلضوضاء16اجلدول رقم  

 األثر السليب املسجل املرافق/ املعدات
 عدم وجود محاية من الضوضاء   قاعة املضدات  

 عدم وجود محاية من الضوضاء   مضدة مكافحة احلرائق عند تشغيلها  
  الطالب ابالعتماد على النقاط السابقةمن إعداد  املصدر:

، الضوضاء يف األماكن اجملاورة هلامتثل املضدات املصدر الوحيد الذي ميكن أن يولد مستوايت عالية من 
 . تواجد البشري ابلقرب منها اندر وغري منتظمغري أن هذه األخري ال تعمل بشكل مستمر كما أن ال

على أنه جيب أن جتهز  1990جويلية  10الصادر بتاريخ  112-90من املرسوم التنفيذي رقم  9تنص املادة 
مرت من املباين  21هذه املعدات بعازل لألصوات أو خمفف للضوضاء عند ما يتم استددامها على مسافة تقل عن 

 . دمة ألغراض السكن أو أماكن العملاملستد

 خطة العمل املقرتحة:  -2-2

 ؛عازالت األصواتصية للموظفني مثل أغطية واقية لألذنني و توفري معدات احلماية الشد  

 وذلك لضمان جناح هذه العملية؛ القيام حبملة لتوعية املوظفني املعنيني 

 ؛قياس مستوى الضوضاء بصفة دورية ابستددام مقياس ملستوى الصوت 

 لطبية الدائمة للموظفني املعنينياملراقبة ا. 

 : يل لتكاليف العمليةلتقييم املاا -2-2

تكلفة إمجالية قدرها بللصوت وجهاز لقياس مستوى الصوت تتمثل هذه العملية يف شراء خوذة كامتة 
  :دج وفقا لألسعار املرجعية التالية 61.111,11

   دج 11.111,11 لصوت:لة كامتخوذة.  

  دج 21.111,11 الصوت:مقياس ملستوى.  
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 :  (COV)اإلجراءات الوقائية للحد من انبعااثت املركبات العضوية املتطايرة  -3

توجد هبا  من خالل املعدات اليتعمليات التدزين حتميل الشاحنات و قد حتدث هذه االنبعااثت أثناء 
 .تسرابت

لعزل  جراء الوقائي الذي مت اختاذه أثناء تصميم صهاريج التدزين يف تركيب اسرتاحة تنفيسيتمثل اإل
ة جتهيزات السرتجاع املركبات العضويمرافق و مثل هذا النوع من النشاط . كما تتوفر يف اخلزاانت عن اهلواء احمليط

 التحميل.و املتطايرة أثناء عملية الشحن 

 : ات الوقائية للحد من تلوث املياهاإلجراء -4

 النقائص املسجلة: -4-1

، حيث ميكن و املعدات اليت سجلت على مستواهاتصنف النقائص املرتبطة هبذا العنصر وفقا للمرافق أ
 تلديصها يف اجلدول التايل: 

 : النقائص املتعلقة بتلوث املياه17دول رقم  اجل

 األثر السليب املسجل املرافق/ املعدات
 أرضية طبيعية غري عازلة  حوض احتجاز السوائل 

  (متوقفة)خارج اخلدمة  حمطة معاجلة املياه امللوثة  
  السابقةالطالب ابالعتماد على النقاط من إعداد  املصدر:

  املقرتحة:خطة العمل  -4-2

 يف النقاط السابقة؛ مت التطرق حلوض احتجاز السوائل 
 لوثةإصالح املعدات املعطلة التابعة حملطة معاجلة املياه امل. 

 : يم املايل لتكاليف العمليةالتقي -4-3

  0-1ابلنسبة حلوض احتجاز السوائل الرجوع إىل النقطة رقم . 

  ذلك الرتباطها بطبيعة ن الصعب تقدير تكلفة اإلصالحات و م امللوثة،فيما خيص حمطة معاجلة املياه
 .لف املعدات اليت تشكل هذه احملطةدتاينة ملاألعطاب اليت ال بد من حتديدها مسبقا من خالل عملية مع
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 :  اإلجراءات الوقائية املتعلقة ابحلراسة والرقابة -5

  :النقائص املسجلة -5-1

اليت تتطلب تواجد العنصر البشري الوقود، و توزيع علقة بتدزين و نظرا لطبيعة النشاط والعمليات املت
لمنشأة ضد أي الرقابة بغرض توفري محاية أفضل لت احلراسة و ابستمرار، فمن الضروري توفري تنظيم معني لعمليا

 . خطر أو هتديد خارجي
 خطة العمل املقرتحة:  -5-2

 األمنية للموقع؛ ضبط عدد أعوان احلراسة مع االحتياجات 
 بة عن بعداقر ميب نظام للترك.  

 : لتقييم املايل لتكاليف العمليةا -5-3
شاشة عرض بتكلفة إمجالية كامريات مراقبة و   (12)تتمثل العملية يف تركيب نظام للرقابة مكون من أربع 

 : التاليةألسعار املرجعة ، وفقا لدج 111.111,11قدرها 

 دج / للوحدة 11.111,11: امريا املراقبةك.  
 دج 21.111,11: شاشة العرض.  

 : ت الوقائية للحد من خطر التسرابتاإلجراءا -6
دات اليت قد مراقبة للمعالضروري القيام بعمليات تفتيش و  ، فمناملستودع لطبيعة النشاط املمارس يف انظر 

. كما يتوجب القيام ابختبارات للتأكد من سالمة املعدات دون نسيان إجراء صيانة دورية تكون مصدرا للتسرابت
 . دتلف املعدات وهياكل التدزينمل

 : ةيف حالة وقوع تسرب عرضي للوقود جيب اختاذ التدابري التالي
 كذلك التحكم يف و  يرر امنع وصوهلا جملاري املياه أو اجملزمة الحتواء السوائل املتسربة و اختاذ التدابري الال

 ؛حجم االنبعااثت من املركبات العضوية املتطايرة
 ؛احلرائق اشتعالر اليت قد تسبب دالقضاء على املصا 
 املواد املتسربة بواسطة مواد ماصة غري قابلة لالشتعال مثل الرتبة أو الرمل أو مواد ماصة للنفط  عابياست

  ؛(القماش، رقائق اخلشب أو نشارة اخلشب رقالقابلة لالشتعال مثل خ)اجتناب استعمال املواد 
 ؛التدلص منها حاوية خاصة بغرض وضع املواد امللوثة يف 
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 و الرتبة للتحكم يف التسرب ومحاية جماري املياه املنطقة بواسطة الرمل أ احتواء، يف حالة وقوع تسرب كبري
 ؛اجملاريرو 

 ؛إبقاء األشداص بعيدا عن املنطقةلبقاء يف مكان عكس اجتاه الريح و ا 
  ؛ئ من أجل القيام بعملية التنظيفاالتصال بفريق التدخل يف حاالت الطوار 
 ت؛زالة السوائل بواسطة مضداإ  
  ؛الوصول إليهاعزل منطقة اخلطر ومنع 
  إن اقتضي األمر ذلك ء،اإلطفا مصلحالتبليغ عن التسرب لدى. 

 :  ذها للحد من خطر النفاايت الصلبةاإلجراءات الواجب اختا -7
 لنقائص املسجلة: ا -7-1

 .كميات كبرية من النفاايت الصلبة  تتمثل النقائص الرئيسية املتعلقة هبذا اجلانب يف وجود

 : املقرتحةخطة العمل  -7-2
جيب إزالتها من قبل شركة خمتصة ومعتمدة يف هذا ، خاصة هبذه النفاايت بعني املكان نظرا لغياب معاجلة

 .اجملال
  العملية:التقييم املايل لتكاليف  -7-3

 .يات عموما يف إطار بيع ابملزايدةيتم تنفيذ هذا النوع من العمل

 مراجعة نظام اإلدارة البيئية ملؤسسة نفطال  الثالث:املبحث 
، فبعد قيامها ابلوفاء بكل 1111ة نفطال نظاما لإلدارة البيئية وذلك منذ سنة تعتمد شعبة الوقود ملؤسس

بعد إجراء عملية املراجعة النهائية من طرف مكتب على شهادة املطابقة و املتطلبات الالزمة من أجل احلصول 
، حتصلت على الشهادة اليت تثبت مطابقة نظامها لإلدارة البيئية مع " VINCOTTE Internationalيل "التسج

ادة مرفقة يف امللحق صاحلة ملدة ثالثة سنوات )نسدة من هذه الشه ،1112نسدة  12111متطلبات املعيار إيزو 
 .(11رقم 

دورية مبعدل عملية واحدة كل  مراجعةت ووحدات املؤسسة لعمليات آمنشالل هذه الفرتة ختضع خمتلف خ
 .على نتائج عمليات املراجعة هاتهحبيث يتوقف احتفاظها هبذه الشهادة  ،سنة



 -قسنطينةمقاطعة الوقود ب-حالة مؤسسة نفطالدراسة  الفصل الرابع:

 

166 

 

مكوانت نظام اإلدارة البيئية اليت ختضع لعمليات املراجعة يف شعبة الوقود ملؤسسة  األول:املطلب 
 نفطال 

اإلجراءات ة نفطال من جمموعة من ملؤسسيتكون نظام اإلدارة البيئية املطبق من طرف شعبة الوقود 
 .ل بذاتهقلكل واحدة منها دليل مستالتسجيالت اليت جيب إتباعها واليت خصص و  والتعليمات

  العامة:اإلجراءات  -1
 تنقسم هذه اإلجراءات إىل قسمني: 

