
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 



 

  

 ورقلة - جامعة قاصدي مرباح
  
  والتجارية وعلوم التسيريكلية العلوم االقتصادية 

  
  

  بالتعاون مع
  خمرب اجلامعة، املؤسسة والتنمية احمللية املستدامة

  
  :حولاألول العلمي الدويل املؤمتر تنظم 

  

  

  سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رهانات التنمية املستدامة والعدالة االجتماعيةسلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رهانات التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية
  20122012  نوفمربنوفمرب  2211وو  2200يومي يومي 

 

  إشكالية امللتقى: أوال

أخذ بعني االعتبار املشكالت البيئية اليت دد احلياة تمنذ بداية الثمانينات من القرن العشرين، ظهرت فلسفة تنموية جديدة 
حميطه الطبيعي وبني اتمع وتنميته، دف إىل االهتمام بالعالقة املتبادلة بني اإلنسان واليت  فوق سطح األرض، وهي التنمية املستدامة

 ظاالجتماعية، احلفا ةالفعالية االقتصادية، العدال: وذا تبلور أول مرة مفهوم التنمية املستدامة الذي يعتمد على ثالثة جوانب أساسية
 .على البيئة

  

 طرحها يتم اليت اإلنتاجية العملية فاتملخل البيئة واسترتاف مواردها، نتيجة تلوث عن األول ولؤتعترب املؤسسة الصناعية املس
وعليه، أُدخل بعد جديد يف إدارة األعمال والشركات حتت عديد من  .تؤثر على البيئة اليت الطبيعي أو نتيجة للمنتجات احمليط يف

 إدارة ات األساسية يف، وذا أصبح البعد البيئي من بني املتغري... النمو األخضر، التسويق األخضر، املشاريع اخلضراء: املصطلحات
االقتصادية باجتاه حتقيق التوازن يف  ودفع السياسات االجتماعية للمشروع االقتصادي وليةؤتفعيل مبادئ املسالشركات، من خالل 

 ألخذ يفمع ا ،البيئياملسؤول أو مراعاة سالمة التوجيه لالستثمار إضافة إىل  ،التلوث العائد بني املشروع االقتصادي ومحاية البيئة من
  .رئيسياالعتبار دور اتمع املدين كرقيب ومشارك 

  

يف التعامل مع واملؤسسات األفراد  د أن السياسات احلكومية وسلوكياتجنومن مراجعة الوضع البيئي يف كثري من الدول، 
هذا ما  .للمؤسسة األساسية تماماتااله من البيئة محاية أصبحت وبذلك .البيئية ول األول عن حتديد احلالةؤاملعطيات البيئية هي املس

والتنظيمية للمؤسسات االقتصادية عموما والصناعية منها  اإلستراتيجيةالبعد البيئي يف اخلطة  إدماجأدى مبسريي املؤسسات للتوجه حنو 
  . على وجه اخلصوص

حىت ميكن التعرف على املشكالت  ،نميةاملختلفة ملشروعات الت واالقتصادية البيئية آلثارضبط لبالقيام من األمهية مبكان  ، لذا
، حلد والتقليص من مظاهر التدهور البيئي السائد وتقييم فعاليتهاباوكذا السياسات الكفيلة وحتديد أنسب طرق التعامل معها  البيئية
مات بيئي يسمح بالتحديد يف شىت ااالت من أجل التقييم البيئي الكفء، ومن مث بناء نظام معلو املختصني بني تنسيقاما يتطلب  وهو

  .األفضل لنظم اإلدارة البيئية املتكاملة

  

  :امللتقى يف السؤال اجلوهري التايلهذا  تتمحور إشكالية ،ويف هذا السياق

؟ وما هي النماذج تطلبات التنمية املستدامة وحتقيق العدالة االجتماعيةملكيف ميكن للمؤسسة االقتصادية ضبط سلوكها ليستجيب 
  ؟ تنافسيتهاوزيادة  الصناعات احملليةوالكفيلة بترقية للتقييم االقتصادي واملايل لآلثار النامجة عن سلوك هذه املؤسسات  املعتمدة

 

  



  أهداف امللتقى: اثاني

 للمؤسسات؛إثراء النقاش العلمي حول املسؤولية والعدالة واالجتماعية  .1
 يف اخلطة التنظيمية للمؤسسات؛ البيئيإبراز أمهية البعد  .2
 ؛االستفادة من جتارب الدول األجنبية حول عالقة السلوك البيئي بالتنمية املستدامة .3
 ؛الكشف عن األساليب الكفيلة بتحسني وإجناح السياسات العامة والبيئية يف الدول النامية .4
 ؛الوصول إىل أساليب تقليص الفجوة بني األهداف اإلستراتيجية للمؤسسات والتوازنات البيئية .5
  ؛البيئة اقتصادالعلمي يف ميدان دعم البحث  .6

  حماور امللتقى: اثالث

  سلوك محاية البيئة يف املؤسسة: احملور األول

 استراتيجيات تبين البعد البيئي يف املؤسسة -
  وتصنيفه حمددات السلوك البيئي للمؤسسة -
  

  العدالة االجتماعية واملسؤولية البيئية: احملور الثاين
 ية للمؤسسةحتديد جمال العدالة االجتماع -
 ملؤسسةتنافسية اأثر تبين املسؤولية البيئية واالجتماعية يف حتقيق  -
  نظرة االقتصاد اإلسالمي للتنمية املستدامة واملسؤولية والعدالة االجتماعية -

  

  آثار سلوك املؤسسات االقتصادية على البيئة: احملور الثالث

 ذ املوارد الطبيعية واقتصاديااااستنف -
 وبدائلها  Energie fossileقة االحفورية استعماالت الطا -
 اآلثار البيئية الناجتة عن أنشطة املؤسسة االقتصادية -

  

  التقييم االقتصادي لآلثار البيئية: احملور الرابع

 التقييم االقتصادي لآلثار البيئية للمشاريع االقتصادية  -
 النماذج االقتصادية للتقييم املايل واالقتصادي للمشاريع البيئية  -

  

  جتارب وطنية ودولية: امساحملور اخل

 جتارب مؤسسات إلدماج البعد البيئي ضمن استراتيجياا التسيريية -
 جتارب اهليئات املسؤولة عن التقييم االقتصادي لآلثار البيئية -
 جتارب املنظمات للتحكم يف برامج الطاقات االحفورية والطاقات املتجددة  -

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  )اجلامعة مدير(بوطرفاية أمحد / د.أ: الرئيس الشريف للملتقى

  )عميد الكلية(دي عيسى / د: املنسق العام للملتقى

  

  دادن عبد الوهاب/ د: رئيس امللتقى

  أعضاء اللجنة العلمية

  أقاسم قادة رئيس اللجنة العلمية/ د.أ

 

 )اجلزائر -رة بسكجامعة (بن بريكة عبد الوهاب / د   )اجلزائر -  3جامعة اجلزائر(ايد   عبد  قدي/ د.أ

  )اجلزائر - جامعة ورقلة (بن ساسي إلياس / د    )اجلزائر – 3جامعة اجلزائر(عمر صخري / د.أ

 )اجلزائر - 3جامعة اجلزائر(بن عيشة باديس / د  )اجلزائر -جامعة ورقلة (خبيت إبراهيم / د.أ

 )اجلزائر -جامعة ورقلة (بن قرينة حممد محزة / د  )اجلزائر -جامعة ورقلة (بن بلغيث مداين / د.أ

 )اجلزائر -جامعة ورقلة (  بوعمار  بوعالم/ د   )اجلزائر -جامعة بومرداس (بن عنتر عبد الرمحان / د.أ

 )اجلزائر – 3جامعة اجلزائر(اجلوزي مجيلة / د  )اجلزائر - 3جامعة اجلزائر(تومي صاحل / د.أ

 )اجلزائر - جامعة املدية (يدي يوسف مح/ د  )اجلزائر -جامعة سطيف (جنان عبد ايد / د.أ

 )اجلزائر -جامعة ورقلة (دادن عبد الغين / د   )اجلزائر – 3جامعة اجلزائر(داوي الشيخ ال/ د.أ

 )اجلزائر - جامعة ورقلة (دادن عبد الوهاب / د   )اجلزائر -جامعة بومرداس (منور    أوسرير  /د.أ

 )اجلزائر -جامعة ورقلة (دويس حممد الطيب / د   )اجلزائر - جامعة ورقلة (صديقي مسعود / د.أ

 )اجلزائر - جامعة ورقلة (رفاع شريفة / د  )اجلزائر -  3جامعة اجلزائر(طواهر حممد التهامي / د.أ

  )اجلزائر - جامعة ورقلة(سويسي هواري / د    )فرنسا –املدرسة العليا للتجارة بـ ران (عطيل أمحد / د.أ

 )اجلزائر - جامعة ورقلة (عزاوي اعمر / د  )اجلزائر -ة العليا للتجارة املدرس(فرحي حممد / د.أ

 )اجلزائر -جامعة ورقلة (غريب بولرباح / د   )اجلزائر -جامعة األغواط (قويدري حممد / د.أ

جامعة كولورادو، الواليات & كولورادو   كلية دنفر(حممد أقاسم / د.أ

 )اإلمريكية املتحدة

 )اجلزائر -جامعة ورقلة (ي قريشي حممد مجوع/ د  

الواليات  –جامعة كولورادو ( Robert  F. McNown  /د.أ

  )اإلمريكية املتحدة

  )اجلزائر -جامعة ورقلة(قريشي يوسف / د 

 )اجلزائر -جامعة ورقلة (لعمى أمحد / د   )اإلمريكية الواليات املتحدة –جامعة كولورادو ( Fred R. Glahe /د.أ

 )اإلمريكية  الواليات املتحدة – ميشيقن جامعة(   Mark Tessler /د.أ
 )اجلزائر -جامعة ورقلة (ناصر سليمان / د  

 )اجلزائر -جامعة ورقلة (حممد  زرقون /د   )اجلزائر -جامعة ورقلة (شيخي حممد / د.أ



  اللجنة العلمية املساعدة 

  )املركز اجلامعي مخيس مليانة(منية  خلفاوي  /أ

  )اجلزائر -ورقلة جامعة (عائشة كيحلي سلمى / أ

  )اجلزائر - ورقلة جامعة (سالمي منرية / أ

  )اجلزائر -ورقلة جامعة (رمحان آمال / أ

  )اجلزائر - ورقلة جامعة (شطيبة زينب / أ

 

 اللجنة التنظيمية للملتقى

 

  )رئيس اللجنة(حممد الطيب دويس / د

خملفي أمينة؛  / األستاذة    حممد الصغري قريشي؛ / ألستاذا ستاذ مرزوقي مرزوقي؛ األ     حممد حسان بن مالك؛/ األستاذ     حممد زوزي؛/ الدكتور

  شطيبة زينب/ األستاذة       سالمي منرية؛/ األستاذة    كيحلي عائشة سلمى؛ / األستاذة

                قريشي خري الدين؛ / األستاذ    رجم خالد؛ / األستاذ    بوزيد عصام؛ / األستاذ      مشاخي بوبكر؛/ األستاذ     قوجيل حممد؛ / األستاذ

  بوقفة عالء/ األستاذ      بدوي إلياس؛ / ستاذاأل

  



  فھرس الملتقى

  الصفحة  اسم الباحث  بحثعنوان ال

  حممد فرحي / د.أ  شكالية تقييم املؤثرات اخلارجية ومسؤولية العدالة االجتماعيةإ
05  

  التمويل البيئي كأسلوب لتوجيه سلوك املؤسسات االقتصادية

  -مشروع اجلزائر البيضاء منوذجا  -

حممد محزة بن قرينة/ د  

حدة فروحات/ أ  

20  

 الثقافة البيئية بعد استراتيجي حلماية البيئة
اعمر عزاوي/ د  

لعمىأمحد / د  

41  

  شكالية ضبط املعايري البيئية يف التجارة الدولية وتأثريها على تنافسية االقتصاد اجلزائريإ
  عبد السالم خملويف / د       

سفيان بن عبد العزيز/ أ  

52  

  70  مجيلة اجلوزي/ د  أمهية احملاسبة البيئية يف استدامة التنمية

-حالة اجلزائر-قراءة يف دور الدولة الداعم لتحسني األداء البيئي املستدام للمؤسسات االقتصادية   
  عبد الرمحان العايب / د

   الشريف بقة/ د.أ

82  

و البيئية من منظور االقتصاد اإلسالمي االجتماعيةمعيار السالمة   
   حممد مجوعي قريشي/ د

عبد احلفيظ بن ساسي/ أ  

97  

املوارد القابلة للنضوبسلوك املؤسسة االقتصادية جتاه    بولرباح غريب. د 
110  

 التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية من املنظور اإلسالمي
   نعيمة حيياوي/ د

  فضيلة عاقلي/ د

120  

صناعة الطاقات املتجددة بأملانيا وتوجه اجلزائر ملشاريع الطاقة املتجددة كمرحلة لتأمني إمدادات الطاقة األحفورية ومحاية 

 حالة مشروع ديزرتاك"البيئة 

   حممد راتول/ د.أ

  حممد مداحي/ أ

136  

دور اجلباية يف ردع و حتفيز املؤسسات االقتصادية على محاية البيئة من أشكال التلوث دراسة حتليلية لنموذج اجلباية 

  البيئية يف اجلزائر

  حممد بن عزة / أ        

  بن حبيب عبد الرزاق/ د.أ

152  

  168  أمحد بن عيشاوي/ د  )EM( املؤسسة االقتصادية والبعد االستراتيجي لإلدارة البيئية

  تقييم جتارب شركات إنتاج الكهرباء يف التخفيف من انبعاثاا الكربونية 

  حالة بعض الشركات األوربية

   علي خليد/ د

  مطالس عبد القادر/ أ

179  

دراسة سلوك التوجه االقتصادي حنو مولدات الطاقة  النباتية وتداعياته على أسعار السلع  :يف ظل التحديات البيئية

 2012- 1997خالل الفترة دراسة حتليلية إحصائية -  الغذائية

  عبد الغين دادن / د

  غريب هشام/ أ

196  

  احلاجة إىل تصميم لوحة قيادة من أجل دمج املسؤولية االجتماعية يف منظمات األعمال وقياس األداء جتاهها 
  بلقاسم زايري / د.أ

  وهيبة مقدم/ أ

218  

  الدور االجتماعي للمؤسسة من منظور اقتصاد إسالمي

هايل عبد املوىل طشطوش / د

املعهد الكندي العريب للتنمية (

  )األردن –البشرية 

242  

 )األورويب -املشروع املغريب (مستقبل اهليدروجني الشمسي يف اجلزائر 
   أمحد لعمى/ د

  أمال رمحان/ أ

256  

 أثر اإلفصاح البيئي على تكلفة رأس املال
  حممد بن بوزيان/ د.أ

 علي بن الضب/ أ

268  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 النشاط البترويل وانعكاساته على البيئة
  حليمة السعدية قريشي / أ

 زينب شطيبة/ أ

283  

دراسة حتليلية يف الشركة العامة لصناعة األدوية / املستدامةدور مرتكزات التصنيع الرشيق يف حتقيق امليزة التنافسية 

  واملستلزمات الطبية يف نينوى

(  بسام منيب علي الطائي/ أ

  )العراق–املوصل

 إسراء وعد اهللا قاسم السبعاوي/ أ

300  

دراسة ميدانية على  -  دور إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية

  -ة جممع زاد فارم لصناعة األدوية بقسنطين

   محزة رملي/ أ

امساعيل زحوط/ أ  

323  

  حتليليةاملؤسسة االقتصادية اجلزائرية واملسؤولية البيئية بني التشريع والتطبيق دراسة ميدانية 
  سفيان ساسي / أ