 : ةالعمل البيئي ةعامة املتعلقة ابلتحليل البيئي وإعداد خطاإلجراءات ال -1-1

ها للتعرف على اجلوانب البيئية وحتليلها انطالقا إىل حتديد املنهجية الواجب إتباع هتدف هذه اإلجراءات
 .تابعة لشعبة الوقود ملؤسسة نفطالمنتجات ومصاحل الوحدات المن أنشطة و 

جل أاليت ميكن التحكم فيها من د اجلوانب البيئية ذات األمهية و يتمثل الغرض من هذه اإلجراءات يف حتدي
 .تنفيذ خطة العمل البيئي للمؤسسة إطارالتكفل هبا يف 

أن تكون هلا  اليت ميكنئية لشعبة الوقود ملؤسسة نفطال و يسمح التحليل البيئي ابلتعرف على اجلوانب البي
 . أتثريات بيئية هامة

اليت متكن من بلوغ هذا  ، كما يتم اختاذ مجلة من التدابريهدف معني لكل جانب بيئي ذو أمهيةيتم وضع 
وانب البيئية يف األنواع . تتمثل هذه اجلجلانب البيئي إىل مستوايت متدنيةكذلك للحد من أتثري هذا ااهلدف و 

 : التالية
 ؛ةري انبعااثت املواد اخلط  
 ؛انبعااثت النفاايت السائلة  
 ؛االنبعااثت الغازية يف اجلو  
  ؛ختزين النفاايت الصلبةإنتاج و  
 ؛استهالك الورق  
 ؛استهالك املياه  
 ؛استهالك الطاقة  
 ؛الضجيج والسكان احمليطون 
 جوانب أخرى . 

 قسنطينة مبقاطعة الوقود بمنوذجا خلطة العمل البيئية اخلاصة  (11)ميثل اجلدول رقم 
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 2012: منوذج خطة العمل البيئية ملقاطعة الوقود بقسنطينة لسنة 18 اجلدول رقم
درجة  املوارد الالزمة اآلجال املسؤول اإلجراءات  األهداف اجلوانب البيئية ذات األمهية

 التقدم
تسرب املنتجات خالل عملية تنظيف 

 املرشحات
تقليص خماطر تلويث الرتبة وابطن 

 األرض
السوائل، توفري أحواض خرسانية الحتجاز 

 ف حنو حمطة املعاجلةيمتصلة بنظام للتصر 
استشارة مؤسسات  1110 مقاطعة الوقود

 خارجية
 

حدوث تسرب للمنتجات نتيجة النكسار 
 األنبوب الرابط بني سكيكدة/اخلروب

القضاء على خماطر تلويث الرتبة 
 وابطن األرض

مراقبة مساكة األانبيب ابستددام املعدات 
 اخلاصة

حسب القوانني  األانبيبمديرية 
 سارية املفعول

  

انسكاب املنتجات نتيجة حلدوث خلل 
 تقين أو خطأ بشري

القضاء على خماطر التلوث اجلوي 
 واندالع احلرائق

   يوميا مراكز الوقود احرتام اإلجراءات والتعليمات 

تسرب املنتجات نظرا النعدام مادة عازلة 
 تغطي أرضية أحواض التدزين

على خماطر تلويث الرتبة القضاء 
 وابطن األرض

كل عشرة  مقاطعة الوقود احرتام عمليات املراقبة القانونية الدورية
 سنوات

  اهليئات املدتصة

تسرب املنتجات نتيجة النكسار غطاء 
 أحواض التدزين

القضاء على خماطر التلوث 
اجلوي، تلوث التوبة واندالع 

 احلرائق

  القانونية الدوريةاحرتام عمليات املراقبة 
 مقاطعة الوقود

  اهليئات املدتصة -

استشارة   1110 توفري أحواض عازلة الحتجاز املواد املتسربة
 مؤسسات خارجية

ؤول عن األمن الصناعي مبقاطعة الوقود لقسنطينةسامل املصدر:
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 : القانونية يف جمال البيئةتطلبات اإلجراءات العامة املتعلقة بتحديد امل -1-2

ها املتعلقة غري القانونية و  اإلعالم عن املتطلباتعة و متابتسيري و تصف هذه اإلجراءات أساليب حتديد و 
 . االوقود ملؤسسة نفطال االلتزام هباليت يتوجب على شعبة ابجلوانب البيئية و 

 :   هتدف هذه اإلجراءات إىل

  ؛على النصوص القانونية املعنيةول حصللجرد مصادر الواثئق املتوفرة  
  منشآت شعبة من املتطلبات املتعلقة ابلبيئة واليت ختضع هلا نشاطات و غريها حتديد املتطلبات القانونية و

  ؛ملؤسسة نفطال الوقود
 ؛تزام هبذه املتطلبات القانونية واملتطلبات األخرىتقييم مدى االل 
  ذه النصوص إىل املوظفني املعنينيهالكيفيات اليت تتاح عن طريقها حتديد الشروط و . 

املنشآت التابعة لشعبة الوقود املعنية اخلدمات واملنتجات و تطبق هذه اإلجراءات على مجيع األنشطة و 
 . 12111بعملية التصديق وفقا ملتطلبات املعيار إيزو 

 تطبق هذه اإلجراءات يف احلاالت التالية: 
  ؛تنظيمات جديدة أو تعديلهاوضع قوانني و  

  ملتمثلة فيما يليااليت اعتمدهتا شعبة الوقود و نشر متطلبات جديدة مرتبطة مبجال البيئة و : 

 ؛التعليمات الصادرة عن املديرية العامة ملؤسسة نفطال  
  ؛سلطة الضبط لقطاع احملروقاتاملناجم و التعليمات الصادرة عن وزارة الطاقة و  
 ؛طراكالتعليمات الصادرة عن جممع سوان  
 دين والعمالءالتعاقدية مع املور  واثئقال . 

( مثاال عن تقرير االلتزام ابملتطلبات القانونية وخطة العمل املتعلقة جبانب االنبعااثت 19ميثل اجلدول رقم )
 الغازية يف اهلواء 
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  2012لسنة تقرير االلتزام ابملتطلبات القانونية وخطة العمل اخلاصة ابالنبعااثت الغازية يف اهلواء ملقاطعة الوقود بقسنطينة ل: منوذج 19 اجلدول رقم
 خطة العمل الشق الثاين الشق األول

درجة  اآلجال الواجب اختاذها  اإلجراءات االلتزام التطبيق املتطلبات القانونية  املرجع
مقاطعة   التقدم

 الوقود
مستودع 
 اخلروب

مستودع 
 العلمة

مقاطعة  
 الوقود

مستودع 
 اخلروب

مستودع 
 علمةال

 101-16املرسوم التنفيذي رقم 
الذي  1116أفريل  12الصادر يف 

ينظم االنبعااثت يف الغالف اجلوي 
من الغازات والدخان واألخبرة 
واجلزيئات السائلة والصلبة، وكذلك 
الشورط اليت تنظم عملية مراقبتها 

 (.11و  2، 2)املواد 

جيب أن يؤخذ بعني االعتبار 
عند تصميم واستغالل 
التجهيزات اليت تولد نفاايت 
غازية، تقليل هذه النفاايت من 
مصادرها واحلفاظ على 

 مستوايت متدنية.

غري  - معين معين غري معنية 
 ملتزم

غري 
 ملتزم

شراء معدات لقياس االنبعااثت 
 الغازية املرتبطة بنشاط املؤسسة.

بناء على نتائج القياسات 
احملصلة يتم وضع اإلجراءات 
الالزمة للتقليل من االنبعااثت 
الغازية إىل املستوايت احملددة 

 . قانونيا

  

 110-10املرسوم التنفيذي رقم 
الذي  1110جوان  01الصادر يف 

ينظم استددام املواد اليت تستنفذ 
طبقة األوزون وخالئطها وكذلك 
املنتجات اليت حتتوي عليها )املادة 

 (11رقم 

مينع طرح املواد املذكورة يف 
 القانون يف الغالف اجلوي 

غري  - معين معين غري معنية 
 ملتزم

غري 
 ملتزم

جرد التجهيزات واملعدات اليت 
 تولد املركبات العضوية املتطايرة.

البحث عن مؤسسات للقيام 
 بتحليل االنبعااثت الغازية  

 مارس
1111 

 

سؤول عن األمن الصناعي مبقاطعة الوقود لقسنطينةامل املصدر:
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 تعليمات العمل:  -2
ود ملؤسسة نفطال إىل تدخل يف إطار نظام اإلدارة البيئية املطبق يف شعبة الوقتنقسم تعليمات العمل اليت 

 :  ثالثة أقسام

 : مة العمل اخلاصة بتسيري النفاايتتعلي -2-1

هتدف هذه التعليمة إىل إعالم مسؤويل الوحدات العمليات لشعبة الوقود ملؤسسة نفطال عن نظام تسيري 
 قبلهم.النفاايت الذي جيب أن يطبق من 

 يهدف تسيري النفاايت إىل: 
 ؛تقليص كمية النفاايت اليت تنتج عن نشاط الوحدات  

  ؛أخف األضرار على البيئية ختلفالقضاء عليها ابلطريقة اليت معاجلة النفاايت و  

 للنفاايت لدى مجيع املوظفني ترقية ثقافة التسيري العقالين . 