منية غريب/ أ    

351  

جتربة (كآلية للحد من التلوث البيئي وترشيد استهالك الطاقة األحفورية يف املؤسسة االقتصادية  CCSاستعمال تقنية 

  )النروجيية Stat Oil Hydroشركة سوناطراك وجمموعة 

  نصرالدين ساري / أ

  سراج وهيبة/ أ

371  

  سطيف SNTRملؤسسة ) GES( قياس انبعاثات الغازات الدفيئة: ؤسسة نقل بضائعيم البيئي مليالتق
  عبد العزيـز بن قرياط/ أ

   غنـية بركات / أ

385  

  املؤسسة بني حتقيق التنافسية وحمددات املسؤولية االجتماعية والبيئية
  عبد الغفور دادن/ أ

  رشيد حفصي / أ 

404  

  يف توجيه السلوك البيئي املؤسسة االقتصادية ISOدور معايري التقييس الـ 

  دراسة حالة لشركة االمسنت بعني الكبرية

  عبد اللطيف عامر/ أ

  رياض طاليب/  أ

414  

  إدماج البعد البيئي يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية 
  الواردي مصعب بايل / أ

  عمر موساوي/ أ 

430  

يف إطار  إلنتاج العطور»  الورود« جتربة شركة :حول دراسة ميدانية - السلوك البيئي للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر 

    14001 مشروعها للحصول على شهادة اإليزو

  نورالدين جوادي / أ

  عقبة عبد الالوي/ أ

 هالة جديدي/ أ

448  

  474  دراجي  السعيد . د التنمية املستدامة من منظور االقتصاد االسالمي

  للمشكالت البيئية وأهم طرق التقييم البيئي املستخدمة التكاليف االقتصادية

كيحلي سلمى    . أ

. غدير أمحد  د.أ

  يوسف قريشي
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  إشكالية تقييم املؤثرات اخلارجية و مسؤولية العدالة االجتماعية

  

  حممد فرحي. د

  أستاذ التعليم العايل
  املدرسة العليا للتجارة

  :امللخص

ألعوان اقتصاديني على مستوى رفاهيـة أعـوان   متثل املؤثرات اخلارجية انعكاسات نشاطات انتاجية او استهالكية 
 أو إنتـاجي  نشاط على كل كما تؤثر سلبية، أو و قد تكون هذه االنعكاسات إجيابية. آخرين دون استشارم او موافقتهم

  .استهالكي

 وسـيلة  على إجياد االقتصادية العلوم لعجز نظراً املؤثرات اخلارجية، املداخلة اىل عرض إشكالية تقدير هذه و دف
 و كما تبني ان تدخل. يف حالة عجز االسعار و هي اآلثار اليت ال متر عرب السوق مما جيعل ضبطها عن طريق نظام .أثرها لقياس
  .أمثال حال يوفر مع انه ال حللها، يعترب مطلبا ضروريا الدولة

  :مقدمة 

أدى االهتمام املتزايد حباجات اإلنسان ومبحيطه، اىل االهتمام باملؤثرات اخلارجية و انعكاساا، حبثا عن بيئة إنسانية 
  . أفضل حتقق رفاهية أعلى إلفراد اتمع

إذ اعتربت املؤسسة يف أدبيات االقتصاد التقليدية وسطا مغلقا، يعين بالعالقات االقتصادية كالتشـغيل الـداخلي ،   
وهي مقاربة ختتصر جمال عالقـة  . و ال تتعدى اهتماماا اخلارجية جمال السوق لتبادل السلع واخلدمات... التخزين واإلنتاج 

  .املؤسسة باحمليط

لكن مع تصاعد االهتمام بالبيئة أصبحت املؤسسة جمربة على مواجهة أبعاد جديدة تدفعها اىل حتمل مسـؤوليات   
  . ا ترسله من مؤثرات خارجية او ما ميكن أن تستقبلهأوسع باجتاه احمليط، نظرا مل

و ـدف  . وتعترب املؤثرات اخلارجية من خمرجات املؤسسات اليت تسبب سوء ختصيص املوارد وسوء تقدير األسعار
وطرق تقييمها،  هذه الورقة البحثية اىل إبراز أمهية اعتبار املؤثرات اخلارجية يف النشاط االقتصادي، باإلضافة اىل توضيح أبعادها

   :وذلك من خالل احملاور التالية

I -  ماهية املؤثرات اخلارجية  
II -  أمهية اعتبار املؤثرات اخلارجية  

III - األخالقية عن املؤثرات اخلارجية ةاملسؤولي 
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 I - ماهية املؤثرات اخلارجية: 

لكن على العموم . ةبينها و بني النشاطات االستهالكيمما ال شك فيه أن للنشاطات اإلنتاجية تأثريات متبادلة بينها، و 
بينما تربز املؤثرات اخلارجية . يهتم التحليل االقتصادي بالعالقات املباشرة بني املتعاملني حيث ميكن تقييمها من خالل السوق

  . عالقات خفية حتدث اثار غري هينة لكنها ال ختضع العرض و الطلب

 

  :ةتعريف املؤثرات اخلارجي. 1.1

  . مر مصطلح املؤثرات اخلارجية مبراحل سامهت النظرية االقتصادية يف تطويره

ـ  -   ةفمن مصطلح اقتصاديات الوفرة عند مارشال، اىل التفريق بني الوفرات اخلارجية السوقية و الوفرات التكنولوجي
)(Viner 19311 اىل تعريف خمتصر لدى مييد ،)Meade Jaunes1952(2   مث تعريـف امشـل ،)J. Meade 

يقيم فيه هذه املؤثرات إىل فوائض مبثابة أثار اجيابية او تكاليف عند حدوث أثار سلبية، تتدخل فيها او ال  )1973
 .تدخل إرادة املتلقي او املستفيد، وتكون عرب سوق او ال تكون

بذلك يتم تعريف املؤثرات اخلارجية باألوضاع االقتصادية حيث تؤثر عملية انتاج او استهالك عون اقتصادي معني،   - 
اجيابيا او سلبيا، على أوضاع اقتصادية ألعوان آخرين دون إرادم ودون أن يدفعوا مثن االسـتفادة املكتسـبة او   

 .يتقاضون تعويض التكلفة املتحملة 

خباصية مزدوجة فهي تتميز بعدم ااراة ، حيـث يولـد النشـاط اإلنتـاجي او      ؤثرات اخلارجيةاملو عليه تتميز 
وهي ايضا تتميز بالتلقائية، حبيث ان منتجها و كذلك مستهلكها ال يدفع مثنا وال . االستهالكي ال حمالة فائضا او تكلفة إضافية

  .يتقاضى تعويضا

د املؤثرات اخلارجية تؤثر دالة اإلنتاج او االستهالك لعون اقتصادي معني و احلقيقة انه من الناحية الشكلية عند وجو
  .جزئيا او كليا على دالة استهالك او إنتاج عون اقتصادي أخر دون ان يساهم هذا األخري يف اختاذ القرار

    Fa (X1, X2, …. Xn ):Qa: على النحو  Aفإذا كانت دالة انتاج املؤسسة 

  ، Gb (Y1, Y2, …. Yn . Uj): Qb :على النحو  Bؤسسة فقد تكون دالة انتاج امل

Xi -:   حيث   Aعوامل انتاج املؤسسة :   

 - Yi   Bعوامل انتاج املؤسسة :   

 .Bو مرسل باجتاه املؤسسة A مؤثر خارجي منتج يف املؤسسة  Ujبينما يكون - 

 
 .و كذلك احلال بالنسبة لنشاطات االستهالك

للنشاطات االقتصادية عندما يؤثر نشاط ما يف مستويات اإلنتاج لنشاطات أخـرى  ظهر املؤثرات اخلارجية و عليه ت
و قد تكون نتيجة هذا املؤثر منفعة ال تدفع النشاطات املستفيدة منها مقابال لذلك، كما . دون حتمل تكلفة أو اخذ سعر مقابل

 .قد تكون تكلفة ال تتقاضى النشاطات املتلقية هلا مقابال للتعويض 
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اذ يسمح باستخدام أسلوب . اعتبار املؤثرات اخلارجية يف النشاط االقتصادي يعطي بعدا آخر لتقييم املشروعاتإن 
و هو مـا  . التكلفة التجارية/العائد: املنافع، باإلضافة اىل التقييم املايل او التجاري الذي يستخدم أسلوب/التكاليف: التحليل

  .قة بعد التعرف على امثلة من املؤثرات اخلارجيةسنبينه خالل الفقرة الثانية من هذه الور

  
  :أنواع املؤثرات اخلارجية . 2.1

  . ميكن تصنيف املؤثرات اخلارجية اىل أنواع عدة، حبسب وجهة النظر إليها او املؤشر املعتمد لذلك

 اذ حسب املؤشر االقتصادي ميكن التفريق بني املؤثرات االنتاجية و املؤثرات االستهالكية،  -

  حسب مؤشر طبيعة األثر املولد ميكن التفريق بني املؤثرات االجيابية و املؤثرات السلبية، و  -

 و بالنظر اىل جمال األثر ميكن التفريق بني املؤثرات التقنية و هي اليت هلا انعكاسات مباشرة علـى دالـة االنتـاج    -

)Meade Jaunes 1952(  ى دالة التكلفة او السعرية و هي اليت تنعكس مباشرة علالو املؤثرات امل )Scitovsky 

1954(3   . 

املؤثرات التكنولوجية فهي اليت تعمل على تغيري التركيبة اإلمجالية للعناصر االنتاج، و بالتايل تعطي تغيريا فعليـا    اما -
كما هو احلال كذلك بالنسبة ملكتسـبات   Antonelli 1955(4(لنوعية و مستوى االنتاج الفردي لكل مؤسسة 

 .S. Weber 2006(5( التطور العلمي

إن االبتكارات التكنولوجية ال تسمح للمؤسسات املتعاملة ا باالستفادة من منتجاا فحسب، لكنها تعمل علـى  
 .نشر ثقافة و معرفة جديدة يف اتمع بأكمله

 .رات اخلارجيةو يعطي اجلدول أدناه أمثلة من األوضاع املعربة عن االنعكاسات املختلفة ألنواع املؤث

املتلقــي  
  املصدر 

  مستهلكون  مؤسسات منتج

  مؤسسة
  منتج

  تأثريات سلبية  تأثريات اجيابية  تأثريات سلبية  تأثريات اجيابية

  مريب النحل 
  و منتج التفاح

منتج التلوث البحري     
  و الصيادين

  ةاالبتكارات التكنولوجي
منتج التلوث البحري         

  و سباحة السياح

  مستهلك

  تأثريات سلبية  تأثريات اجيابية  تأثريات سلبية  تأثريات اجيابية

عناية الفرد حبديقته يطيل 
  عليها جار له

  زمحة املرور
تأثري مناذج استهالك 

جمموعة أفراد على انتاج 
  سلعة ما

  زمحة املرور
  و توزيع املنتجات 

، ال شك ان النحل سـريعى يف  )التفاح مثال(الفواكه فعلى سبيل املثال اذا جتاور مريب النحل مع مزارع لنوع من 
و يكون ذلك دون إرادة أي من . لكنه بعمله هذا يقوم بتلقيح أزهار الفاكهة مما يزيد يف مستوى انتاج املزارع. احلقل ااور

  .الزارع او مريب النحل و دن ان يدفع احدمها مثنا لألخر
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، فان اجلار املطل على هذه احلديقة سيتمتع باملناظر اجلميلة دون دفع مثن و كذلك األمر اذا قام جار بصيانة حديقة له
  .لذلك

  

II -  أمهية اعتبار املؤثرات اخلارجية:  

حيث قد تولد آثـارا  . من خالل نتائج انعكاساا على اجلهات املتلقية او املستقبلة هلااملؤثرات اخلارجية تربز أمهية 
اجيابية متثل فوائد حتصل عليها اجلهات املستقبلة قد تكون يف شكل فوائض انتاجية او زيادة يف مستوى الرفاهية او يف شـكل  

ختاذ القرار من جهة و دون دفع مقابل لذلك من جهـة  و يتم حتصيل هذه الفوائد دون إدخاهلا يف عناصر ا. ختفيض للتكاليف
  . ثانية

و قد تنتج املؤثرات اخلارجية آثارا سالبة متثل أضرارا حتصل للجهات املستقبلة قد تكون يف شكل ختفيض يف مستوى 
اهلا يف عناصـر  و يتم حتصيل هذه األضرار أيضا دون إدخ. االنتاج او تدهور يف مستوى الرفاهية او يف شكل زيادة للتكاليف

  . اختاذ القرار من جهة و دون حتصيل مقابل لذلك من جهة ثانية

فلو افترضنا قيام مؤسسة ما بانتاج الكهرباء عن طريق الفحم و بيعها بسعر معني، قد يكون من املمكن هلذه املؤسسة 
نوع الرديء الذي حيتـوي علـى   لكن اذا كان هذا الفحم من ال. ختفيض سعر الكهرباء عن طريق إنتاجها بفحم اقل تكلفة

. كميات اكرب من الكربيت ، فان ذلك سيؤدي إىل اخنفاض نوعية البيئة عن طريق انتاج أمطار محضية مثال، فيزداد تلوث البيئة
 . بينما يكون هذا التراجع يف مستوى البيئة غري مأخوذ يف االعتبار عند املبادالت السوقية

  .ة اىل إدخال املؤثرات اخلارجية ضمن أسعار و تكاليف اجلهات املرسلة و املستقبلة هلاو عليه تسعى نظريات اقتصاد البيئ

  انعكاسات املؤثرات اخلارجية على التوازن العام             . 1.2

ومؤداها ان التوازن االقتصـادي  . كثريا ما تعتمد أمثلية باريتو يف التحليل االقتصادي عند البحث عن التوازن العام
يتحقق عند التشغيل الكامل، حبيث ال ميكن زيادة رفاهية اي فرد او جمموعة أفراد إال بإنقاص رفاهية فرد أخر او جمموعة  العام

  .أفراد أخرى

و باعتبار املؤثرات اخلارجية قد يعين ذلك توسيع مفهوم التوازن العام إىل األبعاد البيئية حبيث يتم حتقيق هذا التوازن 
رفاهية األفراد الذين سيتأثرون باملتغريات البيئية دون األضرار بأفراد آخرين، وهي أمثلية التلوث اليت تسمح إذا ال ميكن  حتسني 

        .  وهو النقد الذي يعتمده محاة البيئة ضد االقتصاد البيئي. باحلق يف التلوث

لتوازن االجتماعي، حيث ان فمن نتائج املؤثرات اخلارجية حدوث فرق بني معطيات التوازن السوقي و معطيات ا 
 . و كذلك متلق اآلثار السلبية ال يتحصل على تعويض من منتجها. منتج الفوائض ال يقبض مثنا من املستفيد

أخذا يف االعتبار هلذه ) من خالل نظام األسعار(و هو ما يعين أن التوازن السوقي ال يتناسب مع التوازن االجتماعي 
  .الفرق من خالل حاالت انتاج او استهالك مؤثرات مولدة من مؤسسات منتجة او مستهلكةو ميكن توضيح ذلك . املؤثرات
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Em

Es 

 عرض السوق

العرض االجتماعي

الطلب

Qsكمية االنتاج

التكاليف
 االسعار

  دعم 
 االنتاج

Qm

Es 

Em

االجتماعيالعرض 

لسوقعرض ا  

الطل

 Qmكمية االنتاج

التكاليف
 االسعار

  دعم 
االنتاج

Qs

Es

Em

العرض 

الطلب السوقي

الطلب االجتماعي

Qmكمية االنتاج

التكاليف
 االسعار

  دعم 
 االنتاج

Qs

 حالة وجود مؤثرات اجيابية . 1

و هي حالة ميكن متثيلها مبا حيدث يف جمال إنتاج البحث 
 Qmحيث اذا كانت . والتطوير مثلما يوضح الرسم البياين املقابل

الكمية املتبادلة اجتماعيا فان فائض  Qsالكمية املتبادلة سوقيا، و 
يتم حتصيله دون ان يتم تبادله عرب السوق  (Qs-Qm)اإلنتاج  

وعليه فان حالة وجود مـؤثرات  . ك و دون حتدد السوق مثنا لذل
اجيابية تسمح للمجتمع باستفادة من انتاج املؤسسة اكرب مما تعتربه 

ذلك ان مستوى االنتاج املرغوب فيه اجتماعيا اكرب مـن  . السوق
مستواه عند توازن السوق و ان القيمة االجتماعية لالنتاج اكرب من 

  .القيمة اخلاصة

 :حالة مؤثرات انتاج سلبية. 2

و هي احلالة اليت ترسل فيها املؤسسات االنتاجية خمرجات 
هنـا  ). كحالة التلوث مـثال (تؤثر سلبا على الرفاهية االجتماعية 

يكون االنتج السوقي اكرب من االنتاج املرغوب فيه اجتماعيا، حيث 
تكلفة إضافية يتحملها اتمع دون  Qm–Qsتترتب عن الفارق 

، بينما ال يتحمل منتجها تكلفـة  أن يؤخذ حجم تبادهلا يف السوق
  .فالتكلفة االجتماعية اكرب من التكلفة اخلاصة. ذلك

3
.

  :لالستهالكنتائج مؤثرات اجيابية 

ان نتائج التربية والتعليم ال تتوقف عند املتعلم 
خمتلـف   تفحسب، بل تتعداه اىل التأثري يف سـلوكيا 

مما يعـين أن  . اتمع عن طريق نشر الثقافة وتعميمها ــراد  أف
اكرب من حجـم الطلـب    Vs ةاملكتسبات االجتماعي ــم  حج

Vm .      و هنا يكون الفارق(Qs-Qm)  فائضا السوق 
و دون أن يكون .   اعيا يزيد عما هو معترب سوقيااجتم

 .هلذا الفارق مثنا أيضا

  

 :نتائج مؤثرات سلبية لالستهالك. 4

Em

Es 

العرض 

الطلب االجتماعي

 الطلب السوقي

Qs كمية االنتاج

التكاليف
 االسعار

  دعم 
 االنتاج

Qm

Vs
 Vm
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ففي مثل هذه األوضاع يكون منحىن الطلب االجتماعي أدىن . اذ ميكن متثيل هذه احلالة باألضرار املنبعثة عن التدخني
من الطلب اخلاص تعبريا على أن القيم االجتماعية اليت تأخذ يف االعتبار اخنفاض رفاهية املدخنني السلبيني هي اقل من القيمـة  

هنا تنتج السوق اكرب مما هو مرغوب فيه اجتماعيا و يتحمل اتمع . نت لديهم متعة يف ذلكالسوقية للمدخنني الفعليني اذا كا
 .                                                            إضافيا  Qm–Qsتكلفة الفارق 

و عليه خنلص مما سبق انه باعتبار نظام األسعار ال يعىن مبا ال يتم تبادله عن طريق السوق يسمح اعتبـار املـؤثرات   
اخلارجية بإبراز عدم املساواة بني الفائض او التكلفة االجتماعية والفائض او التكلفة اخلاصة إذ ميكن تعريف التكلفة االجتماعية 

يتحملها اتمع و األضرار املولودة عن نشاط معني، و هي تساوي تكاليف إنتاج املؤسسـة أي  على إا جمموعة األعباء اليت 
و بذلك ميكن . التكاليف اخلاصة مضاف إليها تكاليف التدهور احلاصل او منقوص منها قيمة الفائدة اليت كان ميكن حتصيلها

  . ةالقول ان السوق فاشلة يف تقييم انعكاسات خمتلف املؤثرات اخلارجي

و كذلك خنلص اىل انه اذا مل يتم تثمني منتج املؤثرات اخلارجية عقب مسامهته يف زيادة الرفاهية االجتماعية فقد مييل 
واذا مل يتم بتحميل مسؤولية املؤثرات اخلارجية السلبية فان منتجها مييل اىل انتاج خمرجات اكرب منها . اىل انتاج خمرجات اقل

  .يرغب فيه اتمع 

 طرق تقييم اآلثار البيئية للمؤثرات اخلارجية. 2.2

التكاليف، أي املقارنة بني املنافع املتولدة / يتم تقييم األضرار البيئية للنشاط االقتصادي عن طريق أسلوب حتليل املنافع
  . اعن النشاطات االنتاجية او االستهالكية و التكاليف البيئية أخذا يف االعتبار للمتغريات البيئية و تنوعه

لكن اختالف ااالت اليت تطاهلا املؤثرات اخلارجية و أشكال التأثر ا يربز مشكالت وحدات قيـاس التكـاليف   
التكاليف عن الواقع يف ظل عدم وجود أسعار او أسواق /هل ينطبق حتليل املنافع: مما يطرح صعوبة اإلجابة عن السؤال. واملنافع
  للبيئة؟

ل يلجأ معظم االقتصاديني اىل اخليارات املنظورة على صورة تفضيالت مسـتوحاة او  حماولة لإلجابة عن هذا السؤا
 . تفضيالت معرب عنها صراحة

هي عبارة عن حماولة حتديد ردود أفعال األفراد و املؤسسات استجابة :  املقاربة بطريقة التفضيالت املستوحات. 1
 . ملتعة، و أسلوب حتويل السلوكأسلوب أسعار ا: و من أهم أساليبها. اىل اآلثار البيئية

اذ . اما أسلوب أسعار املتعة فقد مسي كذلك ألنه يقر باستعداد الفرد لدفع مقابل اكرب لالستفادة والتمتع بيئة جيدة - 
من الطبيعي أن تكون البيوت يف البيئة النظيفة ذات أسعار أعلى من تلك املعرضة للتلوث وذلك بسبب اسـتعداد  

 . قابل التمتع بالبيئة الصحيةاألفراد لدفع أكثر م

بينما يشري أسلوب تغيري السلوك اىل انه عند توقع أثار سلبية ميكن لألفراد جتنبها عن طريق اختاذ تدابري وقائية مثل   - 
استبدال أماكن اإلقامة، إعادة طالء األبنية او استخدام الزجاج املضاعف لتخفيف الضوضاء حبيث تكون تكاليف 

  .أن تكون التكاليف اخلارجية تعدل تكاليف جتنبها: اقل من تكاليف الضرر البيئي أو بتعبري أخر  مثل هذه التدابري
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فهي تسعي اىل تقييم ردود أفعال املستفيدين او املـتلقني للمـؤثرات    اما املقاربة بطريقة التفضيل املفصح عنه. 2
وهي تقوم على إجراء استقصاء مـن اجـل    1963ألول مرة سنة  و قد استخدمت. اخلارجية من خالل االستفسار املباشر

جتميع املعلومات حول املبلغ النقدي الذي يرغب املبحوثون بدفعه لدعم اجلهود الرامية إىل حتسني الظروف البيئية أو احملافظـة  
  .عليها 

ن اجل طلـب حتديـد   هلذا العرض عدة أساليب كاالستبيان املكتوب، املقابالت الشخصية أو املكاملات اهلاتفية م و تستخدم
   .مث يتم اعتماد متوسط رغبات الدفع باستخدام دوال املنفعة. أقصى ما ميكن دفعه لتامني بيئة جيدة

 ويشع. هذه الطريقة بأا تسمح باملشاركة الشعبية يف محاية البيئة ويف اختاذ القرارات اهلادفة إىل حتسني النوعية البيئية و تتسم
استخدامها يف الدول املتقدمة بينما يصعب تطبيقها يف الدول النامية حيث تنعدم التقارير احملددة للخصائص البيئية ويضـعف  

  .التكاليف /املنافع: االهتمام بالبيئة عموما ومواصلة تقييم املشاريع على أساس األسلوب التقليدي 

لكن يف الغالب . ياس نقدي للتكاليف واملنافع املتولدة من التغريات البيئيةوكال الطريقتني اجتهاد من االقتصاديني اىل اشتقاق ق
ال يسعى تقييم اآلثار البيئية اىل التوصل اىل مقياس نقدي إمنا يكتفي بتحليل الطبيعة الفيزيائية للتغريات البيئية بإدخال العلـوم  

  .الطبيعية واالجتماعية يف هذا اال

III - عن املؤثرات اخلارجية املسؤولية االجتماعية  

التكلفة احلدية اخلاصة و التكلفة احلديـة  : السابقة أن اعتبار املؤشرات اخلارجية يسمح بالتفريق بني الفقراتبينت 
  . االجتماعية حيث تشمل هذه األخرية التكلفة احلدية اخلاصة باإلضافة اىل التكلفة اخلارجية

بعد ذلك املسـتوى تشـرع اآلثـار    . ال تظهر مؤثرات خارجية Qoانه عند مستوى اإلنتاج  املقابليبني الشكل 
اخلارجية يف الظهور و معها تبدأ التكلفة احلدية االجتماعية تبتعد 
عن التكلفة احلدية اخلاصة حبيث يكون منو األوىل أسرع من منـو  

 . الثانية

و عليه يكون التوازن السوقي خيتلـف عـن التـوازن    
أمثلية باريتو غري حقيقية مـا مل   او بتعبري آخر تكون. االجتماعي

  . تأخذ يف االعتبار املتغريات البيئية

و هلذا الغرض يقترح االقتصاديون حلوال لعلـى مـن   
احللول احلكومية عن طريق اللوائح و القوانني و احللـول  : أمهها

  .اخلاصة عن طريق التفاوض

 احللول احلكومية . 1.3

عن طرق السياسة  6اخلارجية من اجل جعل السوق أمثليا ميكن للحكومة التدخلسعيا منها وراء تضمني املؤثرات 
 .اجلبائية او سن القوانني الوقائية

A

  حلديةاالتكلفة 
 Cmsاالجتماعية 

  حلديةاالتكلفة 
   Cmpاخلاصة 

الطلب 

Q1كمية االنتاج

التكاليف
 االسعار

Cm2 

Cm1 

Q2Q0
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  مبدأ  فرض الضرائب على امللوث. 1

، حيث يعرف هذا األخري املؤثر اخلارجي بأنه فارق Pigou 1932(7(هو حل اقترحه احد منظري اقتصاد الرفاه 
  . و بذلك يقترح اقتطاع مبلغ يتناسب و قيمة الضرر احلدي الذي يسببه املؤثر للمتلقي. ة و اخلاصة التكلفة احلدية االجتماعي

و يهدف هذا االقتطاع اىل دفع امللوث اىل ختفيض انتاجه اىل املستوى حيث تكون التكلفة احلدية لعدم التلـوث او  
  . التطهري تعدل قيمة الرسم املقتطع

كما تبنته جمموعة دول التعاون االقتصادي . م مبادئ إدارة البيئة، إذ حيض  بقبول علميو قد اعترب هذا املبدأ من أه
حيث ينص هذا املبدأ على أن من يقوم بالتلوث يدفع تكاليف اإلجراءات احلد من هذه اآلثار أو تكاليف  1972والتنمية سنة 

  .أية معايري تتبعها اإلدارة لضمان بيئة نظيفة

تحمل امللوث تكاليف يدفعها نقدا، كما قد ال تؤدي تكاليف محاية البيئة اىل اخنفاض إنتاجه وقد ال يعين ذلك أن ي
  . وإرباحه، بل املقصود من هذا املبدأ أن يتحمل امللوث تكاليف محاية البيئة مما يزيد يف تكاليف اإلنتاج

يف يف اية املطاف كيف ما كـان  لكن جتب املالحظة أن املستهلك النهائي يف هذه احلالة هو املتحمل لتلك التكل
نقدا عن طريق دفع أسعار أعلى حيث ميكن للمنتج حتويل  انوعها، إذ يتحملها عينا عن طريق تلقي اآلثار السلبية، كما يتحمله

 .التكاليف اإلضافية اىل املستهلك عند قيامه بإجراءات محاية أو تطهري البيئة

ية تكاليف داخلية ميكن تقامسها بني املنتج واملستهلك النهائي وفقـا  و على أية حال تصبح بذلك التكاليف اخلارج
لطبيعة السوق اليت حتدد درجة مرونة كل من العرض والطلب، وان كان من العدل أن يتحمل امللوثون وحـدهم مسـؤولية   

  . تعويض املتضررين

  منح إعانات. 2

فهنا . انتاج معني، بينما  يفضل اتمع مزيدا من ذلك يف حالة انتاج مؤثرات خارجية اجيابية قد يقوم املنتج بتحقيق
ميكن أن تقوم احلكومة مبنح إعانة انتاج على كل وحدة منتجة، مما قد يسمح بتخفيض سعر بيع االنتاج و بالتايل زيادة الطلب 

  .و توسع نشر هذا املؤثر

 احللول القانونية. 3

غري أن . ريق سن قوانني دف اىل منع او التقليل من انتاجهايف حالة وجود مؤثرات سلبية قد تتدخل احلكومة عن ط
 .هلذا التدخل جوانب سلبية

فقد يرى البعض أن تلك التنظيمات و اللوائح ستكون مبثابة احلواجز للنشاطات االنتاجية مما يترتب عنـه تقليـل   
  . حضوض املنافسة و ضعف االبتكارات

سيحدث اذ جيب أن تتنافس املؤسسات على املسامهة يف توفري خمتلـف  يف حني ميكن االعتقاد أن العكس هو الذي 
جوانب الرفاهية مبا يف ذلك بيئة نظيفة، و هو ما يدفعها اىل التجديد و االبتكار للبحث يف التقنيات األكثر مالئمة لالقتصـاد  

  .البيئي
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يتعني على السلطات العمومية أن فالتدخل احلكومي من شانه أن يشجع او حيدد من انتاج املؤثرات، لكن قبل ذلك 
  .باإلضافة اىل التحكم يف ما هو خفي أيضا او مستتر من آثارها. تنجح يف تقييم هذه املؤثرات

  :صعوبة دور احلكومة . 4

 قد ال تكون احللول اليت يسفر عنها تدخل احلكومة أمثلية ذلك أن التدخل ذاته ميثل تكلفة يتحملها اتمع، ذلك أن

ولدة عن مؤثرات سلبية كالتلوث غالبا ما تكون صعبة التقدير، إذ كيف ميكن تقييم خمتلف األضرار الناجتة عن تلويث املظامل امل
 البحر مثال؟ و التعرف على املتضرر الفعلي؟ و تقدير حجم ضرره؟

للبحر تكـون صـعبة    و عليه تثري هذه املسألة مشكلة القيمة اذ خبالف القيمة التبادلية لألشياء، فان القيم املصاحبة
القدرة على احملافظة علـى  (، هناك أيضا القيمة البيئية .... )السباحة، الصيد، الرتهة (التقدير، فباإلضافة اىل قيمة االستخدام 

ام القيمة املفترضة عند استخد(، و بإضافة البعد الزمين هناك أيضا القيمة التاهيلية )التوازن البيئي و الصحة البشرية وتأثري ذلك
، وهي كلها قيم تتجاوز العلوم )منفعة إمكانية حتويل او ادخار منافع هذه السلعة اىل أجيال الحقة(، و القيمة الذاتية )مستقبلي

  . االقتصادية مما جيعل ضبط تكلفتها دربا من املستحيل و املعيار االقتصادي غري كاف لذلك

ظام ضريب تدرجي يتماشى مع األهداف احملددة والقابلـة  إدخال ن: و مع ذلك ميكن اللجوء اىل بعض التقنيات مثل
مما يتطلب إجياد أدوات القياس وإعادة تقييم الطرق عرب الزمن حبيث يهدف هذا النظام اىل تعويض أسعار اهودات . للقياس