 التالية: تتمثل أهم مراحل عملية تسيري النفاايت يف العمليات 

  ؛فرز النفاايتمجيع و  

 ؛ختزين النفاايت  

 ؛نقل النفاايت  

 .معاجلة النفاايت اخلاصة اخلطرة 

 : على مادة األسكاريل حتتويت اليت تعليمة تسيري احملوال -2-2

 .ريل وفقا للقوانني سارية املفعولتسمح هذه التعليمة بتسيري احملوالت اليت حتوي على مادة األسكا
الذي ينظم شروط و  1910أوت  11الصادر بتاريخ  111 -10 التعليمة على املرسوم رقمترتكز هذه 

( أو ما P.C.B)  Polychlorobiphényleختزين الزيوت اليت حتتوى على مادة نقل و  ،يفيات استغالل، استعمالكو 
املواد امللوثة  كذلك التجهيزات الكهرابئية اليت حتتوى على هذه الزيوت أوو  ،(ASKARELيعرف ابألسكاريل )

 هبذه الزيوت.
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 تتمثل أهم التعليمات املتعلقة ابستغالل هذه احملوالت فيما يلي: 

  ـعالقة ابلزيوت اليت حتتوى على الاستدراج رخصة عمل خاصة قبل القيام أبي أشغال هلا ضرورة (P.C.B) 
 التجهيزات اليت حتتوي عليها؛ أو

  مادة الـيتم تداول الزيوت اليت حتتوي على جيب أن (P.C.B) ؛ستددام جتهيزات احلماية املناسبةاب 

  ؛قناع للتنفس يف حالة نشوب حريق ارتداءجيب  

  على مادة الـ  حتتويالقيام بعمليات صيانة دورية للتجهيزات الكهرابئية اليت(P.C.B)  من طرف األشداص
  ؛املؤهلني

  ؛على هذه املادة من طرف األشداص املؤهلني حتتويالقيام بعمليات تفتيش للمحوالت الكهرابئية اليت 

 حتتوي، مصاحل محاية البيئة والصحة يف حالة وقوع تسرب كبري للزيوت اليت إعالم مصاحل احلماية املدنية 
  ؛(P.C.B)على مادة الـ 

  املؤهلني للقيام مبثل هذه املهاماملعدات من طرف األشداص فريغ ونقل هذه املواد و تتتم عمليات شحن و. 

 :   لتعليمة اخلاصة بشحن وتفريغ احملروقاتا -2-3

اذها أثناء القيام بعمليات شحن الواجب اختوالوقائية هتدف هذه التعليمة إىل حتديد اإلجراءات الرقابية 
 عرابت السكة احلديدية اليت تنقل املواد البرتولية من أجل احلفاظ على البيئة.وتفريغ الشاحنات و 

 التسجيالت:  -3

املالحظات من اليت تسجيل عليها القياسات و الواثئق املستددمة خالل القيام هبذه اإلجراءات و تتمثل يف و   
 : يتمثل أهم هذه الواثئق فيما يلي التقييم.و املقارنة و جل استغالهلا يف عمليات التحليل أ

 ؛تقرير التحليل البيئي  
 ؛خطة العمل البيئي 
 ؛تقرير تقييم االلتزام القانوين 
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  ؛تايافالنبطاقة متابعة 
 ؛بطاقة متابعة حركة البطارايت املستعملة 
 ت؛جرد النفااي 
 ؛بطاقة متابعة النفاايت اخلطرة اخلاصة 
 ؛بطاقة متابعة النفاايت اخلاصة 
 ؛بطاقة متابعة النفاايت اخلاملة 
 ؛قة متابعة النفاايت الشبه منزليةبطا 
 ؛متابعة حتركات الزيوت املستعملة بطاقة 
 ؛بطاقة متابعة اخلردة 
 ؛جرد التجهيزات املعتمدة على مصدر مشع  
   التصريح اخلاص ابلتجهيزات اليت حتتوى على مادة الـ(P.C.B.)  

اإلجراءات العامة املتبعة يف عمليات مراجعة نظام اإلدارة البيئية لشعبة الوقود  الثاين:املطلب 
 ملؤسسة نفطال 

تنظيم، هتدف هذه اإلجراءات إىل وصف التدابري املتدذة من طرف شعبة الوقود ملؤسسة نفطال من أجل 
 . سني أداء نظامها لإلدارة البيئيةحتأجل متابعتها من نفيذ عمليات املراجعة الداخلية و تختطيط و 

 : ستخدمة كمراجع هلذه اإلجراءاتاملعايري امل -1
 تتدذ هذه اإلجراءات املعايري التالية كمرجع هلا: 

  12111معيار إيزو. 
  19111معيار إيزو . 

 : هجية املتبعة يف عمليات املراجعةاحملتوى واملن -2
 : مؤهالت املراجعني -2-1

. ميكن نفطال على القيام بعمليات مراجعةتتمثل يف التعرف على قدرة من موظفي شعبة الوقود ملؤسسة 
 : عبة الوقود فيما يليالتأهيل اليت وضعتها شاز معايري جيإ
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 ؛: شهادة مهندس أو ليسانسللتعليم دىنحلد األا  
 ؛خربة مهنية تفوق عاما واحدا  
  ؛19111إيزو و  12111تكوين حول معايري إيزو  
  ؛19111وفقا للمعيار إيزو ساعة )أسبوع واحد(  21التدقيق ال يقل عن تكوين مبدئي يف املراجعة و  
 ( عمليات مراجعة كاملة ع10املشاركة يف ثالثة )لى األقل مع املسؤول عن املراجعة. 

 برانمج املراجعة:  -2-2
 يقوم املسؤول عن إدارة البيئة إبعداد برانمج سنوي لعمليات املراجعة يغطي جزئيا نطاق التصديق حبيث: 

  ؛العمليات مرة كل سنتنيتتم مراجعة اإلجراءات و  
  ؛الوقود مرة كل سنةاجعة مقاطعات تتم مر  
  التدزين مرة كل سنتني على األقل مراكزتتم مراجعة املستودعات و. 

 . املراجعني املكلفني ابلقيام هبا أمساءو املدة احملددة إلجرائها  ،يشتمل برانمج املراجعة على نطاق املراجعة
استثنائية ومببادرة من مدير ى احتياجات أو مشاكل كما ميكن القيام بعمليات مراجعة استثنائية بناءا عل

 .أو املسؤول عن إدارة اإلجراءات والعمليات، املسؤول عن إدارة البيئة الشعبة

ق املراجعة من مسؤول عن املراجعة، مراجع أو عدة مراجعني ويف بعض احلاالت خرباء أو يتكون فري
 .مالحظني

أايم  11عن فرتة املراجعة اليت تبلغ يتم إعالم )إبالغ( املراجعني واألشداص الذين خيضعون للمراجعة 
 .«تفويض ابملراجعة»مطبوعة خاصة  بواسطة

 .خلاص أو الوحدة اليت ينتمي إليهاال ميكن للمراجع أن يدقق عمله ا

 : اإلعداد لعملية املراجعة -2-3

دء قبل الب إرساهلا عشرة أايمملراجعة وفقا لربانمج املراجعة و يقوم املسؤول عن إدارة البيئة إبعداد التفويض اب
بعد  .للرئيس املباشر للمراجعني بغرض إبالغهمسؤولون الذين خيضعون للمراجعة و ، امليف العملية إىل فريق املراجعة

 : لي، يقوم املراجعون مبا يلقرار التفويض ابملراجعة استالمهم
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  ع هبذه العملية ماالتصال ابملسؤول عن النطاق الذي خيضع لعملية املراجعة من أجل حتديد اتريخ القيام
 .احرتام الفرتة احملددة مسبقا واملدونة يف برانمج املراجعة

 ى موقع االنرتانت لشعبة الوقود واملتمثلة يفاالطالع على الواثئق املتاحة عل : 

 ؛لتعليمات املتعلقة هبااو  اإلجراءات  
 ؛العامة اإلجراءات  
 ؛تقارير املراجعة السابقة 
  19111إيزو و  12111معايري إيزو.  

  مع حتديد أمساء املراجعةاملصادقة عليها مع املسؤول عن النطاق الذي خيضع لعملية إعداد خطة املراجعة و ،
  ؛األشداص الذين خيضعون للمراجعة

  م عمل للمسؤول عن إدارة البيئة ولألشداص أاي (12)تقدمي خطة املراجعة خالل مدة ال تتجاوز مخسة
 .الذين خيضعون للمراجعة

 ية املراجعة: إجراء عمل -3-4

 : خلطة املراجعة على النحو التايل جترى عملية املراجعة وفقا
 :اجللسة االفتتاحية اليت هتدف إىل ما يلي 

  ؛املسؤولني عن الوحدةتقدمي املراجعني و  
 ؛شرح أهداف املراجعة  
 ؛ مببادئ املراجعةريالتذك  
 األشداص اخلاضعني هلا دصصة إلجراء املراجعة مع أوقات توافر التحقق من توافق املواقيت امل

  .املصادقة النهائية على خطة املراجعةو 
 ت الشفوية . تستند هذه املقابالت على احلواراةإجراء مقابالت مع خمتلف الوظائف اليت ختضع للمراجع

  ؛علومات اليت مت مجعهاعلى فحص الواثئق اليت تسمح للمراجع إبثبات صحة املمع األشداص املعنيني و 
  كما يتم التحقق منها مع األشداص   ،وقات النامجة عن حتليلهم للوقائعيقوم املراجعون بتحديد الفر

  ؛اخلاضعني للمراجعة
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  جيب أال تثري هذه الفروقات أية أن يكون واضحا ويعكس وضعية حقيقيةترسيم هذه الفروقات جيب .
عة )فصل معني من معيار أو مواصفة، تعليمة معايري املراج كما ينبغي أن تكون مبنية على  ،تساؤالت

 ....(، اخل، إجراءات عامةعمل
 ؛على املراجع أن يستند دائما على أدلة دامغة الختاذ القرارات  
 ؛يقوم املراجع أو فريق املراجعة إبعداد ملدص للنقاط اليت يتم التطرق هلا خالل اجللسة اخلتامية  
 الغرض ختامية االجتماع مع األشداص اخلاضعني للمراجعة من أجل عقد جلسة عند هناية املراجعة يتم ،

 منها يتمثل فيما يلي: 
 التأكد على نقاط القوة. 
  إذا مل يتم ذلك يتوجب على املسؤول عن املراجعة أن يذكر نقطة إزالة أي سوء فهم حمتمل، و

  .أجل اختاذ القرار املالئماخلالف يف تقريره الذي يقدمه إىل املسؤول عن إدارة البيئة من 
 هي تلك املتعلقة ابلفروقات اليت تستوجب معاجلة واليت مت التصديق قاط احلذر" و التأكيد على "ن

  ؛عليها من طرف األشداص املعنيني خالل إجراء املراجعة
  حتتاج إىل حتسني "نقاط التحسني "تسليط الضوء على اجملاالت اليت. 