فس الوقت عن طريق التعاون الرامية اىل احملافظة على البيئة او أعادة تأهيلها والذي ميكن من استفادة اتمع واملؤسسات يف ن
  .املتبادل 

يستبعد ضرورة احللول عن طريق السياسة  Coase(8 1960كواز (و بالنظر اىل النقد املوجه اىل هذه احللول فان 
  .االقتصادية و  يعتمد على اخلاصية الثنائية هلذه املؤثرات القتراح حلول تفاوضية

  

 :مبدأ التفاوض. 2.3

يف ظل غياب التنظيمات واللوائح القانونية اليت متنع التلوث قد يرى املنتج نفسه غري ملزم باالمتنـاع عـن القيـام    
  .  ضمن هذه الظروف يضطر املتضرر اىل التفاوض للتخفيف من اآلثار البيئية اليت تفرزها املؤسسات املصدرة. بالنشاط امللوث

ع مقابل لصاحل املنتج لقاء قيامه بتخفيض اإلنتاج املؤدي اىل التلوث او التخلي ويف هذا اإلطار قد يلجأ املتضرر اىل دف
  .عنه، فيدفع املتضرر مبلغا عن كل وحدة من الناتج حىت مستوى يتعادل مع قيمة التكلفة اخلارجية اليت يعاين منها

ليت يفقدها إذا ما قـام بتخفـيض   و باملقابل يقبل املنتج كل مبلغ يفوق التكلفة اليت يتحملها كتعويض عن املنفعة ا
  . إنتاجه، و قد يكون حلقوق امللكية وزنا خاصا يف حتديد نتائج التفاوض

 إدخال املؤثرات عن طريق حقوق امللكية . 1

انطالقا من مفهوم التوازن االمثلي لربيتو القائل بأنه ال ميكن حتسني رفاهية فرد ما اال بإنقاص رفاهية فرد آخر، يرى 
  :بان الضريبة املقتطعة من امللوث جيب ان تصحب بتعويض املتضرر، مما يقتضي (Coase 1960)كواز



  إشكالية تقييم املؤثرات اخلارجية و مسؤولية العدالة االجتماعية

 

 14 

 وجود حقوق للملكية حمددة بدقة - 

 تكاليف للتفاوض و تفعيل االتفاقيات  معدومة او غري معتربة - 

نتـاج  فبمقتضى هذه النظرية سيعمل األطراف على إجياد أفضل السبل للمفاضلة بني االتفاق حول ما جيب دفعه ال
  : املؤثر او ما ميكن قبضه لتفادي انتاجه بناءا على حقوق امللكية ، حيث

اذا كان منتج املؤثر السليب هو الذي ميلك، يعرض عليه املتضرر ختفيض االنتاج او تعويض نقص األرباح مبا يعـدل   - 
 .اخلسارة احلدية النتاجه

يعرض عليه تعويض األضرار، حبيث يصبح الربح احلدي اما اذا كان املتضرر هو صاحب امللكية ، فاملنتج هو الذي  - 
 .للمنتج يتساوى و القيمة احلدية للضرر امللحق باملتضرر

غري أن حدود هذا االقتراح تتوقف عند تعريف حقوق امللكية اليت غالبا ما يصعب حتديديها خاصة يف حالة التلوث 
تطبيق هذا االقتراح صعوبات عند توافر املعلومات و شـفافيتها  كما جيد . الشامل كحالة انبعاث األمطار احلمضية و غريها

  .بالنسبة للطرفني

  حقوق امللكية يف جمال البحث و التطوير. 2

من أهم املؤثرات اخلارجية بعث و نشر املعرفة و هو مؤثر موجب ال مقابل له كتعويض لالستثمارات اليت تـدفع  
هذا اال تسمح نسبة حق ملكية املعرفة بتضمني املؤثر اخلارجي و قد يكون ذلك ففي . تكاليفها املؤسسات املنتجة هلذا املؤثر

يف شكل شهادة متنحها احلكومة لتلك املؤسسات تسمح هلا باالحتكار موقتا يوجب على املستفيدين دفع مثن االسـتفادة او  
  .شراء املنتوج

  )شهادات قابلة للتداول( حقوق التلويث . 3

إذ بناء على . طريقة إلدخال املؤثرات اخلارجية من خالل ضبط الكميات املنتجة  Dales1968(9(يقترح دالس 
و تكون املؤسسات حـرة يف  . هذا االقتراح تقوم احلكومة بتوزيع حقوق التلويث للمؤسسات عن طريق املزاد العلين او جمانا 

  .املاليةتبادل هذه الرخص إذ ميكنها إنشاء سوق هلذا الغرض على غرار سوق األوراق 

و ذه الطريقة تكون املؤسسات ذات التكلفة احلدية للتطهري او إزالة التلوث ضعيفة ترغب يف عرض حقوقهـا يف  
  .التلويث، بينما ستميل املؤسسات اليت هلا تكاليف حدية أعلى اىل شراء رخص إضافية

كان عدد الشهادات املتداولة كـبريا   غري أن مثل هذا النظام ال جيد تطبيقا إال اذا كان حجم السوق كبريا جدا، و
 .ايضا، و كان حجم التلوث املرخص به يف كل شهادة ضعيفا و كذلك يكون إصدار هذه الشهادات لفترة معينة

و ميكن مالحظة أن هذا النظام ال يأخذ يف االعتبار الطرف املتضرر من التلوث إذ يتم تبـادل الشـهادات بـني    
فهو حل يهمل التدخل املباشر اجلوانب االجتماعيـة و  . تلف اجلهات املتضررة يف العمليةاملؤسسات املنتجة دون مشاركة خم

  .البيئية
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  مشكالت تقييم املؤثرات اخلارجية . 3.3

تكلفة ) إعطاء( تعترب عملية تقييم املؤثرات اخلارجية أمرا هاما و ضروريا يف سبيل تضمينها و يتمثل ذلك يف نسبة 
فيكون . النقود: مقبولة آلثارها البيئية مما يسمح باملقارنة بني االنعكاسات البيئية ملختلف أشكال االنتاج باستخدام معيار موحد

  اختاذ القرار ذلك مبثابة األداة املساعدة يف

وغريها، مث تقدير ..... و الكيماوية ةحتليل االنعكاسات الفيزيائي: و مير تقييم املؤثرات اخلارجية مبرحلتني أساسيتني
 :و لعل من أهم هذه األدوات 10 (Weissenberger 2000)التكاليف االجتماعية هلذه االنعكاسات 

 امليزان البيئي  .1

و املالية الـيت   ةمنها تقييم الفعالية البيئية باستخدام معايري تزاوج بني القياسات الفيزيائي: و هو يأخذ أشكاال كثرية
  .11(Christophe 1995)تسمح للمؤسسة باملقارنة بني التكاليف البيئية و اثارها على البيئة 

ان يوضح اذا ما كـان تـبين   و املايل  و هو ما من شانه  يو تكمن أمهية هذه األداة يف املزاوجة بني القياس الفيزيائ
كاسـتخدام أفضـل   (او يسمح بتقليص التكـاليف  ) استثمارات جديدة مثال( إستراتيجية بيئية تترتب عنه تكاليف إضافية 

  ).للموارد

  احلسابات اخلضراء و املوازنة البيئية . 2

لتقليدية، حيث ميكـن ترمجـة   احلسابات اخلضراء هي احلسابات اخلاصة اليت تتضمن املعلومات البيئية يف احملاسبة ا
التكاليف البيئية املختلفة او األخطار ذات الصلة بالبيئة اىل معطيات مالية متضمنة داخل احلسابات اخلضراء تسمح للمؤسسة 

  . (Raimbault-Guilbaud 1995) 12بتحسني فعاليتها البيئية 

حسـابات   4لبيئية و احملاسبة التقليدية بإنشـاء  إمكانية املزاوجة بني احملاسبة ا 1993و قد تبىن االحتاد األورويب 
 .حساب تدفق التلوث، نفقات الوقاية او محاية البيئة، املوارد الطبيعية و تقييم التدفقات غري السوقية: جديدة

  لوحة القيادة  .3

استخدام مؤشرات بيئية ميكن جتميعها يف ما يشبه لوحة القيادة البيئية او اخلضراء وهي  14031يتبىن معيار املواصفة 
  :ثالثة أنواع من  مؤشرات

 )مثل عدد ساعات التكوين املخصصة لكل عامل حول املشكالت البيئية( مؤشرات فعالية اإلدارة البيئية - 

 )ج كل وحدةمثل كمية الفضالت املولدة عند انتا( مؤشرات الفعالية البيئية - 

 ) املنبعث يف كل ساعة عمل  CO2مثل حجم ( مؤشرات الظروف البيئية  - 

  .و يسمح جتميع هذه املؤشرات باحلصول على اداة مؤهلة للقيادة بناء على خمتلف املعطيات البيئية لكل نشاط انتاجي
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  حمدودية هذه الوسائل  . 4

باإلشارة   13 (B.Dreveton2005)يد ما أشار اليه ان أهم عنصر حيد من قدرة هذه الوسائل على األداء اجل
 اىل اجلانب التقرييب لعملية التقييم بالوحدات النقدية ألثر البيئي إذ كيف ميكن تقدير اآلثار النامجة عن استثمار معني؟

لك الناجتة عـن  التكلفة او الفوائض يف االنتاجية النامجة عن فعالية البيئة او ت فهناك صعوبة كبرية للتفريق بني إسناد
  :لذلك فان ما حيد من قدرة املؤسسات على تضمني هذه األدوات ضمن نظمها التسيريية. الفعالية االقتصادية

  ....)بيولوجية، كيماوية ، فيزيائية( التجاهل النسيب للمحاسبني املهنيني للمعطيات اليت تتضمنها هذه األدوات  - 
 التقعيد لنظم و ادوات احملاسبية البيئية - 

اما األدوات اليت ابتعدت عن النظام احملاسيب الكالسيكي فان اكرب خطر تواجهه هو خطر ميشها و إبعادها لصاحل 
 .أدوات التسيري التقليدية

و عليه ميكن القول بان اخذ املعطيات البيئية يف االعتبار ضمن النظم احملاسبية و مراقبة التسيري مازالت إشكالية معقدة 
  .ذلك أا تعىن بنظام جديد يف إطار التطوير حيتاج اىل كثري من اجلهود ليكون نظاما قابال للتطبيق. ومن غري حلول

  و على العموم قان تدخل احلكومة 

يسمح بالتأكد من أن مجيع التكاليف والفوائد املتضمنة يف إنتاج السلع واخلدمات تؤخذ يف االعتبار، و ليس فقـط   - 
لمستهلكني واملنتجني األفراد، و يسمح هلا بتحويل املؤثرات اخلارجية للمؤسسات إىل الفوائد والتكاليف اليت حتقق ل

 . مؤثرات داخلية

عند افتراض قيام اتفاقيات تسمح باختاذ تدابري لتعويض اخلاسرين من طرف الفائزين فإنه من الصعب تطبيق مثل هذه  - 
 Pitelis) تشرف احلكومـة علـى تنفيـذه    االتفاقيات وان متيزت باالعتدال إذ حيتاج ذلك إىل عمل مؤسسايت

1993 ; Hodgson 1988) 14  
  

IV - اخلالصة :  

  . ختلص هذه الورقة البحثية اىل نتيجتني نظريتني و اخريتني تطبيقيتني و عدد من التوصيات 

  فمن الناحية النظرية  .1.4

) السوق(ذلك أا . الشفافية التامة يعترب وجود املؤثرات اخلارجية دليال على فشل السوق وعدم قدراا على حتقيق - 
ال تعكس حقيقة التكاليف او األسعار املولدة وان التوازن الذي ميكن ان يتحقق ال يعكس نظرية بـاريتو لوجـود   

 .فوارق بني تكاليف او فوائض املتعاملني يف السوق وتكاليف او فوائض اتمع ككل 

اذا كان اإلنتاج او االستهالك يولد مؤثرات سالبة، حيـث  : اجيإن وجود املؤثرات اخلارجية يربز وجود فائض إنت - 
اذا كـان  : و على العكس يترتب على وجودها قلة إنتاج. تكون التكاليف االجتماعية اكرب من تكاليف املتعاملني

 .املنتج او االستهالك يولد مؤثرات موجبة، حبيث تكون الفوائض االجتماعية اكرب من فوائض املتعاملني
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س املؤثرات اخلارجية على مستوى الرفاه لألعوان االقتصاديني مستهلكني او منتجني من خـالل زحزحـة   تنعك  - 
 .مما يدفع اىل ضرورة اعتبار التكاليف االجتماعية و الرفاه االجتماعي) الثمن و الكمية( معطيات التوازن 

  :أما من الناحية التطبيقية فتربز الورقة انه. 2.4

إذ ميكن . ية التدخل لترشيد نتائج املؤثرات، غري أن احللول احلكومية ليست الوسيلة الوحيدةميكن للسلطات احلكوم - 
و باملقابل أيضا فان احللول اخلاصة ال تضمن إدخال . اللجوء اىل املتفاعلني االقتصاديني و احلصول على حلول مقبولة

  . لطة حكومية من اجل ذلكاملؤثرات اخلارجية يف نظم تسيري املؤسسات فهي يف حاجة اىل تدخل س
املؤثرات اخلارجية وهي اإلشكالية املطروحة ضمن هذه الورقـة   تتتطلب خمتلف احللول تقديرات مسبقة النعكاسا - 

  . البحثية واليت حتتاج اىل مزيد من العناية للتوصل اىل أدوات قياس وطرق حتضى بإمجاع الباحثني
  

  :توصيات البحث . 3.4

يم املؤثرات اخلارجية فانه بالنظر اىل أمهيتها و مدى اتساعها فان التقييم املنطقي هلا أصبح رغم صعوبات تقدير و تقي - 
 .أمرا ضروريا من اجل إدخاهلا يف احلساب االقتصادي للمؤسسات اي تقدير تكلفة تعادل آثارها البيئية 

ان دور املؤسسات احلكومية يف عقد اتفاقيات بني املنتجني و املستهلكني  هلذه اآلثار جيعل السوق أكثـر كفـاءة     - 
حبيث يدفع املستفيدون من هذه اآلثار االجيابية أمثان االستفادة لصاحل املنتجني، و حيتفظ املتضررون من هذه اآلثـار  

 .السلبية من دفع أمثان كتكاليف الستهالكها

البحث يف املؤثرات اخلارجية من املوضوعات احلديثة ذات الصلة املباشرة بالتنمية املستدامة و يعىن باالنعكاسات ان  - 
و هو جدير جبذب جهود الباحثني وتركيز اهتمامـام حـول   . االجيابية والسلبية املولدة عن النشاطات االقتصادية

و . ب إدراجها يف احلساب االقتصادي ملنتجيها او املتلقني هلاحصر هذه املؤثرات ، أدوات تقييم انعكاساا و أسالي
جدير أيضا إدراجها ضمن املقررات اجلامعية كمادة االقتصاد اجلزئي او نظرية االستثمار او حوكمة املؤسسات او 

 .غريها

تكاليف ملموسة إن تضمني املؤثرات اخلارجية ضمن نظام السوق يسمح للذين يقعون ضحاياها بتحويل آثارها اىل  - 
حيملوا ملصادرها، اذ خيري املصدر للمؤثرات السلبية بني الكف عن هذه النشـاطات او االسـتمرار مـع حتمـل     

 .األقل تكلفة و اختاذ القرارات األكثر رشادة  او هو ما يضطره اىل استخدام التكنولوجي. التكاليف

عند (او إشراك املستفيدين ) ند وجود مؤثرات سالبةع(فشل السوق مربر لتدخل احلكومة من اجل تعويض اخلسائر   - 
. يفرض على احلكومة التدخل وأداء مسؤوليتها كضابط للنشاط اإلنتاجية واالستهالكية هلا) وجود مؤثرات موجبة