  :توزيع تقرير مراجعةحترير و  -3-5

ذلك هبدف إضفاء ة عقب االنتهاء من هذه العملية و يقوم املسؤول عن املراجعة إبعداد تقرير املراجع
 : ما يليجيب أن يتضمن هذا التقرير  .الطابع الرمسي على املالحظات املسجلة وتلديصها

 كذلك املسؤولني عن املراجعة ملسؤولني الذين خضعوا للمراجعة و صفحة غالف خارجي موقعة من طرف ا

 ؛لتصديق عليهاخطة املراجعة اليت مت ا 
  ؛لألدلة اليت مت مجعهاعرض لسراين العملية و  
 ؛، نقاط احلذر ونقاط التحسني(ملدصا للنتائج )نقاط القوة  
 ؛جدوال يبني حالة بطاقات معاجلة الفروقات املسجلة خالل عمليات املراجعة السابقة  
 معاجلة الفروقات اليت مت ملؤها بطاقات.  
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أايم إىل  (11)يتم توجيه التقرير الذي أعده املراجع الرئيسي )والذي حيتفظ بنسدة منه( يف غضون مثانية 
 : هذا األخري يقوم بدوره مبا يلي ،املسؤول عن إدارة البيئة

  ذلك بعد القيام يوما و  (12)توزيعه على األشداص املعنيني أبخذ التدابري الالزمة يف غضون مخسة عشر
 ؛جلة الفروقاتمبأل بطاقات معا

 تقييم تقرير املراجعة استمارة مال مألكقييم تقرير املراجعة من خالل استت.  

  يف:يوزع عليهم تقرير املراجعة  واهليئات الذينيتمثل األشداص 

  ؛ية تسيري هياكل التدزين املعنيةمدير  
 ؛مديرية النشاط املعىن  
  ؛الذين خضعوا للمراجعةاملسؤولون  
  اإلجراءات املعنيةولون عن حيازة وقيادة العمليات و املسؤ.  

عند استالمه لتقرير املراجعة يقوم املسؤول الذي خضع للمراجعة بتبليغ األشداص الذين خضعوا هلذه 
 .لى عاتقة تصحيح الفروقات املسجلةالعملية، كما أيخذ ع

  :راجعةلفروق النامجة عن عملية املمعاجلة ا -3-6

يقوم املسؤولون الذين خضعوا للمراجعة بعد حتليلهم للنتائج احملتواة يف تقرير املراجعة بتعيني األشداص 
تدابري تصحيحيه أو املكلفني بتصحيح الفروقات املسجلة، حيث يقوم هؤالء ابقرتاح التدابري الواجب اختاذها )

 . فيذ، معايري قياس الكفاءة(سؤول عن التن، املواملعايري املرتبطة هبا )اآلجال (تدابري وقائية
املسؤول عن ملسؤولني الذين خضعوا للمراجعة و تم املصادقة على هذه االقرتاحات بشكل مشرتك من قبل ات
 .السالمة والبيئةالصحة و 

العناصر املدتلفة يف جدول ملدص وذلك البيئة بتسجيل هذه يقوم املسؤول عن الصحة والسالمة و   
 .معاجلة الفروقات وكذلك اقرتاح إجراءات للتحسني استماراتليل حتو  لضمان متابعة

إدارة  عناملسؤول يستعرضه  ،لعمليات املراجعةسنوي إبعداد ملدص  اإلجراءاتيسمح استغالل هذه  
 .دارةالبيئة خالل مراجعة اإل

   ميثل اجلدول التايل منوذجا ملدطط العمل ملعاجلة بعض الفروقات املسجلة خالل عمليات املراجعة البيئية.  
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 2012: خمطط العمل ملعاجلة الفروقات ملقاطعة الوقود بقسنطينة لسنة  20 اجلدول رقم
 درجة التقدم اآلجال املسؤول اإلجراءات املخططة املصدر الفروقات املسجلة الوحدة

حمطة معاجلة النفاايت السائلة  مستودع اخلروب
 .متوقفة عن العمل

استشارة مؤسسات متدصصة  تقرير املراجعة البيئية
من أجل إعادة أتهيل حمطة 

 املعاجلة

دفرت الشروط يف  1110جويلية  مدير املقاطعة
 مرحلة اإلعداد

املناسبة جلمع انعدام الوسائل  مستودع العلمة
خمتلف أنواع النفاايت يف 

 أماكن العمل.

انعدام مساحات لفرز وختزين 
 النفاايت.

مت إرسال إعذار من مديرية 
البيئة ملستودع العلمة بسبب 
ختزين الطني املرتاكم يف قاع 

 أحواض ختزين الوقود.

القيام بشراء معدات جتميع  تقرير املراجعة البيئية
والنفاايت النفاايت اخلاصة 

 اخلاصة اخلطرية.

 %111إجراء مطبق  1111جويلية  مدير املقاطعة 

ختصيص مناطق لتدزين 
النفاايت مع احرتام التدابري 
احملتواة يف تعليمة العمل اخلاصة 

 بتسيري النفاايت

 %111إجراء مطبق  1111سبتمرب  مدير املقاطعة 

عن األمن الصناعي مبقاطعة الوقود لقسنطينةسؤول امل املصدر:
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   .املطلب الثالث: النتائج احملصلة من عملية مراجعة نظام اإلدارة البيئية

من ضمنها مقاطعة الوقود لقسنطينة لعملية ، و خضعت الوحدات التابعة لشعبة الوقود ملؤسسة نفطال 
 : وذلك هبدف  VINCOTTE Internationalمراجعة دورية من قبل مكتب التسجيل 

 ؛البيئية الذي مت التصديق عليه تقييم التطبيق الفعال لنظام اإلدارة 
  ؛البيئية مع املواصفات املرجعيةالتحقيق من املطابقة املستمرة لنظام اإلدارة 
 ح تقييم قدرة نظام اإلدارة البيئية على ضمان أن التنظيم املتبع من طرف شعبة الوقود ملؤسسة نفطال يسم

 .التنظيمية والتعاقدية ،ابملتطلبات القانونية ابلوفاء

ذلك على أساس أخذ عينات من و  1110مارس  11و 10أجريت هذه العملية خالل الفرتة املمتدة بني  
 .ه العمليةمصادر املعلومات املتاحة واملتوفرة على مستوى املواقع اليت مستها هذ

 تنفيذ النظام املعتمد من طرف شعبة الوقود ملؤسسة نفطال.تقييم الواثئق عملية و خالل املراجعة مت فحص و  
 : اإلدارة البيئية على النحو التايليف ختام عملية املراجعة جاء التقييم العام لنظام  

يستجيب نظام اإلدارة البيئية املوثق واملطبق من طرف شعبة الوقود ملؤسسة نفطال للمتطلبات املطبقة يف 
 . صغرىة حاالت عدم امتثال مخس( 05ابستثناء ) 14001املواصفة املعيارية إيزو 

مت  جراءات اليتاليت مت التوصل إليها ابإلضافة إىل التدابري واإل خلمسةنورد فيما يلي حاالت عدم االمتثال ا 
 اختاذها يف سبيل معاجلتها. اقرتاحها أو

   األوىل:احلالة  -1

  االمتثال:طبيعة عدم  -1-1

، أضف إىل ذلك أن عمليات م اإلجراءات اخلاصة هبذه العمليةعملية حساب أمهية اجلوانب البيئية ال حترت  
 .هذه النشاطات كانت غري كافيةفحص املكلفة بمستوى قيادة العمليات البيئية و  الرقابة اليت أجريت على

 :  الدليل املوضوعي املستعمل -1-2
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 فحص جدول تقييم اجلوانب البيئية للوحدة املعنية. 

 التصحيح املقرتح من طرف املؤسسة: -1-3

ام اإلجراءات اخلاصة تشكيل جمموعة عمل للقيام إبعادة تقييم اجلوانب البيئية للوحدة املعنية، مع احرت  
 . ااملعمول هب

 ت التصحيحية املقرتحة من طرف املؤسسة: اإلجراءا -1-4

  1111و 1110الوقائع اليت حدثت خالل الفرتة ما بني احلوادث و قائمة تسليم مجيع الوحدات العملياتية 
لبيئية اليت جنمت عن امصحوبة ابخلسائر البشرية، املادية و  ،على مستوى الوحدات العملياتية لشعبة الوقود

 ؛هذه احلوادث
  ئية على دتلف الوحدات العملياتية اليت أجرت عملية حتليل اجلوانب البيملمساعدة أفواج العمل التابعة

 ؛إعادة تقييم هذه اجلوانب
 ل قيامها بتقييم اجلوانب البيئيةاإلشراف على أفواج العمل التابعة لباقي الوحدات العملياتية خال. 