وقد يتعني على احلكومة حتمل املسؤولية املباشرة يف حاالت الفوائض الكبرية كحالة التعليم او التكـاليف الكـبرية   
 .  ة حمطة تصفيةكحال
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 متويل املشاريع البيئية يف اجلزائـرؤسسات املالية يف  ـييم دور املـتق

 –بورقلة "اجلزائر البيضاء "دراسة حالة مشروع  -

  بن قرينة حممد محزة .د

  فروحات حدة.أ 

  

باملشاريع البيئية والكيفية اليت تتم ا دراسة جدواها، من خالل دراسة األثر البيئي هلا  اتزايد االهتمام مؤخر :مقدمة  

محاية البيئة، العدالة االجتماعية والفعالية : للوصول إىل مشاريع مستدامة حتقق ثالثية التنمية املستدامة املتمثلة يف 

، ائل الفعالة يف توجيه املوارد املالية حنو االستثمار األخضراالقتصادية، لذلك تربز سياسة التمويل البيئي كإحدى أهم الوس

األمر الذي جعل  هذا النوع من التمويل يلقى اهتماما كبريا على الصعيد الدويل خصوصا يف ظل االهتمامات الدولية 

ات املالية الدولية ، حيث أضافت املؤسس)االستثمارات اخلضراء( الراهنة بشؤون البيئة وبقضايا متويل املشاريع البيئية 

شرطا أساسيا جديدا للمشاريع من أجل متويلها واملتمثل يف مدى اهتمامها بالبيئة وعملها بالتكنولوجيات النظيفة 

وتعد اجلزائر واحدة من بني الدول املهتمة بالبيئة واحمليط، لذا فقد اهتمت .أو حمبة للبيئة/ وإنتاجها ملنتجات صديقة و

ستها احلمائية للبيئة وذلك من خالل اعتماد نظام متويل وتكريس صرح مؤسسايت له خيتص بتمويل باجلوانب املالية لسيا

اجلزائر "، ويعد مشروع واليت بدأت يف اآلونة األخرية تأخذ حقها من االهتمام على املستوى الوطين املشاريع البيئية،

من هذا . ظرا ألمهيته على الصعيدين البيئي واالقتصاديواحد من بني هذه املشاريع البيئية اهلامة يف بالدنا، ن"البيضاء 

يف اجلزائر ما مدى مسامهة املؤسسات املالية يف متويل املشاريع البيئية  :املنطلق تطرح إشكالية مداخلتنا واملتمثلة يف اآليت

هذه الورقة  ذلك ما سيتم اإلجابة عنه من خالل؟  "مشروع اجلزائر البيضاء"و ما هو واقع ذلك بالنسبة لـ  ؟

  :باالعتماد على احملاور التالية .البحثية

  سياسات التمويل البيئي :احملوراألول 

  واقع التمويل البيئي يف اجلزائر :احملور الثاين

  - بورقلة -دراسة حالة مشروع اجلزائر البيضاء :احملورالثالث 

  :مفهوم سياسة التمويل البيئي  :أوال 

اإلطار املنهجي لتحقيق التوازن اإلستراتيجي املتوسط والطويل األجل بني األهداف : "إن سياسة التمويل البيئي تعين 

البيئية و اخلدمية يف القطاعات البيئية اليت حتتاج إىل استثمارات يف مشروعات البنية التحتية الكبرية وبني التمويل املتاح يف 

  .1"املستقبل هلذه القطاعات

قد صيغ مفهوم سياسة التمويل البيئي ملعاجلة بعض املشاكل حيث يتم إعداد إستراتيجية التمويل على أساس حتليل و 

  . احتياجات التمويل املتعلقة باألهداف البيئية الواردة يف برنامج القطاع و مقارنة هذه االحتياجات مبوارد التمويل املتاحة
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  :ئر واقع التمويل البيئي يف اجلزا: ثانيا  

   :مها  عملت اجلزائر على توفري مصادر متويل خمتلفة ترمي إىل محاية البيئة ميكن تقسيمها إىل قسمني رئيسيني

I. . عداد وذلك من أجل امصادر متويل املشاريع البيئية يف اجلزائر ، تعددت   :مصادر التمويل احمللي للمشاريع البيئية

  :وتتمثل هذه املصادر يف   ،"من يلوث يدفع": نظام متويل مطابق ملبدأ امللوث الدافع القائل 

 .ميزانية التجهيزو  ميزانية التسيري ممثلة يف  : امليزانية العامة 

، يرمي 2004- 2001كما شرعت احلكومة يف إجناز خطة عمل يف برنامج اإلنعاش االقتصادي يف الفترة الثالثية  

خمطط األعمال هذا إىل تنفيذ أعمال جوهرية لوضع أسس ديناميكية إيكولوجية من جهة وتعزيز برنامج احلكومة بدعم 

مليون دوالر أمريكي على مدى ثالث سنوات  970لها قرابة اإلنعاش االقتصادي وتبلغ الكلفة التقديرية لألعمال يف جمم

مليون دوالر أمريكي يف جمال االستثمارات،  هذه  50، وهذا املبلغ يشمل )مليون دوالر يف السنة 320حوايل ( 

  :جماالت بيئية متنوعة  نذكر منها  مستاليت جندها األخرية ا

  .مليار دج 09: شبكات املياه  - 

 .مليار دج  8,2:لسهبية واألحواض  محاية املناطق ا - 

  .مليار دج 5,5: معاجلة النفايات  - 

 .ملياردج  03:مكافحة التلوث  - 

 .مليار دج  :1,7يئة اإلقليم  - 

 .مليار دج 1,2: التنوع البيولوجي  - 

سوم البيئية كمحاولة الذي اعتمدته اجلزائر، فقد مت إقرار جمموعة من الضرائب والر اإلصالح اجلبائي األخضروتبعا ملسار 

لوضع حد ملختلف أنواع التلوث، وخاصة تلوث اهلواء واملاء، مع اإلشارة إىل أنه مت إدخال أول ضريبة بيئية من خالل 

، إال أن جتسيد اجلباية (TAPD)، حيث مت فرض الرسم املتعلق بالنشاطات امللوثة أو اخلطرة1992قانون املالية لسنة 

مل يتم إال من خالل السنوات القليلة املاضية، حيث مت استحداث عدة ترتيبات جبائية من خالل البيئية كأداة اقتصادية 

  :2وفيما يلي أهم أنواع هذه الرسوم 2003،2002،2000قوانني املالية للسنوات

  :وتتمثل يف  :الرسوم اخلاصة بالنفايات الصلبة .أ

 000دج و  640وتتراوح قيمة الرسم اخلاص بالنفايات املرتلية بني :  (TEOM)رسم إخالء النفايات العائلية  - 

  .للعائلة/سنويا /دج1
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ويقدر مبلغ الرسم حسب قانون املالية : رسم حتفيزي على عدم ختزين النفايات املتعلقة بالنشاطات الطبية  - 

  .طن/دج 24 000:       بـ 2002لسنة

بـ  2002ويقدر مبلغ الرسم حسب قانون املالية لسنة : الصناعية اخلاصة الرسم التحفيزي على عدم ختزين النفايات  - 

طن، ومينح املستغل مهلة تقدر بـثالث سنوات ابتداء من تاريخ إقرار الرسم إلجناز التجهيزات الكفيلة /دج10 500:  

  .بالتخلص من النفايات

، ويشتمل وعاؤه مجيع 2004مت إدخال هذا الرسم مبوجب قانون املالية لسنة  :الرسم على األكياس البالستيكية  -

كغ، ويوجه ناتج الرسم إىل /دج 10.5: األكياس البالستيكية سواء املنتجة حمليا أو املستوردة، ويقدر مبلغ الرسم بـ 

  .الصندوق الوطين للبيئة ومكافحة التلوث

   :  (TAPD)على البيئة الرسم املتعلق بالنشاطات امللوثة واخلطرة.ب

خيضع هلذا الرسم املؤسسات املصنفة اليت ينجم عن نشاطها االستغاليل أخطار ومساوئ قد تكون هلا أثار سلبية على 

الصحة العمومية، النظافة واألمن والفالحة، محاية الطبيعة والبيئة، احملافظة على اآلثار واملعامل وكذلك املناطق السياحية، 

دج بالنسبة للمنشآت 9000: ، حيث قدر بـ 2000تقدير قيمة مبلغ هذا الرسم ضمن قانون املالية لسنةوقد مت إعادة 

دج بالنسبة للمنشآت املصنفة ضمن األنشطة اخلاضعة لرخصة 20 000املصنفة ضمن األنشطة اخلاضعة للتصريح و

طة اخلاضعة لرخصة وزارة يئة دج بالنسبة للمنشآت املصنفة ضمن األنش120 000رئيس الس الشعيب البلدي و

  .اإلقليم والبيئة

  : الرسم اخلاص باالنبعاثات السائلة الصناعية .ت

، حيث مت إنشاء الرسم التكميلي على املياه املستعملة الصناعية 2003مت إدخال هذا الرسم مبوجب قانون املالية لسنة 

يف املائة من مبلغ هذا الرسم  30صيص نسبة وحيسب بنفس طريقة حساب الرسم التكميلي على التلوث اجلوي وخت

  .لصاحل البلديات

  : اتاوة احملافظة على جودة املياه  -ث

، وهي إتاوة جتىب حلساب الصندوق الوطين للتسيري املتكامل للموارد 1993قانون املالية لسنة أدرجت هذه األتاوة ضمن 

وبصفة عامة لدى املؤسسات العامة واخلاصة  )والئية وجهوية بلدية،(املائية وحتصل لدى مؤسسات إنتاج املياه وتوزيعها 

اليت متلك وتستغل آبار أو تنقيبات، وتوجه هذه األتاوى لضمان مشاركة املؤسسات املذكورة يف برامج محاية جودة املياه 

  :واحلفاظ عليها، ولتحصيلها مت حتديد املعدالت التالية  

  .لصاحلة للشرب أو الصناعية أو الفالحية بالنسبة لواليات الشماليف املائة من مبلغ فاتورة املياه ا 4 - 

ورقلة، : يف املائة من مبلغ فاتورة املياه الصاحلة للشرب أو الصناعية أو الفالحية بالنسبة لواليات اجلنوب اآلتية  2 - 

  .األغواط، غرداية، الوادي، تندوف، بشار، اليزي، تامنغاست، ادرار وبسكرة
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 : التالية املؤسسات والصناديق كما اهتمت احلكومة اجلزائرية يف إطار متويل املشاريع البيئية بإنشاء 

  : (FEDEP)صندوق البيئة ومكافحة التلوث .أ

هذا الصندوق من أجل مساعدة املؤسسات على جتسيد مشاريعها الرامية إىل خفض التلوث واألضرار يف  إنشاءمت  

للبالد، وتشجيعها على حتسني أدائها البيئي واالقتصادي ، وقد مت إنشاء صندوق البيئة ومكافحة مستوى النقاط الساخنة 

  :، ويتم متويله من املصادر اآلتية 2001التلوث ضمن قانون املالية التكميلي لسنة 

  .يف املائة 75الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية بنسبة  - 

 .يف املائة 75املتعلقة بالصحة بنسبة الرسم للحث على تفريغ الفضالت  - 

يف املائة  75الرسم اإلضايف على التلوث اهلوائي من أصل صناعي على الكميات املنبعثة واليت تتجاوز القيمة القصوى - 

 .من الرسم

فتتمحور  أما عن اإلعانات اليت ميكن أن مينحها الصندوق 3.يف املائة 50الرسم على البرتين املمتاز والعادي والرصاص  - 

  :إمجاال يف 

 .املساعدات اليت تتعلق بتحويل املنشآت القائمة حنو التكنولوجيات األنظف وهذا طبقا ملبدأ الوقاية  - 

  .متويل النشاطات املتعلقة مبراقبة التلوث من املنبع - 

العرضي الناتج عن حادث  متويل نشاطات مراقبة حالة البيئة واملصاريف املتعلقة بالتدخالت املستعجلة يف حالة التلوث- 

  .ما

  .تشجيع االستثمارات اليت تدمج التكنولوجيات النظيفة  - 

تعويضات القروض املمنوحة للصندوق واإلعانات املوجهة للنشاطات املتعلقة باإلنشاءات املكافحة للتلوث احملققة من   - 

ات االقتصادية العمومية واخلاصة، السيما ومتنح مساعدات الصندوق عموما للوحد. قبل املتعاملني اخلواص والعموميني

الصناعية منها اليت تتعهد بتطوير نشاطات مكافحة التلوث من أجل محاية البيئة واهليئات اليت تطور نشاطات املراقبة يف 

ربية ميدان البيئة ومكاتب الدراسات اليت تعد الدراسات امليدانية املؤسسات واجلمعيات اليت تقوم بنشاطات التحسيس والت

أما عن إعتمادات الصندوق فتغطي ميادين املراقبة ومكافحة التلوث، وهذا عن طريق النشاطات املتعلقة . يف ميدان البيئة

بتحويل املنشآت القائمة حنو التكنولوجيات األكثر نظافة، أما الدراسات واألحباث يف هذا امليدان فيتعلق األمر بالدراسات 

مكاتب الدراسة الوطنية واألجنبية املتعلقة بالتلوث، وتتعلق خاصة بتسيري الفضالت والتنوع املنجزة من قبل األخصائيني و

  .الطبيعي ومحاية وترقية املناطق احلساسة و التحسيس والتربية البيئية

  :(FNAT) الصندوق الوطين للتهيئة والتنمية املستدامة لإلقليم .ب
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وهو موجه ملنح عالوات لتهيئة اإلقليم ومساعدات لتصنيف  ،1995مبوجب قانون املالية لسنة  هذا الصندوق أنشئ 

  :األنشطة واليت تتعلق بـ 

إنشاء مؤسسات عامة تتكون من عشرة عمال دائمني على األقل يف مناطق الترقية يف ااالت املرتبطة باألنشطة *

  .اإلنتاجية

مال دائمني على األقل يف نفس املناطق ويف جماالت اخلدمات من النوع إنشاء مؤسسات عامة تتكون من مخسة ع*

  .) تقنيات جديدة لالتصال (السامي 

  :أما عالوات يئة اإلقليم فتتعلق بـ * 

 .الدراسات والبحوث املنجزة من طرف معاهد البحوث أو مكاتب الدراسات املتعلقة مبجال يئة اإلقليم والبيئة - 

 .إعادة اهليكلة لألنسجة العمرانية خصوصا يف املناطق الساحليةمشاريع وعمليات  - 

 .املشاريع االقتصادية اليت تستعمل التكنولوجيات النظيفة - 

   : (CEAT)صندوق التجهيز ويئة اإلقليم .ت

الوطنية لتهيئة ثل الصندوق أداة جديدة مت إنشاؤه من أجل إجناز وتطبيق الربامج ونشاطات الدعم املتعلقة بالسياسة مي

اإلقليم والبيئة، خصوصا التنمية اجلهوية املتوازنة، من خالل املساعدة على متويل اهلياكل القاعدية الكربى، ومتوين 

  .اجلمعيات احمللية واألعوان االقتصادية وخمتلف املساعدات الضرورية يف إطار هذه األنشطة

مت إنشاؤه مبوجب قانون املالية  : (FNPLZC)ة الصندوق الوطين حلماية الشواطئ واملناطق الساحلي.ث

  :، من أجل متويل العمليات اآلتية 2003لسنة

 .الدراسات والبحوث املختصة حبماية الشواطئ واملناطق الساحلية.1

 .متويل الدراسات واخلربات األولية يف رد االعتبار للمناظر الطبيعية.2

 .شواطئ واملناطق الساحليةمتويل أنشطة مكافحة التلوث حلماية وحتسني ال.3

  .املسامهة يف النفقات املتعلقة بالتدخل االستعجايل يف حالة التلوث البحري املفاجئ.4

مت إنشاؤه مبوجب قانون املالية :  (FLDDPS)صندوق مكافحة التصحر وتنمية املناطق الرعوية و السهبية .ج