 :  التقييم النهائي لفريق املراجعة -1-5

املتعلقة بطلبات و  الرئيسي يقبل التصحيحات واإلجراءات التصحيحية املقرتحة من طرف املؤسسةاملراجع  
 اختاذ اإلجراءات التصحيحية اليت قدمت خالل عملية املراجعة.

 احلالة الثانية:  -2
 : االمتثال حالة عدم طبيعة -2-1

إىل حمطة الفصل بني السوائل مسحت زايرة مرافق مستودع الوقود ابخلروب مبالحظة أن اجملرى املؤدى  
هذه الوضعية  .تساقط األمطارمملوء بفعل الطقس السيئ و املمتد على طول منطقة حتميل الشاحنات( كان الذي )و 

 .يف حالة حدوث تسرب عرضي عاجلةه امللوثة ابلزيوت حنو حمطة املال تسمح بتصريف امليا
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كوهنا معروفة لدى مسؤويل املوقع مل يتم أخذها رغم  أن هذه الوضعية و إىل اإلشارة ر جتد ،جهة أخرىمن 
البحث عن احللول ة ليميتم ربط ع وعليه مل، فروقات أو يف خطة العمل البيئيةبعني االعتبار يف استمارات معاجلة ال

 .العالجية بنظام اإلدارة البيئيةالوقائية و 

 الدليل املوضوعي املستعمل:    -2-2

 ؛خطة العمل املتعلقة مبعاجلة الفروقات 
 خطة العمل البيئية.  

 : التصحيح املقرتح من طرف املؤسسة -2-3
 .السوائلمعاجلة تفريغ املياه الزائدة حىت بلوغ مستوى التشغيل العادي حملطة 

 : اإلجراءات التصحيحية املقرتحة -2-4
  سوائل ضمن خمطط المعاجلة حطة مبللقنوات اليت تربط جمرى التصريف دمج عملية تنظيف نصف سنوية

  ؛التجهيزاتاملرافق و مراقبة 
 ؛وضع نظام لتصريف املياه الزائدة من أدين نقطة يف اجملرى 
 املسؤولني عن البيئة حول التسيري التلقائي للجوانب البيئية يف إطار سيس رؤساء الوحدات العملياتية و حت

 .بيق إجراءات التدابري الوقائية والتصحيحيةنظام اإلدارة البيئية وذلك بتط

 التقييم النهائي لفريق املراجعة:    -2-5
املتعلقة بطلبات حيحية املقرتحة من طرف املؤسسة و املراجع الرئيسي يقبل التصحيحات واإلجراءات التص

 .ة اليت قدمت خالل عملية املراجعةاإلجراءات التصحيحي
 عمل.كما مسحت الزايرات الالحقة للمستودع من التأكد تنفيذ التدابري املسجلة يف خطة ال

 :  احلالة الثالثة -3
 : طبيعة عدم االمتثال -3-1

يب حملطة معاجلة السوائل امللوثة تتجاوز احلدود القانونية. زايدة سلة املتواجدة يف أحواض الرت النفاايت السائ
 .مبوجب القانونية إال بصفة جزئية الدورية املطلوبة والتحاليل على ذلك مل يتم القيام ابلقياسات
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متعلقة هبذه النقطة يف إطار خطة العمل املتعلقة مبعاجلة الفروقات، لكنها مل تتجسد بعد مت إدراج تدابري 
 على أرض الواقع.

ينها من ميثل مشروع "إعادة أتهيل أنظمة معاجلة النفاايت السائلة " نقطة إجيابية ينبغي على املؤسسة تثم: مالحظة
املرحلة األوىل لعملية التصديق )التسجيل يف  امتدادربة على التقدم يف االنشغال بنسبة معتخالل املتابعة الصارمة و 

 .واصفة(امل
 :الدليل املوضوعي املعتمد -3-2

 ؛خطة العمل املتعلقة مبعاجلة الفروقات  
  ؛1111ميزانية سنة  
  .البطاقة التقنية للمشروع 

 : األسباب -3-3
 "حيث أهنا ال ميكن أن تضمن تركيزا للمحروقات يف املياه  ،حمطات معاجلة السوائل احلالية من الصنف "ب

 .غ/طن 111أقل من 
 سيري النفاايت الصناعية السائلةتطلب وضع مستوايت جديدة من طرف املشروع اجلزائري فيما خيص ت 

ات تقنية من أجل إعداد ءيف هذا اجملال من خالل تنظيم لقامصنعني وموردين أجانب خمتصني  راكإش
 ة ملشروع إعادة التأهيل.بطاقة تقني

 :تصحيحية املقرتحة من طرف املؤسسةاإلجراءات ال -3-4
 ( حمطات معاجلة للسوائل امللوثة رائدة يف إطار ميزانية سنة 10إعادة أتهيل ثالثة )؛1111  
 ؛ حمطات معاجلة السوائل امللوثةوضع وتنفيذ تعليمة لتسيري  
 خالل اخلمس سنوات القادمةعاجلة ختطيط وبرجمة إعادة أتهيل مجيع حمطات امل . 

 التقييم النهائي لفريق املراجعة:  -3-5
املراجع الرئيسي يقبل اإلجراءات التصحيحية املقرتحة من طرف املؤسسة واملرتبطة بطلبات اإلجراءات 

 .ة اليت قدمت خالل عملية املراجعةالتصحيحي
املعدة مسبقا، كما خيضع لرقابة مستمرة سري وفقا للرتتيبات مشروع إعادة أتهيل حمطات معاجلة السوائل ي

 موثقة من طرف املسؤول عن البيئة يف املؤسسة.و 
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 احلالة الرابعة:  -4
 طبيعة حالة عدم االمتثال: -4-1

عمليات املراجعة الداخلية مل متتد إىل مجيع املواقع اليت تدخل يف جمال نظام اإلدارة البيئية، حيث أن موقعني 
 داخلية )كلف إبجرائها مكتب دراسات مستقل(.فقط خضعا لعملية مراجعة بيئية 

املراجعة مل يتم إعداد برانمج حمدد لتكوين املراجعني الداخليني  هذهإجراء فرتة ابإلضافة إىل ما سبق، خالل 
إجراء عمليات املراجعة لسنة كاتب الدراسات احملتمل االستعانة هبا يف االتصال مبيف جمال املراجعة البيئية، أو 

1111. 

 دليل املوضوعي املعتمد: ال -4-2

  ؛1111جدول عمليات املراجعة املنجزة خالل سنة 
 1111يات املراجعة املربجمة لسنة عمل. 

 األسباب: -4-3

 .1111مل يتم إجناز برانمج تكوين املراجعني البيئيني خالل سنة 

 اإلجراءات التصحيحية املقرتحة: -4-4

  ؛1111القيام بتكوين جمموعة أوىل من املراجعني خالل سنة 
  1111إجناز عمليات املراجعة الداخلية املربجمة لسنة . 

 : التقييم النهائي لفريق املراجعة -4-5

اليت جاءت استجابة للطلبات اليت قدمت خالل اإلجراءات التصحيحية املقرتحة و  املراجع الرئيسي يقبل
 عملية املراجعة.

من خالل القيام  1110ل سنة من جهة أخرى متت مالحظة تكفل أفضل بعمليات املراجعة الداخلية خال
 .بقا للربانمج السنوي املعد مسبقاجناز عمليات املراجعة طإجعني و راكوين فريق من املبت
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 :احلالة اخلامسة -5
 االمتثال:طبيعة حالة عدم  -5-1

 : م االلتزام ابملتطلبات القانونية، حيث متت مالحظة ما يليتتعلق هذه احلالة بتقيي

  ؛ابلعناصر اليت متكن من حتديد حالة االمتثال من عدمهانعدام األدلة املرتبطة 
  ؛(% 21)بلغت هذه النسبة  1111نسبة مطابقة للقوانني جد متدنية لسنة 
 )؛انعدام الرؤاي ابلنسبة ملدى خطورة الفروقات املسجلة )الرتتيب بناءا على مدى أمهية التأثريات احملتملة 
  ؛ت سالفة الذكراالعتبار األولوايانعدام ختطيط مبين على أدلة وأيخذ بعني 

 :الدليل املوضوعي املعتمد -5-2

 .م االلتزام ابملتطلبات القانونيةتقييتقرير حتديد و 

 اإلجراءات التصحيحية املقرتحة:  -5-3

 ؛حتديد الدليل املعتمد إلعالن حالة االمتثال أو عدم االمتثال يف تقرير حتليل االلتزام ابملتطلبات القانونية  
 إجراءات حتليل االلتزام القانوين مع اإلشارة إىل إلزامية ذكر األدلة اليت تثبت حالة االمتثال من دليل ث حتدي

  ؛ه يف التقارير املعدة هلذا الغرضعدم
 ؛ترتيب حاالت عدم االمتثال القانوين وفقا لدرجة أمهية أتثرياهتا ووضع خطط من أجل معاجلتها  
 ؛% 111المتثال إىل مرتبط مبعاجلة ورفع حاالت عدم ا دفوضع ه 

 :التقييم النهائي لفريق املراجعة -5-4

املراجع الرئيسي يقبل اإلجراءات التصحيحية املقرتحة من طرف املؤسسة واليت جاءت استجابة للطلبات 
 .عملية املراجعةاملقدمة من قبل فريق املراجعة خالل 

 استنتاجات وتوصيات املراجع الرئيسي: -6
نسدة  12111يوصي املراجع الرئيسي جلنة التسجيل ابإلبقاء على شهادة التسجيل يف املواصفة إيزو 

 .شعبة الوقود –ملؤسسة نفطال ، املمنوحة 1112
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 خالصة الفصل الرابع

ض إىل أهم املراحل اليت عرفتها ر عفصل التعرف على املؤسسة حمل الدراسة وذلك عرب التلمت خالل هذا ا 
خالل عملية ظهورها وتطورها، كما تطرقنا كذلك إىل طبيعة النشاط الذي تقوم به هذه املؤسسة  هذه املؤسسة

 وعالقتها البيئة احمليطة هبا.

ويف حماولة إلسقاط ما جاء يف اجلانب النظري من حبثنا هذا، مت التطرق إىل الدور الذي تضطلع به املراجعة  
التعرف على أهم استددامات املراجعة البيئية اليت تعتمدها املؤسسة يف البيئية داخل هذه املؤسسة، من خالل حماولة 

 سبيل حتسني أدائها البيئي.

اليت واليت يتمثل أمهها يف تقارير املراجعة البيئية  ،اتضح لنا من خالل تفحصنا ملدتلف الواثئق املقدمة لنا 
ة لتقييم أدائها البيئي، ما ميكنها من التعرف خضعت هلا املؤسسة، أن هذه األخرية تستددم املراجعة البيئية كأدا

على التأثريات البيئية السلبية املرتتبة عن قيامها بنشاطاهتا ووضع التدابري واإلجراءات الالزمة للحد من هذه التأثريات 
 السلبية.

زو ، أي بعد اعتماد املؤسسة لنظام إدارة بيئية وفقا ملعيار إي1111من جهة أخرى وانطالقا من سنة  
، أصبح للمراجعة البيئية استددام آخر داخل مؤسسة نفطال، حيث ختضع خمتلف مكوانت هذا النظام 12111

ال حمالة يف حتسني يساهم  وهو ما لعمليات مراجعة دورية تقييمية تدخل يف إطار التحسني املستمر هلذا النظام
 للمؤسسة. األداء البيئي
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 اخلامتة العامة:

يتعلق موضوع دراستنا هذه مبحاولة إبراز الدور الذي تقوم املراجعة البيئية داخل املؤسسة، ابعتبارها أداة 
انطلقنا يف حبثنا هذا من الدوافع اليت جعلت للمؤسسة، حيث  رقابية تستددم من أجل تقييم وحتسني األداء البيئي

املؤسسات متيل إىل االهتمام ابلقضااي البيئية وتسعى إىل إجياد أفضل الطرق للتقليل من أتثرياهتا السلبية على البيئة، 
عن  لك، إىل البحثعرب اعتماد أمناط إدارية تدمج البعد البيئي. هذا االهتمام املتزايد ابلبيئة دفع ابملؤسسات كذ

األدوات اليت متكنها من مراقبة وتقييم أدائها البيئي بغرض حتسينه، وهو ساهم يف تطور وظيفة املراجعة لتشمل 
اجلوانب البيئية املرتبطة بنشاط املؤسسة، والذي جتسد يف ظهور استددامات جديدة للمراجعة البيئية تساهم من 

للمؤسسة، عرب الوقوف على اآلاثر البيئية الناجتة عن نشاطها وحتديد مدى  خالهلا يف تقييم وحتسني األداء البيئي
التزامها ابلقوانني والتشريعات البيئية وحماولة تصحيح االحنرافات املسجلة. يف اخلتام مت أخذ مؤسسة نفطال، مقاطعة 

مدة من قبل هذه املؤسسة الوقود بقسنطينة، كنموذج من أجل التعرف على أهم استددامات املراجعة البيئية املعت
  .هبدف حتسني أدائها البيئي

 مكنت النقاط اليت مت تناوهلا يف هذه الدراسة، من التوصل إىل النتائج التالية: 

 :نتائج الدراسة النظرية

 أشداص مؤهلون )مهندسني، خرباء، مستشارين...(  ااملراجعة البيئية هي عملية فحص انتقادي، يقوم هب
د من أن النظام البيئي للمؤسسة يلتزم ابلقوانني والتشريعات اليت من شأهنا احملافظة على يعملون على التأك

البيئة، هذه العملية ال تتم يف اتريخ حمدد فقط بل هي عملية متكررة ومستمرة. كما أن مشاركة أطراف 
ضوعية، خاصة وأهنا داخلية وأخرى خارجية يف عملية املراجعة، سوف تضمن لتقارير املراجعة الشفافية واملو 

 موجهة لعدة أطراف خارجية هلا عالقة ابملؤسسة.

  ،ينبع اهتمام املؤسسة ابملراجعة البيئية من عدة أسباب يتمثل أمهها يف خماطر التعرض لعقوابت وغرامات
جراء عدم احرتام القوانني والتشريعات البيئية ويف الضغوط املتزايدة من مجاعات محاية البيئة واألطراف 

 ؛املعنية ابلبيئة، نتيجة لتنامي مشاكل التلوث البيئي وزايدة الوعي لدى املستهلكني
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  مزاايها العديدة، فإن املراجعة البيئية تنطوي على مجلة من العيوب، يعترب من أمهها تكلفتها ابلرغم من
ن جيري بصفة منتظمة العالية اليت تنتج عن تصميم، تنفيذ واحلفاظ على برانمج املراجعة البيئية الذي جيب أ

ودورية، وكذلك عن التعطيل الذي قد حيدث يف املواقع اليت ختضع لعملية املراجعة. لكن أخطر هذه 
العيوب يتمثل يف إمكانية عدم تغطية املراجعة البيئية لالنتهاكات السابقة أو احلالية للقوانني والتشريعات 

 البيئية؛

 قيامها بدورها يف حتسني األداء البيئي للمؤسسة على ثالثة عناصر  يعتمد جناح وفعالية املراجعة البيئية يف
أساسية، وذلك أاًي كان حجم هذه املؤسسة أو جمال نشاطها. ميثل التزام إدارة املؤسسة وموظفيها 
ودعمهما لربانمج املراجعة البيئية أول هذه العناصر. اثنيا، يتوجب االعتماد على مجلة من اإلجراءات 

عند القيام هبذه العملية. أخريا، جيب أن تتوفر مجلة من املؤهالت تمثلة يف جمموعة من املراحل املنهجية امل
 والشروط املرتبطة ابلكفاءة يف املراجعني املكلفني إبجراء هذه املهمة؛

  م تصنف املراجعة البيئية إىل مراجعة بيئية داخلية ومراجعة بيئية خارجية، وذلك وفقا ملعيار اجلهة اليت تقو
كما تصنف إىل عدة أنواع أخرى أمهها مراجعة نظم اإلدارة البيئية، مراجعة احملاسبة البيئية بعملية املراجعة.  

 ومراجعة االلتزام البيئي ابالعتماد على معيار اجملال الذي تشمله عملية املراجعة؛

 ة مباشرة، وذلك من ميكن أن يساهم حتسني األداء البيئي للمؤسسة يف حتسني أدائها االقتصادي بطريق
خالل أربعة جوانب للتحسني املزدوج، تتمثل يف: جانب الطلب، جانب التكنولوجيا، جانب تنظيم 

 املؤسسة وجانب متويل عمليات املؤسسة؛

 إذ تعد عملية  ،تعترب املراجعة البيئية إحدى أهم األدوات املستددمة يف عملية تقييم األداء البيئي للمؤسسة
يتوجب على املؤسسة معرفة مستوى أدائها  ألنه ، وذلكتحسنيال تقييم األداء مرحلة أساسية يف عملية

 البيئي حىت تتمكن من حتسينه؛

  تعمل املراجعة البيئية على حتديد وتصحيح الفروقات واالحنرافات املوجودة يف نظام اإلدارة البيئية الذي
رب أحد مكوانته الرئيسية وذلك هبدف حتسينه بطريقة مستمرة، ما يؤدي إىل تعتمده املؤسسة، والذي تعت

 حتسني األداء البيئي للمؤسسة كمحصلة هنائية؛
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  تستددم املراجعة البيئية كأداة للرقابة على احملاسبة البيئية من خالل تقييمها للمعلومات اليت توفرها هذه
اآلاثر البيئية املرتتبة عن نشاطها على مصداقية قوائمها األخرية عن األداء البيئي للمؤسسة ومدى أتثري 

   املالية.