مليون دج، وهو تابع لوزارة الفالحة والتنمية 500: ، وقد خصص له مبلغ مايل أويل قدر بـ 2002التكميلي لسنة

  :الريفية، وتتمثل أهم األنشطة اليت سيقوم بتدعيمها ومتويلها تلك املتعلقة بـ 

  .مكافحة التصحر وصيانة وتنمية األراضي  - 

  .تطوير إنتاج احليوانات يف األوساط السهبية - 
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  .تقومي إنتاج الدواجن  - 

  .ي وصيانة املناطق الرعوية محاية مدا خيل مريب املواش - 

II.  مصـادر التمويل الدويل للمشاريع البيئية :  

إن ارتفاع تكاليف متويل مشاريع محاية البيئة استدعى ضرورة البحث عن مصادر للتمويل البيئي اخلارجي، وهذا 

بالفعل ما حدث، حيث انعقد مؤمتر دويل  حول انطالق تنفيذ املخطط الوطين لألنشطة البيئية والتنمية املستدامة 

PNAE-DD) ( شارك فيه العديد من البنوك  2002جوان  18و17، بفندق األوراسي باجلزائر العاصمة يومي

  :والصناديق الدولية من بينها 

 .FEMصندوق البيئة العاملي  �

 .FADESالصندوق العريب للتنمية االقتصادية واالجتماعية  �

 .FSDالصندوق السعودي للتنمية  �

 .FMAصندوق النقد العريب  �

 .FIDAالصندوق العاملي للتنمية الفالحية �

 .البنك الدويل �

 . BEIاألوريب لالستثمار البنك �

  BAD.البنك اإلفريقي للتنمية �

 .BIDالبنك اإلسالمي للتنمية �

 

سنة  حوض البحر األبيض املتوسطمن متويالته يف  يف املائة BEI" 34" البنك األوريب لالستثمارولقد خصص 

واليت  1997يف سنة للجزائرويب ملشاريع متعلقة حبماية البيئة، إضافة إىل جمموع القروض اليت منحها البنك األور 2001

مليون أورو للمغرب، أما فيما يتعلق بالصندوق  977مليون أورو لتونس و869مليون أورو، مقابل  733: قدرت بـ 

،  فقد أكد ممثله أن هيئته تعري اهتماما متزايدا لكل املشاريع الرامية (FADES)العريب للتنمية االقتصادية واالجتماعية

مليار دوالر للجزائر لتمويل  5.1من خالل دعم كل األنشطة ذات االنعكاس اإلجيايب على البيئة  ومنح حلماية البيئة، 

ماليني أورو للجزائر لتمويل أربع مشاريع بيئية، كما 7: عدة إجنازات، وكذلك إيطاليا قد قدمت مساعدة تقدر بـ 

والسويد، جعل اجلزائر تستفيد من سلسلة من احللول  اقترحت بلدان ماحنة معروفة ببيئتها الصحية منها النمسا وسويسرا

  التكنولوجية العالية يف جمال التلوث،

مشروع  مليون دوالر للمسامهة يف متويل 32.07 منح اجلزائر قرضا مببلغ ، فقد " "BID البنك اإلسالمي للتنميةأما  

بتقرت، وجاء يف بيان للبنك بأن هذا القرض سيسمح بتمويل أشغال حفر اآلبار العميقة وشبكة  "بواحات واد ريغ"الري

وجتدر اإلشارة إىل أن حجم التمويالت اليت منحها الري والصرف وشراء املعدات الالزمة الجناز هذا املشروع وتركيبها، 

مليار دوالر خصص 1.7مليار دوالر منها  2.2: قدر بـ  1975البنك اإلسالمي للتنمية للجزائر منذ إنشائه عام 

  .لتمويل عمليات جتارية فيما وجه الباقي ملشروعات تنمية



 –بورقلة "اجلزائر البيضاء "دراسة حالة مشروع متويل املشاريع البيئية يف اجلزائـرؤسسات املالية يف  ـييم دور املـتق

 26 

  :بتمويل املشاريع التالية  البنك الدويلبينما قام 

نظرا ملشاكل الصحة العامة اليت لوحظت يف والية عنابة، قررت السلطات  : CPI) (مراقبة التلوث الصناعي -

وبدعم من البنك الدويل، تركيز جهودها من أجل ختفيض التلوث يف هذه املنطقة، وذلك 1995سنة  اجلزائرية ابتداء من

مليون دوالر أمريكي  78، واستفادت اجلزائر بذلك من قرض مببلغ "مراقبة التلوث الصناعي"من خالل إنشاء مشروع 

ووضع 11/09/1996جملس احلكومة بتاريخ من البنك الدويل ، وقد مت ذلك مبوجب االتفاق الذي مت املصادقة عليه يف 

  :ومت توزيعه كما يلي )19(1997حيز التنفيذ يف جوان

  .مليون دوالر أمريكيASMIDAL : 35املؤسسة الوطنية لألمسدة  -            

  .         مليون دوالر أمريكيENSIDAR :32,5 املؤسسة الوطنية للحديد والصلب -            

MATEوزارة يئة اإلقليم والبيئة -               .مليون دوالر أمريكي  10,5:  

وهو خاص بالدعم املؤسسايت والقانوين، أما العنصر : العنصر األول :ويشتمل هذا املشروع على عنصرين أساسني 

دة الفوسفاتية و فيتعلق باالستثمار اهلادف إىل توفري التجهيزات اخلاصة مبكافحة التلوث داخل جممع إنتاج األمس: الثاين 

، وسجل العديد 2005وقد مت االنتهاء من هذا املشروع يف شهر جانفي. النتروجينية، وجممع الصناعات احلديدية بعنابة

  : من النتائج 

فقد مت حتسينه بفضل تطبيق مشروع مترابط خاص بالتكوين : بالنسبة لإلطار املؤسسايت والقانوين يف جمال تسيري البيئة  - 

، واكتساب واستعمال وسائل لقياس التلوث عن طريق معدات خمربية خاصة بالبيئة، وشبكة قياس نوعية اهلواء يف والتوعية

كل من اجلزائر العاصمة و عنابة، باإلضافة إىل سلسلة من األعمال التحليلية اليت سامهت يف إعداد النصوص القانونية اليت 

  .مت تبنيها

فالنتائج املباشرة اليت مت تسجيلها بعد النشاطات اليت جرت داخل مؤسسة أمسيدال ، فقد : أما بالنسبة لعنصر االستثمار  - 

أدت إىل ختفيض ملموس النبعاث أكسيد الكربيت، وأكسيد النيتروجني واجلزيئات املختلفة يف اجلو، حمسنة بذلك نوعية 

ن املشروع قامت وحدة مراقبة العمليات التابعة للبنك وبعد االنتهاء م. اهلواء يف والية عنابة، وبالتايل حتسن يف الصحة العامة

 . الدويل بتقييم مستقل للمشروع، حيث توصلت إىل أن هذا األخري قد حقق األهداف اليت حددت له بصفة مرضية

  : التالية الدراسات والربامجبتمويل  البنك الدويلباإلضافة إىل ما سبق فقد قام 

  .كيدوالر أمر 600 000: البيئية دراسة الربنامج الوطين لألعمال  - 

  :دراسة املخططات واليت كلفت ما يقارب املليون دوالر، وتتعلق مبا يلي  - 

  .خمطط منوذجي للتسيري املتكامل للمياه - 

 .اجلدوى من إعادة متوين الطبقة املائية مبستغامن - 

 .رة باهلضاب العليا اجلدوى من املعاجلة الواسعة عن طريق إنشاء أحواض لتطهري املياه القد - 
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توريد التجهيزات واملعدات لفائدة املؤسسات العمومية للمياه الصاحلة للشرب وقنوات صرف املياه وإجناز حمطات  - 

 .  مليون دوالر 250بقيمة  AL2821تطهري املياه القذرة مبغنية وتلمسان و سطيف، وذلك من خالل القرض رقم 

 AL3743حمطة لتطهري املياه القذرة، عن طريق القرض رقم  22يف عشر مدن وإصالح شبكات التزويد مبياه الشرب  - 

  .مليون دوالر 110مببلغ 

  .مليون دوالر19التدعيم املؤسسايت لتهيئة أحواض السدود، والذي كلف مبلغ قدر حبوايل - 

 .1997يف مليون دوالر  89التشغيل الريفي يف املناطق الواقع بالغرب اجلزائري، من خالل قرض مببلغ  - 

  :بتمويل ما يلي  صندوق البيئة العاملييف حني قام 

مليون دوالر 20ماليني دوالر من بني تكلفة إمجالية بالنسبة للمنطقة قدرها  7هبة قدرها : املنطقة الغربية للمتوسط  - 

 .أمريكي

  .ماليني دوالر أمريكي 7هبة مقدارها : احلظرية الوطنية للقالة  - 

 :فقد قام بتمويل  (PNUD) املتحدة للتنميةبرنامج األمم أما  - 

 900 000هبة مببلغ  : تدعيم اإلجراءات املؤسساتية واملخابر وتكوين ووضع نظام جلمع املعلومات ونشرها  •

 .مليون دوالر أمريكي 1,8: دوالر أمريكي تكملة للكلفة اإلمجالية للمشروع املقدرة بـ 

 .دوالر أمريكي 300 000هبة مببلغ : ملناخية متابعة املعاهدة العاملية حول التغريات ا •

  سامهة بعض هيئات التمويل الدولية ملشاريع محاية البيئة يف اجلزائراملوايل م ويبني اجلدول

  

 املبلغ هيئة التمويل جمال التمويل

  مراقبة التلوث الصناعي - 

  دراسة الربنامج الوطين لألعمال البيئية  - 

  دراسة املخططات البيئية - 

توريد التجهيزات واملعدات لفائدة املؤسسات  - 

العمومية للمياه الصاحلة للشرب و إصالح شبكات 

  .وحمطات تطهري املياه القذرة

التدعيم  املؤسسايت لتهيئة أحواض السدود  - 

.                 والتشغيل الريفي يف املناطق الواقعة بالغرب

 دوالر547.600.000 البنك الدويل
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 ماركGTZ( 10.000.000(وكالة التعاون التقين األملاين  التدخل يف ميدان البيئة تنمية قدرات

 .تدعيم اإلمكانيات الوطنية يف امليدان البيئي- 

  .إدخال التربية البيئية يف التعليم - 

 

 دوالر PNUD(1.862.000(برنامج األمم املتحدة للتنمية

 

األبيض تسيري التلوث للنفايات البترولية يف البحر 

 )خمابر مينائية 04جتهيز (املتوسط 

 دوالر 439.000 الصندوق األورويب لالستثمار

  اإلستراتيجية الوطنية للتغريات املناخية - 

 اإلستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي - 
 دوالر591.296 الصندوق الدويل للبيئة

 دوالر 12.500.000األطراف لتطبيق معاهدة مونتريال الصندوق املتعدد الربنامج الوطين للمحافظة على طبقة األوزون

  .26:، ص1999، 02:كتابة الدولة املكلفة بالبيئة، النشاط الدويل، جملة اجلزائر البيئة، اجلزائر، العدد: املصدر

  : -بورقلة –دراسة حالة مشروع اجلزائر البيضاء : ثالثا 

I.  أمهية مشروع  اجلزائر البيضاء:  

أمهية بالغة يف االني البيئي واالقتصادي، فبالنسبة للمجال البيئي تربز أمهيته من خالل " اجلزائر البيضاء"يكتسي مشروع 

اهلدف األساسي الذي أنشأ ألجله املشروع، والذي جاء تطبيقا ألوامر السيد رئيس اجلمهورية واملتمثل يف حتسني بيئة 

  :اجلزائري من خالل  ناملواط

 .اة مبكافحة التلوث البيئيحتسني نوعية احلي *

 .محاية املواطن من األمراض الناجتة عن تدهور الوسط املعيشي بتوفري حميط صحي ونظيف *

  .نشر الثقافة البيئية يف أوساط املواطنني وتنمية روح املواطنة االيكولوجية لديهم *

 . مضاعفة مشاركة الفئات االجتماعية من أجل محاية أفضل للبيئة *

يساهم يف اإلدماج االجتماعي واملهين للشباب بدون  "اجلزائر البيضاء "أما فيما خيص اجلانب االقتصادي، فان مشروع  - 

الشغل (عمل، وخاصة املتسربني منهم من النظام الدراسي، وكذا خلق نشاطات مدرة لألرباح لفائدة هؤالء الشباب 
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أن املشروع يندرج ضمن برنامج أشغال املنفعة العامة لالستعمال وهو ما يعين ختفيض معدالت البطالة السيما و)األخضر

 ) Travaux d'Utilité Publique a Haute Intensite de Main D'Oeuvreاملكثف لليد العاملة

TUP-HIMO) ،عنه حتسن يف الدخول الفردية للمواطنني ومن مث يف القدرة الشرائية مما يؤثر إجيابا على  بوهو ما يترت

للمواد القابلة للتثمني واليت متثل أحد أهم األنشطة اليت  )االسترجاع(لوطين، باإلضافة إىل عملية الرسكلة   الدخل ا

يتضمنها املشروع، واليت هلا فوائد مؤكدة على الصعيدين البيئي واالقتصادي، إذ تساهم اجيابيا يف التقليل من كمية 

التقليل من التلوث اجلمايل للمناظر الطبيعية وخمتلف االنبعاثات والغازات  وبالتايل لالنفايات اليت يتم إخالؤها حنو املزاب

هذا من الناحية البيئية، أما اقتصاديا فان إعادة استغالل هذه املواد سيؤدي إىل اقتصاد البأس  لالسامة املنبعثة من تلك املزاب

كلغ من املادة األولية 1 200به يف املواد األولية، فمثال يسمح طن واحد من املسحوق الزجاجي املرسكل باقتصاد 

أطنان من البوكسيت وتقلل مبقدار  04صاد كلغ من الفيول، كما أن تذويب طن واحد من األملنيوم ميكن من اقت80و

 .4كلغ من انبعاثات فلورور األملنيوم يف اهلواء35

  :5، فقد مت تصنيفها إىل نوعني"اجلزائر البيضاء"وفيما يتعلق بطبيعة األنشطة اليت تدخل ضمن مشروع   

 :حقيق األرباح وتتمثل يف وهي األنشطة اليت ال تسمح ألصحاا بت:  )املؤقتة(املشاريع غري املدرة لألرباح  �

 .مجع ونقل النفايات املرتلية �

 .ترقية سالت املهمالت  �

 .إنشاء وصيانة املساحات اخلضراء �

 .تسريح القنوات وتطهريها �

 .تسريح احلفر وقنوات الصرف) : املياه املستعملة(التدخل ملعاجلة مياه الصرف  �

 .تصنيف النفايات حسب النوع �

 :وتتمثل يف األنشطة التالية :  )دائمةال (املشاريع املدرة لألرباح �

 .إنشاء مؤسسات مصغرة لتصنيف ومعاجلة النفايات اخلطرة �

 .اخل..بيع مواد التنظيف، بيع النباتات والورود: إنشاء واستغالل الوحدات التجارية الصغرية  �

 .إعادة تدوير بعض عناصر النفايات املرتلية والصناعيةإنشاء مؤسسات السترجاع و �

 .واستغالل املراحيض العمومية يف األسواق والتجمعات السكنية األخرىبناء  �

 .إنشاء مؤسسات لتسيري نفايات املستشفيات والنفايات السامة األخرى �

 .صيانة الكهرباء والغاز للمباين �
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 .صيانة مصاعد املباين �

 .اخل...وغري احلديدية ةالزجاج، البالستيك، املعادن احلديدي: إنشاء مؤسسات مصغرة لتحويل النفايات  �

 .إنشاء مؤسسات التزيني والزخرفة �

 .حتويل الورق �

 .مصلحة أعوان البستنة للبنيات وحظائر السيارات �

 .وضع واستغالل نافورات عمومية مع ختصيص مساحات للغسل �

 .تنظيف الشواطئ �

II. ا للمراحل التالية يتم جتسيد مشروع اجلزائر البيضاء وفق: "اجلـزائـر البيـضاء "مـراحـل إجنـاز مـشروع:  

  :حتديد حميط التدخل وإعداد البطاقة الفنية : املـرحـلة األوىل  -

  :ويتم يف هذه املرحلة القيام باإلجراءات اآلتية 

 .ععلى املشرو ةمن طرف اللجنة البلدية املشرف )مناطق إجناز املشروع(تقسيم البلدية إىل مناطق التدخل . 1

طرف املصاحل املعنية التابعة للمجالس الشعبية البلدية ومديرية البيئة، حبيث ينبغي أن تشتمل إعداد البطاقة الفنية من . 2

 : 6هذه البطاقة على ما يلي

-TUP).بالنسبة للمشاريع التابعة جلهاز       دج700 000أن يتجاوز  بالذي ال جي (املبلغ املرصود للمشروع  - 

HIMO) 
 .)بالنسبة للمشاريع غري املدرة لألرباح(ة أشهر مدة إجناز املشروع اليت تقدر بثالث - 

 .)حسب بيان كمي وتقديري (األشغال املقرر إجنازها  - 

 .يف املائة من قيمة املشروع 60تقارب  7أي كتلة أجور )عمال10اىل 06يترواح بني (عدد العمال - 

  والعـمال )احلـريف املبتـدئ(8اختيـار املقـاول الصـغري: املـرحـلة الثـانية  -

  : 9الذين مل يتحصلوا من قبل على سجل جتاري أو على بطاقة حريف ، ألجل ذلك يتمللبطالني يوجه هذا املشروع     

تنظيم استقبال الشباب بدون عمل املهتم باملشروع طيلة أيام األسبوع مبقر البلدية من طرف موظفني يتم اختيارهم . 1

 .إتباعها يف إطار هذا املشروعهلذه املهمة قصد شرح اخلطوات الواجب 

أشخاص وتقدمي بطاقات 10إىل  06تشكيل جمموعات بني  )املقاولني املبتدئني (يطلب من الشباب أصحاب املهام .2

   .يف املشروع التسجيل

اليت سوف  تقوم اللجنة البلدية املشرفة على املشروع باختيار املقاول الصغري من البطالني املتواجدين يف احلي أو البلدية.3

 :ينفذ فيها املشروع حسب معايري التأهيل التالية
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 .املستوى العام للتعليم �

 .األقدمية يف البطالة �

 .احلالة العائلية �

 
 .كما ينبغي على العمال أن يكونوا مقيمني باحلي أو البلدية اليت ينفذ فيها املشروع

املشروع للشباب أصحاب املهام عند استكمال الشروط  تقوم اللجنة الوالئية املسرية للمشروع بتسليم وثيقة قبول يف.4

  .على مستوى البلدية

بالوثيقة اليت حتصل عليها من البلدية حيث تقوم مصاحل  ايتقدم املقاول الصغري إىل مديرية النشاط االجتماعي مرفق. 5

وإرساهلا إىل  )غري مدرة لألرباحبالنسبة للمشاريع ال(املديرية بإحصاء الطلبات بعد حتديد املشاريع حسب أصحاب املهام 

من األلبسة والتجهيزات اخلاصة باملشروع اليت توفرها  موزارة التشغيل والتضامن الوطين قصد ختصيص العدد الالز

  .الوزارة

من أجل تسهيل املساعي اإلدارية للمقاول الصغري، جيب على :مـرافقة املـقاول الصـغري : املـرحلة الثـالثة  -

  : 10ة مرافقته قصد إعدادرئيس البلدي

 .بطاقة احلريف .1

 .البطاقة اجلبائية.2

 .االنضمام  إىل الصندوق الوطين للضمان االجتماعي.3

  .فتح حساب بنكي.4

، )احلريف املبتدئ(يتم ابرمه بني مدير النشاط االجتماعي ورئيس البلدية واملقاول الصغري: إبرام عقد خاص باألشغال .5

 :العقد حتت تصرف  حبيث يتم وضع نسخة من

 .مديرية البيئة �

 .مديرية النشاط االجتماعي �

 .الس الشعيب البلدي �

 .(ADS)الفرع اجلهوي لوكالة التنمية االجتماعية �

 .املقاول الصغري �

  :على املقاول الصغري دفع اشتراكات وأجور العمال حبيث 

لألجر املضمون  يعادل احلد األدىن رأج دج يف الشهر،  وهو10 000: يقدر املبلغ الصايف لألجر لكل عامل بــ  �

(SNMG)  وهي سنة اجناز املشروع(2006لسنة.( 

 .دج لكل عامل يف الشهر3 500 :يقدر مبلغ اشتراكات الضمان االجتماعي بــ        �
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  ومتابعة األشغال ـا تفتح الورشا: املـرحـلة الـرابـعة  -

من طرف مدير النشاط االجتماعي يتم إجراء حمضر فتح الورشة من طرف  (ODS)بعد تبليغ األمر باخلدمة 

احلريف (املصاحل التقنية للمجلس الشعيب البلدي ومديرية البيئة ومديرية النشاط االجتماعي واملقاول الصغري             

شغال، إذ يقوم بزيارات وعمليات ، حبيث تتكفل املصاحل التقنية للبلدية ومكتب الدراسات باملتابعة التقنية لأل)املبتدئ

  .11تفقد للورشات وتضع تأشريا على جداول املنجزات ووضعيات األشغال

  :تسـديد  وضعيات األشـغـال : املـرحـلة اخلـامـسة  -

، حيث يتم فيها تسديد بيانات األشغال على أساس "اجلزائر البيضاء"من مراحل اجناز مشروع  ةوهي أخر مرحل

فما هي آليات متويل مشروع اجلزائر . ملف مايل مرسل من طرف مديرية النشاط االجتماعي للفروع املكلفة بالتمويل

  .البيضاء ؟ هذا ما سيتم اإلجابة عنه ضمن العنصر املوايل

III. من أجل حتقيق هدفه "اجلزائر البيضاء"يتطلب مشروع  "اجلـزائر البيضـاء "مشـروع آلـيات تـمـويـل

اخلاص بتحسني بيئة املواطن وإنشاء كثيف ملناصب الشغل للشباب البطال، إجراءات متويلية مرنة وفعالة، ومن أجل ذلك 

  :وهي  عفقد كلفت ثالث وكاالت وطنية بعملية متويل هذا املشرو

 . (ADS)جتماعية وكالة التنمية اال �

 .(ANSEJ)الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  �

 (ANGEM) .الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر �

    :وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أن هذا التمويل مرتبط بطبيعة األنشطة املنجزة    

من  (ADS)يتم متويلها من طرف وكالة التنمية االجتماعية :  ) املؤقتة(فبالنسبة للمشاريع غري املدرة لألرباح  -

  .(TUP-HIMO)خالل جهاز أشغال املنفعة العمومية لالستعمال املكثف لليد العاملة 

يتم توجيه الشباب من طرف اللجنة الوالئية املسرية ملشروع :  )الدائمة(أما فيما يتعلق باملشاريع املدرة لألرباح  -

يف احلالة اليت تكون فيها تكلفة املشروع  ANGEM) (إىل الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر" اجلزائر البيضاء"

دج فيتم توجيه 400 000         دج، أما عندما يكون املبلغ أكرب من 400 000دج إىل 50 000تترواح مابني

  .(ANSEJ) 12الشباب إىل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

  

  ADS) (التمـويـل مـن خـالل وكالـة التنـمية االجتـماعـية .أ

هيئة حكومية تتميز بقانون أساسي خاص يكفل هلا استقاللية إدارية ومالية لضمان تسيري :  التنمية االجتماعية ةوكال متثل

مبقتضى املرسوم ، 1996سنة  امرن وشفاف للشبكة االجتماعية وللربامج املوجهة للفئات احملرومة، وقدمت إنشاؤه

  .13يف إطار اإلصالح اجلذري للسياسة االجتماعية 96-232التنفيذي رقم 
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اليت تقع حتت سلطة رئيس احلكومة ووصاية وزارة التشغيل ) ADS(ويتمثل اهلدف الرئيسي لوكالة التنمية االجتماعية 

والتضامن الوطين، يف مكافحة الفقر والبطالة واإلقصاء االجتماعي، وذلك من خالل إشرافها على تسيري عدة برامج، من 

يركز هذا ، حيث  (TUP-HIMO)بينها برنامج أشغال املنفعة العمومية ذات االستعمال املكثف لليد العاملة         

الربنامج على القيمة االقتصادية واالجتماعية املضافة، باالعتماد بصفة مطلقة على التأهيالت العاطلة لتطوير روح املقاولة 

على وجه اخلصوص، إذ يتعني على املقاولني الصغار تشغيل عمال ملدة ثالثة أشهر على األقل دف ضمان التغطية 

صر على تقليص اآلثار السلبية لإلصالحات االقتصادية فحسب، بل يساهم يف توفري االجتماعية هلم، فهو بذلك ال يقت

  .نشاطات اقتصادية تشجع على بروز مؤسسات مصغرة

 (ADS)، كلفت وكالة التنمية االجتماعية  2005/أكتوبر/10املؤرخ يف  )2042 (وبناءا  على أحكام املنشور رقم

TUP-HIMOشغال املنفعة العمومية لالستعمال املكثف لليد العاملة بالتكفل بتمويل العمليات التابعة جلهاز أ ) ( 

  ."اجلزائر البيضاء "يف األحياء الفقرية حسب اإلجراءات املتعلقة مبشروعبتحسني البيئة من خالل اجلانب اخلاص 

س ملف بتسديد وضعيات األشغال عرب فرعها اجلهوي على أسا (ADS)وعليه تقوم وكالة التنمية االجتماعية  

  : مايل مرسل من طرف مدير النشاط االجتماعي،  ينبغي أن يتضمن هذا امللف الوثائق التالية 

 .احملضر اخلاص باختيار املقاول الصغري من طرف اللجنة الوالئية املشرفة على املشروع.1

  .قاول الصغريالعقد الذي يتم إبرامه من طرف مدير النشاط االجتماعي ورئيس الس الشعيب البلدي وامل.2

  (Ordre De Service. ODS).األمر باخلدمة .3

 .حمضر خاص بفتح الورشة. 4

،  حبيث ينبغي أن تكون مرفقة )األول والثاين والثالث(املتعلقة بالدفع اخلاص بكل شهر )الفواتري(وضعيات األشغال .5

  :بـ 

 . كشف حساب مؤقت خاص باألشغال املنجزة �

 .جدول املنجزات �

 .باملتابعة الشهرية واألسبوعية بطاقات خاصة �

 .جدول التوقيعات اخلاصة حبضور العمال �

 .بيان خاص بالضمان االجتماعي �

  .14يف املائة من قيمة كل وضعية 5: مع اقتطاع قيمة خصم الضمان املقدر بـ 

  .للمشروعجيب أن تكون وضعية األشغال اخلاصة بالدفع للشهر الثالث مرفقة باحملضر اخلاص بالتسليم املؤقت . 6

جيب أن يكون احملضر اخلاص بالتسليم النهائي للمشروع، الذي يكون بعد شهر من حمضر التسليم املؤقت مرفق . 7

باقتطاع الضمان لكي يتم إحلاق قيمة خصم الضمان للمقاول يف حالة إجناز املشروع وفقا للمواصفات والشروط املتفق 

  .عليها
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عن طريق مصلحة التمويل، بإرسال أمر بالدفع للبنك (ADS) بناءا على الوثائق السابقةتقوم وكالة التنمية االجتماعية 

أو مركز الصكوك الربيدية الذي يتعامل معه املقاول الصغري يف اية كل شهر، من جهة أخرى تقوم املصلحة بتحرير 

أو مركز الصكوك  كتحويل قيمته حلساب املقاول الصغري لدى البنمشطوب باسم أمني اخلزينة الذي يقوم بدوره ب كص

  .الربيدية الذي يتعامل معه املقاول

  (ANSEJ)متـويـل الـوكـالة الـوطنيـة لـدعـم تـشـغيل الشـباب.بـ 

وكالة موضوعة حتت سلطة رئيس احلكومة تقوم بتمويل، دعم ومتابعة : هي  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

- 96ؤسسات املصغرة املنشأة من طرف الشباب أصحاب املشاريع، وقد مت استحداثها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم امل

، ويتوىل الوزير املكلف بالتشغيل متابعة نشاطها وتتمتع بالشخصية املعنوية 1996سبتمرب  08املؤرخ يف 296

رف الوزير املكلف بالتشغيل وذلك بقرار بناءا على اقتراح واالستقالل املايل، ويسري الوكالة جملس توجيه يتم تعيينه من ط

 ىمن السلطات اليت ينتمون إليها ولفترة ثالث سنوات قابلة للتجديد، ويديرها مدير عام يعني مبرسوم تنفيذي بناءا عل

، وتكلف جلنة اقتراح الوزير املكلف بالتشغيل،كما تزود مبجلس للمراقبة يتكون من ثالثة أعضاء يعينهم جملس التوجيه

  .15املراقبة مبمارسة الرقابة الالحقة لتطبيق قراراا حلساب جملس التوجيه

ال ختتلف عن تلك  "اجلزائر البيضاء "ملشروع (L'ANSEJ)إن آليات متويل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  

املتعلقة باملشاريع األخرى، لذلك يتعني على الشاب أو الشباب أصحاب املشاريع من أجل احلصول على قرض من 

  : 16الوكالة االلتزام بالشروط التالية

جيب أن ال يكون الشاب أو الشباب أصحاب املشاريع يشغلون مناصب عمل مأجورة عند إيداع ملفام فيما خيص .1

  .ر اإلنشاءاستثما

سنة عند إيداع ملفام فيما خيص استثمار  35و 19جيب أن يتراوح سن الشاب أو الشباب أصحاب املشاريع بني .2

  .سنة، يرجى أن يقدموا تصرحيا شرفيا  بتوظيف منصيب شغل 40و 35اإلنشاء، أما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 

  .ماليني دينار10توسيع هو احلد األقصى ملبلغ استثمار اإلنشاء أو ال.3

جيب على الشاب أو الشباب أصحاب املشاريع أن يسامهوا يف استثمار اإلنشاء أو التوسيع مبسامهة شخصية يتغري .4

  .مستواها حسب مستوى االستثمار وموطنه

مارات اإلنشاء قابلية الشاب أو الشباب أصحاب املشاريع إلعانة الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب بالنسبة الستث.5

  .تقوم على ضوابط السن، عدم الشغل والتأهيل

ينبغي على صاحب املشروع  ايدع ملف إداري ومايل يتضمن جمموعة من الوثائق وذلك على مستوى فرع الوكالة .6

  :للوالية،  مع اإلشارة إىل أن حضور صاحب املشروع إجباري، وأن يتم حتضري هذا امللف يف أربع نسخ حبيث يتم دفع 

 .نسختني للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب �
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 .)يف حالة التمويل الثالثي(نسخة للبنك  �

  .نسخة حيتفظ ا صاحب املشروع �

  :أما عن التركيبة املالية لصيغ التمويل عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فهي كاآليت    

  .اليت تتغري قيمتها حسب مستوى االستثماراملسامهة املالية للشاب أو الشباب أصحاب املشاريع .1

القرض بدون فائدة الذي متنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتتغري قيمة هذا القرض حسب مستوى .2