    نتائج الدراسة التطبيقية:
  من خالل عملنا امليداين يف املؤسسة حمل الدراسة الحظنا وجود مجلة من اإلجراءات واملراحل املعدة من

وختطيط وتنفيذ عمليات املراجعة  طرف املؤسسة بناًءا على جمموعة من املعايري املرجعية، الغرض منها تنظيم
 األوىل؛اجلزئية البيئية ومتابعتها من أجل حتسني األداء البيئي للمؤسسة، وهو ما يؤكد صحة الفرضية 

  يف إطار سعيها للتحقق من مدى مالئمة أنشطتها مع البيئة احمليطة ابملواقع اليت تتواجد هبا مستودعات
بعمليات مراجعة بيئية هتدف إىل تقييم أدائها البيئي عن طريق التعرف ختزين الوقود، قامت مؤسسة نفطال 

على خمتلف مصادر التلوث البيئي واآلاثر البيئية السلبية الناجتة عن تشغيل هذه املستودعات، وحتديد 
الذي مكنها من وضع التدابري واإلجراءات الالزمة  الشيء، مكامن اخللل يف التجهيزات واملعدات املستغلة

لحد أو القضاء على التلوث البيئي ومن مث حتسني األداء البيئي للمؤسسة، وهو ما يؤكد صحة الفرضية ل
 اجلزئية الثانية؛

  ختضع مكوانت نظام اإلدارة البيئية املعتمد من طرف املؤسسة إىل عمليات مراجعة بيئية دورية، هتدف إىل
للمواصفات واملعايري املرجعية، وكذلك التأكد من الوفاء تقييم التطبيق الفعال هلذا النظام ومطابقته املستمرة 

ابملتطلبات القانونية والتنظيمية والتعاقدية يف جمال البيئة، ووضع اإلجراءات التصحيحية الالزمة يف حالة 
اكتشاف فروقات أو احنرافات، ما ميكن من حتسني هذا النظام وحتسني األداء البيئي للمؤسسة يف األخري، 

 ؤكد صحة الفرضية اجلزئية الثالثة،وهو ما ي

  بناًءا على ما سبق، يتضح أن املراجعة البيئية تقوم بدور إجيايب يف حتسني األداء البيئي ملؤسسة نفطال من
خالل مسامهتها يف تقييم األداء البيئي وتقدمي التدابري واإلجراءات الواجب اختاذها من أجل حتسينه، 

اإلدارة البيئية يف إطار عملية التحسني املستمر هلذا النظام، وهو ما يؤكد  وكذلك عرب قيامها بتقييم نظام 
 كذلك صحة الفرضية الرئيسية لدراستنا.

 



 اخلامتة العامة

 

188 

 

 التوصيات واالقرتاحات: 

الدراسة النظرية وامليدانية ميكن أن نقدم مجلة من املقرتحات اليت قد تساهم يف زايدة  انطالقا من نتائج 
 فعالية املراجعة البيئية يف حتسينها لألداء البيئي للمؤسسة:

  إعطاء املراجعة البيئية املكانة اليت تستحقها داخل املؤسسة وذلك من خالل تثمني الدور الذي تقوم به؛ 

  املستمر للمراجعني الداخليني للمؤسسات يف جمال املراجعة البيئية وذلك إلجناز برامج ضرورة التكوين
 اللجوء للمراجعني اخلارجيني إال يف حاالت الضرورة؛ املراجعة البيئية املسطرة وتفادي

 ل ضرورة أخذ نتائج وتوصيات عمليات املراجعة لبيئية بعني االعتبار وذلك للقضاء على املشاكل البيئية قب
 استفحاهلا؛

 االهتمام بتدريس مبادئ وخصوصيات املراجعة البيئية ضمن مقررات املراجعة يف اجلامعات اجلزائرية؛ 

  عقد ندوات وورشات عمل هبدف وضع مقاييس ومعايري مرجعية موحدة، تشكل إطارا وطنيا للمراجعة
 ؛البيئية يف اجلزائر يستند إليه املراجعون البيئيون عند قيامهم مبهامهم

 .االهتمام ابلنظام احملاسيب البيئي داخل املؤسسة، كونه يعترب أحد متطلبات املراجعة البيئية 

  هبدف تسهيل عمل املراجعة  12111اعتماد نظم إدارة بيئية وفقا ملعايري مرجعية على غرار معيار اإليزو
  البيئية؛

   للمحاسبة واملصف الوطين للدرباء تفعيل دور اهليئات واملنظمات املهنية، على غرار اجمللس الوطين
 احملاسبني ابعتبارمها اهليئتني املشرفتني على املمارسة املهنية للمراجعة، يف اجملال البيئي؛

  إصدار عدد من القوانني والتشريعات املتعلقة ابجلوانب البيئية واليت يتوجب على املراجعني البيئيني االهتمام
 هبا؛

 آفاق الدراسة:
نواة لدراسات ميكن أن تشكل  معاجلتنا ملوضوع الدراسة ميكن أن نقرتح بعض املواضيع اليتمن خالل 

  أخرى وهي:
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  املراجعة كأداة لتحقيق التنمية املستدامة؛ 

 دور املراجعة البيئية يف التقييم البيئي للمشروعات؛ 

 املراجعة البيئية كأداة إلدارة املدلفات الصناعية؛ 

  شرات البيئية كأدوات لتقييم األداء البيئي: دراسة مقارنة.املراجعة البيئية واملؤ 



 

 

 

 

 

قـالحـمال
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 املالحق
2004 نسخة 14001: شهادة التسجيل يف املواصفة إيزو (01)رقم  امللحق 
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: سياسة اجلودة، السالمة والبيئة ملؤسسة نفطال (02)رقم  امللحق
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 : دليل إجراءات املراجعة الداخلية ملؤسسة نفطال(03)امللحق رقم 
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 شعبة الوقود – املدمج ملؤسسة نفطال : تقرير مراجعة نظام اإلدارة(04)امللحق رقم 
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 قائمة املراجع:
I.  العربيةاملراجع ابللغة 

  الكتب .1

إبراهيم األحيدب، جرائم البيئة، األمن واحلياة، أكادميية انيف للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث،  (1
 .1999الرايض، 

، 1أمحد عبد الرحيم السارع وأمحد عبده عوض، قضااي البيئة من منظور إسالمي، مركز الكتاب للنشر، ط (1
   .2004القاهرة، 

 .1112 لطفي، املراجعة البيئية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،أمني السيد أمحد  (0

 ،أمني السيد أمحد لطفي، دراسات متقدمة يف املراجعة وخدمات التأكيد، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر (2

1110. 

 .1112 الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، خمتلفة، ألغراض خمتلفة مراجعات لطفي، أمحد السيد أمني (2

 .2005تشارلس كولستاد، االقتصاد البيئي، ترمجة أمحد يوسف عبد اخلري، النشر العلمي واملطابع، الرايض،  (6

تطوير مهنة املراجعة ملواجهة املشكالت املعاصرة وحتدايت األلفية الثالثة، الدار اجلامعية، جورج دانيال غايل،  (0
 .2001اإلسكندرية، مصر، 

 ،، البيان للطباعة والنشر، القاهرة2، طبعة "احلديثة يف احملاسبة اإلداريةاالجتاهات "حسني حممد عيسى،  (1
1999 . 

الثقافية،  ت، الدار الدولية لالستشارا1دوجالس موسشيت، مبادئ التنمية املستدامة، ترمجة هباء شاهني، ط (9
 .2000القاهرة، 

 2001.، دار الرضا للنشر، دمشق، 14000رعد حسن الصرن، نظم اإلدارة البيئية واآليزو  (11

 مطابع غياشي، مصر، دون سنة النشر.مدثر طه أبو اخلري، مشاكل معاصرة يف املراجعة،  ،السيد أمحد السقا (11

صاحل صاحلي، املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالمي، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزيع،  (11
 .2006القاهرة، مصر 
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 تقنياته منهجياته، ISO 14001 والتكنولوجية البيئية اإلدارة نظم صقر، احلميد داليا احلجار، حممود صالح (10
 .2006 القاهرة، العريب، الفكر دار ،1 ط واستدامته،

طارق عبد العال محاد، "موسوعة معايري املراجعة، شرح معايري املراجعة الدولية واألمريكية والعربية، اجلزء  (12
  .1110الثالث، تقارير املراجع واجملاالت اخلاصة"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 

ر وائل للنشر، عمان، منهج متكامل، دا االسرتاتيجيةطاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد إدريس، اإلدارة  (12
1110.  

    .2009عارف صاحل خملف، اإلدارة البيئية: احلماية اإلدارية للبيئية، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان،  (16

عبد هللا خبابة، رابح بوقرة، الوقائع االقتصادية "العوملة االقتصادية والتنمية املستدامة"، مؤسسة شهاب  (10
 .2009اجلامعية، اإلسكندرية، 

عبد الوهاب نصر علي، "خدمات مراقب احلساابت لسوق املتطلبات املهنية ومشاكل املمارسة العلمية يف  (11
 .1111ضوء معايري املراجعة املصرية والدولية واألمريكية"، اجلزء الثالث، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 

  .2003، مصر، عديل علي الطاحون، إدارة وتنمية املوارد البشرية والطبيعة (19

 .2002فتحي دردار، البيئة يف مواجهة التلوث، اجلزائر  (11

  .2007، اجلزائر 5كمال رزيق، دور الدولة يف محاية البيئة، جملة الباحث، العدد  (11

اللجنة العاملية للتنمية والبيئة، مستقبلنا املشرتك، ترمجة حممد كامل عارف، مراجعة علي حسني حجاج،  (11
    .1987، 142سلسلة كتب عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، عدد 

 .2002درية، مصر، ماجد راغب احللو، قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة، نشأة املعارف، اإلسكن (10

 1998.حممد السيد عبد السالم، األمن الغذائي للوطن العريب، سلسلة عامل املعرفة، الكويت  (12

 . 1111حممد عبد البديع، اقتصاد محاية البيئة، دار األمني للنشر والتوزيع، مصر،  (12

حممد عبد العزيز، حممد علي الليثي، التنمية االقتصادية )مفهومها، نظرايهتا، سياساهتا(، الدار اجلامعية،  (16
  2003اإلسكندرية، 

 .2002، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 1، أنظمة إدارة اجلودة والبيئة، الطبعة حممد عبد الوهاب العزاوي (10
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ميشال تودارو، التنمية االقتصادية، تعريب وترمجة: حممود حسن حسين وحممود حامد حممود عبد الرزاق،  (11
 .2006دار املريخ، الرايض، 

، دار املسرية للنشر والتوزيع 1 ، طISO 14000جنم العزاوي وعبد هللا النقار، إدارة البيئة، نظم ومتطلبات  (19
 .2007والطباعة، عمان، 

، دار املسرية، ISO 14000البيئة: نظم ومتطلبات وتطبيقات  النقار إدارةجنم العزاوي، عبد هللا حكمت  (01
 . 2007عمان، 

جنم عبود جنم، "املسؤولية البيئية يف منظمات األعمال احلديثة"، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  (01
1111. 

 املذكرات والرسائل: .2

بوحفص رواين: "املراجعة البيئية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، حالة مؤسسة اجلزائرية لصناعة األانبيب"،  (01
 .  1110مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 

، مذكرة ماجستري، ة"دور نظام اإلدارة البيئية يف حتسني األداء املستدام يف املؤسسة االقتصادي"جابر دهيمي،  (00
 .1111جامعة فرحات عباس، سطيف، 

سامية علي البزي، واقع اإلدارة البيئية يف األردن: دراسة ميدانية من وجهة نظر شاغلي الوظائف اإلشرافية،  (02
 .2000، رسالة ماجستري )غري منشورة(، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الريموك، األردن

ؤولية البيئية واالجتماعية مدخل ملسامهة املؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة، الطاهر خامرة، املس (02
 .2007مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 

العايب عبد الرمحن، التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتدايت التنمية  (06
 .1111ة، رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف، املستدام

الطاقة وإمكانيات التوازن البيئي يف ظل التنمية املستدامة حالة اجلزائر،  اسرتاتيجياتعبد القادر بلدضر،  (00
 .2005مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

عبد هللا احلرتسي محيد، السياسة البيئية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة، مذكرو ماجستري، جامعة  (01
 .2005الشلف، 
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مذكرة ماجستري  "،أمهية حماسبة التكاليف البيئية يف جودة املعلومات احملاسبة"عبد اهلادي منصور الدوسري،  (09
 .1111 وسطيف احملاسبة، كلية األعمال، جامعة الشرق األ

ترقية الكفاءة االستددامية للثروة الغازية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية  اسرتاتيجيةنصر الدين ساري،  (21
 .1111املستدامة، دراسة تطبيقية على قطاع الغاز اجلزائري، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة سطيف، 

 اجملالت، امللتقيات والنشرايت: .3

أمحد حممد لطفي غريب، "إطار مقرتح للمراجعة البيئية مبنظمات األعمال يف ظل التغريات املعاصرة"، جملة  (21
، جامعة الزقازيق، كلية التجارة ببنها، مصر، السنة العشرون، العدد األول، والبحوث التجاريةالدراسات 

2000. 

مقاطعة الوقود لقسنطينة،  -ب التابع ملؤسسة نفطال تقرير املراجعة البيئية ملستودع ختزين وتوزيع الوقود ابخلرو  (21
 .Macro Consulting Groupe ،2009مكتب الدراسات 

  www.kotobarabia.com.حسن أمحد شحاته، البيئة والتلوث واملواجهة، املكتبة االلكرتونية، (20

حكيم بناولة، دور الطاقات املتجددة يف حماربة التلوث: دراسة بني أملانيا والصني واجلزائر، مداخلة ضمن  (22
امللتقى الدويل الثالث حول محاية البيئة والفقر يف الدول النامية حالة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 

 . 2010اي م 3/4التسيري، املركز اجلامعي خبميس مليانة، اجلزائر، 

خليل إبراهيم رجب، زايد هاشم حيي، "دور احملاسبة البيئية يف إدارة اخلطر الناجم عن التلوث البيئي  (22
واإلفصاح عنه"، املؤمتر العلمي السنوي الدويل السابع "إدارة املداطر واقتصاد املعرفة"، كلية االقتصاد والعلوم 

 . 1110 أفريل 11 -16 جامعة الزيتونة األردنية، اإلدارية،

عبد الرمحان العايب، "قراءة يف دور الدولة الداعم لتحسني األداء البيئي املستدام للمؤسسات  بقة،الشريف  (26
املؤمتر العلمي الدويل حول سلوك املؤسسات االقتصادية يف ظل رهاانت التنمية االقتصادية، حالة اجلزائر"، 

 . 2012نوفمرب  21-20 املستدامة والعدالة االجتماعية، جامعة ورقلة،

اإلدارة البيئية للمنشئات الصناعية كمدخل حديث للتميز "عبد الصمد جنوى،  بطابية،طالل حممد مفضي  (20
التنافسي"، مداخلة مقدمة يف املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، كلية احلقوق 

 . 1112مارس  19-11والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، 

عادل البهلول محيدان الطاهر، "اإلفصاح احملاسيب عن األداء البيئي يف الشركة األهلية لإلمسنت بليبيا، دراسة  (21
  .1111 ،11 ع، 10 مج استطالعية"، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،
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ت البيئية املعاصرة"، املؤمتر عامرية عبد الباسط عامر، "مدى تفعيل دور املراجع الداخلي يف ظل التحداي (29
لتفعيل دور املوارد البشرية العربية يف ظل التقنيات  اسرتاتيجيةالعلمي السنوي الدويل احلادي والعشرون: رؤية 
   2005.املعاصرة، كلية التجارة، جامعة املنصورة، مصر، 

السورية وأتثريه على القدرة  القياس احملاسيب لتكاليف األداء البيئي للشركة" ،عبد الرزاق قاسم الشحادة (21
  .1111، العدد األول 16، جملة جامعة دمشق للعلوم القانونية واإلدارية، اجمللد "التنافسية

 للتنمية الدويل املؤمتر االقتصادية، للمؤسسة البيئي األداء حتسني يف البيئية اإلدارة دور عثمان، حسن عثمان (21

 سطيف، جامعة التسيري، االقتصادية وعلوم العلوم كلية املتاحة، للموارد االستددامية والكفاءة املستدامة

 .2008  أفريل 08 /07 اجلزائر،

إبراهيم طلبة، دور األجهزة الرقابية العليا يف املراجعة البيئية: حتدي جديد للجهاز املركزي للمحاسبات،  علي (21
 2001.اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، العدد الثالث، جامعة عني مشس، كلية التجارة، 

لبيئية يف القطاع الصناعي عمرو عبد الرب، "دراسة حتليلية للتكاليف البيئية: إطار مقرتح حلصر التكاليف ا (20
 . 1110، 1املصري"، اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عني مشس، القاهرة، ع 
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 امللخص:

أدى إدماج البعد البيئي يف إدارة املؤسسة، كنتيجة لظهور مفهوم التنمية املستدامة واستجابة لتزايد الوعي  
ابملشكالت البيئية، إىل سعي املؤسسات إىل التحسني املستمر ألدائها البيئي، من خالل البحث عن األدوات اليت 

والتعرف على مدى التزامها  ،املرتتبة عن قيامها بنشاطاهتا حتديد التأثريات البيئيةعرب متكنها من تقييم هذا األداء 
، حيث اتسعت جماالت استددامها ابلقوانني والتشريعات البيئية. سامهت هذه الظروف يف تطور وظيفة املراجعة

ئي لتشمل اجلوانب البيئية لنشاط املؤسسة، فاسحة اجملال بذلك لظهور املراجعة البيئية كأداة لتحسني األداء البي
 للمؤسسة.

جاءت دراستنا امليدانية اليت خصت مؤسسة نفطال، مقاطعة الوقود بقسنطينة، لتسلط الضوء على الدور  
الذي تلعبه املراجعة البيئية داخل املؤسسة اجلزائرية، حيث بينت النتائج احملصلة من هذه الدراسة أن املراجعة البيئية 

     استدداماهتا املتعددة.هلذه ملؤسسة من خالل  تلعب دورا إجيابيا يف حتسني األداء البيئي

 .األداء البيئي، اإلدارة البيئية، معايري املراجعة البيئية سنيحت املراجعة البيئية، األداء البيئي،الكلمات املفتاحية: 

 

Résumé : 

L'intégration de la dimension environnementale au sein de l’entreprise, faisant suite à 

l'émergence de la notion de développement durable et en réponse à la prise de conscience 

croissante des problèmes environnementaux, a incité l’entreprise à aller vers l'amélioration 

continue de sa performance environnementale, à travers la recherche d'outils lui permettent 

d'évaluer cette performance, en identifiant les impacts environnementaux résultant de l'exercice 

de ses activités et en mesurant le degré de sa conformité par rapport aux lois et règlements 

environnementaux. Cet état de fait a contribué au développement de la fonction de l'audit, qui a 

vu son champ d’action s’élargir, incluant ainsi, les aspects environnementaux liés à l’activité 

de l’entreprise et permettant par l’occasion l’émergence de l’audit environnemental, comme un 

outil d’amélioration de la performance environnementale de l'entreprise.  

Notre étude de cas, qui a concerné l’entreprise Naftal, à travers son district de carburant 

Constantine, avait pour fin de mettre la lumière sur le rôle que joue l’audit environnemental au 

sein des entreprises algériennes. Les résultats de cette étude de cas indiquent que l’audit 

environnemental joue un rôle positif dans l'amélioration de la performance environnementale 

de cette institution à travers ses multiples utilisations.  

Mots clés : Audit environnemental, Performance environnementale, Amélioration de la 

performance environnementale, Management environnement, Normes d'audit environnemental. 

 