  .االستثمار

الذي خيفض جزء من فوائده من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  )يف حالة التمويل الثالثي (القرض البنكي.3

 .م ضمانه من طرف صندوق الكفالة املشتركة لضمان  أخطار القروض املمنوحة للشباب أصحاب املشاريعالشباب، ويت

وميكن تلخيص ما سبق يف اجلدول املوايل بشكل مفصل من خالل اهليكل املايل هلذا التمويل، والذي مت حتديده وفقا      

  : 2003سبتمرب 06املؤرخ يف  290-03للمرسوم التنفيذي رقم 

  "اجلزائر البيضاء"يوضح آليات متويل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  ملشروع :  1.3اجلدول رقم 

املسامهة   قيمة االستثمار  منط التمويل

  الشخصية

القرض بدون 

مسامهة (فائدة

  )الوكالة

  القرض البنكي

  

  

  حالة التمويل الثنائي

    دج2000.000أقل أو يساوي 

%75  

  

25% 
  

  

-  

االستثمار مابني    قيمة 

دج  إىل         2000.001

  دج10.000.000

  

  

80%  

  

  

20%  

  

  

-  

  

  حالة التمويل

  الثالثي

  

    دج2000.000أقل أو يساوي 

5%  

  

25%  

  

70%  

قيمة االستثمار مابني    

دج  إىل         2000.001

  دج10.000.000

إذا أجنز  8%

النشاط يف 

  منطقة خاصة

  

  

20%  

إذا أجنز  72%

منطقة النشاط يف 

  خاصة

بالنسبة 10%

  للمناطق األخرى

بالنسبة 70%

  للمناطق األخرى
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اخلاصة بالتمويل الثنائي و  من إعداد الباحثة باالستناد إىل منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :املصدر 

  .الثالثي

  .اجلنوب واهلضاب العليا:  املناطق اخلاصة هي: مالحظة 

  يوضح نسب ختفيض  معدالت الفائدة وفقا ملناطق اجناز املشروع:  2.3اجلدول رقم 

  املناطق

  القطاعات
  املناطق األخرى  املناطق اخلاصة

  %75  %90  *القطاعات ذات األولوية

  %50  %75  القطاعات

  .الفالحة، الري والصيد البحري: وتتمثل يف *

من إعداد الباحثة باالستناد إىل منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اخلاصة بالتمويل الثنائي  :املصدر 

  .والثالثي

يالحظ من اجلدول أعاله أن هناك تباين يف نسبة ختفيض معدل الفائدة حسب القطاعات وبني املناطق وذلك لصاحل 

ا حباجة إىل دعم أكرب حبكم أا نائية و ال تتوفر فيها الشروط األساسية إلنشاء املؤسسات كما هو املناطق اخلاصة كو

.احلال بالنسبة للمناطق األخرى لذلك يتم التركيز على ضرورة إنشاء أنشطة هامة ا كالفالحة والري والصيد البحري

             
  (L'ANGEM)متـويـل الـوكالـة الـوطنيـة لتسيـري القـرض املصغـر.ت 

املتعلق جبهاز 2004جانفي 22املؤرخ يف  13-04املرسوم الرئاسي رقم طبقا ألحكام املادة السابعة من   

مت إنشاء الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر، حيث توضع هذه األخرية حتت سلطة  رئيس احلكومة، القرض املصغر 

أنشطتها، وتتمتع الوكالة بالشخصية املعنوية واالستقالل ويتوىل الوزير املكلف بالتشغيل املتابعة العملية مل 

  .وهي تشبه متاما يف هيكلها اإلداري  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،17املايل

  )من سنة إىل مخس سنوات(شهر 60إىل  12عن سلفة بنكية يتم تسديدها على مدى  ةوالقرض املصغر عبار 

دج، ويسمح باقتناء عتاد صغري ومواد أولية 400 000دج إىل 50 000من موجه للمشاريع اليت تتراوح كلفتها 

  :ويستهدف هذا القرض الفئات التالية . 18لالنطالق يف ممارسة نشاط أو حرفة ما

  .البطالني بدون دخل  - 

 .الفئات اليت هلا مداخيل غري ثابتة أو غري منتظمة - 

 .النساء املاكثات يف البيت - 
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ة الفقر والرتوح الريفي، مما يقلل بدوره من مشاكل بيئية عديدة، باإلضافة إىل اإلدماج وذلك من أجل ختفيض نسب

  .االقتصادي واالجتماعي للفئات املستهدفة عن طريق خلق نشاطات منتجة للسلع واخلدمات

  :يف الشروط التالية  لأما فيما يتعلق بشروط القبول والتأهيل لالستفادة من قرض مصغر فتتمث

 .سنة فما فوق18 السن من.1

  .غري مستقرة لأو هلم مداخي لبدون مداخي.2

 .إثبات مقر اإلقامة.3

  .عدم االستفادة من مساعدات أخرى إلنشاء النشاطات.4

 .التمتع بكفاءات تتوافق مع املشروع املرغوب اجنازه.5

  .مجالية للنشاط، حسب احلاالتيف املائة من التكلفة اإل 05أو 03: بـ  ةالقدرة على دفع املسامهة الشخصية املقدر.6

  .(FGMMC)تسديد االشتراكات لدى صندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة . 7

  :االلتزام بالتسديد حسب اجلدول الزمين .8

  .القرض بدون فائدة للوكالة - 

  .القرض للبنك - 

  :أما فيما خيص االمتيازات واملساعدات املمنوحة للمقترض فتتمثل يف 

 .وتقدمي النصائح واملرافقة قصد إجناز املشاريعالدعم  •

والذي يتم ضمانه من طرف صندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة، ومينح بنسب فائدة : القرض البنكي  •

منخفضة تقع على عاتق املستفيد، بينما تتحمل اخلزينة العمومية نسبة الفائدة املخفضة واليت ختتلف حسب قيمة االستثمار 

  ) .3.3وهو ما سيلحق توضحيه يف اجلدول رقم(وموطنه 

 000القرض بدون فوائد إال إذا كانت التكلفة اإلمجالية للمشروع أكرب من  حإذ ال مين: القرض بدون فوائد  •

 .دج100

  :وميكن تلخيص آليات متويل الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  ملشروع البيضاء وفقا للجدول أدناه 

  "اجلزائر البيضاء" يوضح آليات متويل الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر ملشروع:  3.3اجلدول رقم
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  قيمة التمويل

  
  معلومات عن املستفيد

نسبة املسامهة 

  الشخصية

القرض 

  البنكي

القرض بدون 

  فائدة
  معدل الفائدة

 000دج اىل50 000من

  دج100

 على عاتق اخلزينة% 80  -  %95  %5  معلومات خاصة باملستفيد

  .العمومية 

  :إذا كان املستفيد

حائزا على شهادة أو وثيقة معادلة هلا  -

 .معترف ا

  .منطقة خاصةإذا أجنز النشاط يف  -

على عاتق اخلزينة % 90  -  97%  3%

للمناطق العمومية، بالنسبة 

  .اخلاصة

دج  إىل 100.000أكرب من

  دج400.000

  معلومات خاصة باملستفيد

  

اخلزينة على عاتق % 80  25%  70%  05%

  .العمومية 

  :إذا كان املستفيد

حائزا على شهادة أو وثيقة معادلة هلا  -

 .معترف ا

  .خاصة يف منطقةإذا أجنز النشاط  -

على عاتق اخلزينة % 90  27%  70%  03%

للمناطق العمومية، بالنسبة 

  .اخلاصة

  .اجلنوب واهلضاب العليا:  املناطق اخلاصة هي: مالحظة 

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité  Nationale, Procédures 
relatives au projet "blanche Algérie",Op.Cit.,p : 21.  

وكالة التنمية  على مستوى والية ورقلة، اقتصر على"اجلزائر البيضاء"ومما جتب اإلشارة إليه، أن متويل مشروع   

: من خالل ختصيص وزارة التشغيل والتضامن الوطين غالف مايل هلذا املشروع قدر بـ ، وذلك (ADS)االجتماعية 

  :دج وميكن إرجاع ذلك لألسباب التالية  2 100 000

طبيعة األنشطة اليت مت إجنازها على مستوى الوالية، واليت كانت كلها أنشطة غري مدرة لألرباح يف حني ختتص كل .1

 .رض املصغر والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بتمويل املشاريع املدرة لألرباح من الوكالة الوطنية لتسري الق

نتيجة لنقص ثقافتهم  )األنشطة املدرة لألرباح(حداثة التجربة وختوف الشباب من املسامهة يف هذا النوع من األنشطة.2

 .البيئية

عن  "اجلزائر البيضاء "قدان حلقة هامة يف متويل مشروعغياب دور املنظومة املصرفية يف متويل هذا املشروع، مما يعين ف.3

 .طريق الوكالتني السابقتني

يتطلب يف الواقع، قطع شوط  )األنشطة املدرة لألرباح(كما أن إنشاء مؤسسات خاصة يف هذا النوع من األنشطة .4

معترب يف اال البيئي ألن هناك ترابط وتسلسل يف هذه العمليات، فمن غري الالئق احلديث عن إنشاء مؤسسات خاصة 

بدون وجود نفايات مصنفة هذه األخرية اليت  -كما هو عليه احلال يف الدول املتقدمة -باسترجاع و رسكلة النفايات 

الكثري من  - ولألسف–مستوى الثقافة البيئية لدى األفراد واليت يفتقدها   -لدرجة األوىلبا -يساعد على وجودها

 .املواطنني
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مما الشك فيه أن موضوع التمويل البيئي أصبح ميثل أحد أهم القضايا اليت تشغل اهتمام احلكومات واهليئات   :خالصة 

واملتمثل يف ية الدولية شرطا جديدا للمشاريع من أجل متويلها املعنية حبماية البيئة السيما بعدما أضافت املؤسسات املال

ومن خالل هذه الدراسة تبني لنا . مدى اهتمامها بالبيئة وعملها بالتكنولوجيات النظيفة وإنتاجها ملنتجات صديقة للبيئة

ميزانية : ة  من بينها متويل خمتلف أن احلكومة اجلزائرية قد اهتمت ذا النوع من التمويل معتمدة يف ذلك على مصادر

، الرسم "TEOM"رسم اخالء النفايات العائلية(للدولة، التربعات واهلبات اآلتاوات والرسوم اجلبائية  التجهيز والتسيري

، باإلضافة إىل اهليكل )اخل...، TAPD""على األكياس البالستيكية، الرسم املتعلق بالنشاطات امللوثة واخلطرة على البيئة

صندوق البيئة ومكافحة التلوث، الصندوق الوطين للتهيئة والتنمية : الطابع العمومي، ومن مؤسساته  املؤسسايت ذو

ونظرا . اخل ....املستدامة لإلقليم، ، صندوق التجهيز ويئة اإلقليم، الصندوق الوطين حلماية الشواطئ واملناطق الساحلية

ة متثلت يف القروض الدولية ارجيخرورة البحث عن مصادر ضذلك  ة استدعىيشاريع البيئاملرتفاع تكاليف متويل ال

البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، البنك اإلسالمي للتنمية، البنك األوريب لالستثمار، صندوق البيئة : املمنوحة من طرف

  .اخل...العاملي، الصندوق العريب للتنمية االقتصادية واالجتماعية

 03الذي يعد واحد من أهم املشاريع البيئية يف بالدنا اىل  "لبيضاء اجلزائر ا "أسندت مهمة متويل مشروع -

الـوكالـة  ، L'ANSEJ،الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  ADSوكالة التنمية االجتماعية: وكاالت  وهي 

، اال أن متويل هذا املشروع على مستوى والية ورقلة قد (L'ANGEM)الـوطنيـة لتسيـري القـرض املصغـر

اقتصر يف الواقع على وكالة التنمية االجتماعية كنتيجة حتمية لغياب مسامهة القطاع اخلاص ،  وعليه ومن أجل تفعيل 

  :متويل مشاريعنا البيئية وضمان استدامتها فاننا نتقدم جبملة من التوصيات نوجزها فيمايلي 

 .ةذ مشاريع محاية البيئضرورة إعطاء األولوية يف التمويل على املستوى الوطين إلجناز وتنفي �

ضرورة قيام الدولة بتطوير وإعادة هيكلة الصناديق القائمة املخصصة لتمويل املشاريع البيئية مبا يتماشى واألوضاع  �

  .البيئية الراهنة

االستثمار (البد من توفري نظام مايل قوي ألنه يعترب من املستلزمات والشروط املسبقة لسالمة مناخ االستثمار البيئي  �

  .، وختفيض أعداد الفقراء)األخضر

ضرورة املوازنة بني خمتلف األهداف االقتصادية واالجتماعية من جهة، واألهداف البيئية من جهة أخرى ألنه ميكن   �

  .للتدهور البيئي أن يعيق النمو االقتصادي ورفاهية اتمع

املستمر هلذه الربامج وتطويرها حىت يتسىن ضمان  ماحلرص على إنشاء آليات للرصد والتدقيق للربامج البيئية والتقيي �

  .توافقها وفاعليتها يف حتقيق أهدافها

العمل على تطوير جمموعات متوائمة من املؤشرات واملعايري لقياس مدى تطور التنمية يف اجتاه  االستدامة ،وإجراء   �

  .تقييم دوري لتوجيه مساراا

أفضل للمعلومات بشأن املشاكل البيئية، يتصف بالسرعة والدقة ،بغية إنشاء نظام معلومات بيئي أيل يقضي بتبادل  �

  .استخدامه يف مواجهة املخاطر البيئية
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توجيه اإلعالم ووسائله الفعالة إىل نشر الوعي البيئي، وتكثيف براجمه الداعية للمحافظة عليها وإطالع األفراد على  �

واليت حتمل طابع التوجيه واإلرشاد للتعامل مع  ةات املتخصص،وكذلك زيادة النشرات والبحوث والدوري ثخماطر التلو

  .البيئة إلخراج جيل مشبع بالتربية البيئية وداعيا هلا

ومدى إحساسه بضرورة محايتها لذا ينبغي تشجيع  وعي الفردإن محاية البيئة إمنا تعتمد بالدرجة األوىل على  �

السلوك الودي اجتاه البيئة والتأكيد على فكرة املشاركة الشعبية حلل املشاكل البيئية وذلك من خالل برامج التعليم 

 .والتدريب لرفع مستوى الوعي البيئي العام ، علما بأن عملية تغيري السلوك البيئي هي عملية طويلة املدى

  :املراجع قائمة 
قائمة املعلومات اخلاصة مبوارد التمويل املمكنة إلدارة ( املوارد املالية لتنفيذ اخلطة اإلستراتيجية التفاقية بازل، تعبئة كالة محاية البيئة الدمناركيةو .1

  .97-08:ص.، ص2004اجلزء الثاين ، مارس  ،)املخلفات

2. Ministère de L'Aménagement du Territoire et de L'Environnement, Rapport sur l'état et l'avenir 
de l'environnement (RNE) 2003,., p.p : 320 

  .26: ، ص 1999، اجلزائر،  02: ، العدد  جملة اجلزائر البيئة،كتابة الدولة املكلفة بالبيئة، النشاط الدويل .3

  .63:، ص ،اجلزائر2000اجلزائر لسنةتقرير حول حالة ومستقبل البيئة يف وزارة يئة اإلقليم والبيئة، .4

5 . Ministère de l'Emploi et de la Solidarité  Nationale, Procédures relatives au projet "blanche 
Algérie"  ,Alger, 2005.,  
6.  Ministère de l'Emploi et de la Solidarité  Nationale,Guide Méthodologique de l'opération" 

Blanche Algérie", Algérie, Février 2006, p : 02. 
  : يتم حساب الكتلة األجرية وفقا للقاعدة التالية .7  

  .مبلغ املشروع بكل الرسوم/   13500× ) مدة املشروع (03× عدد العمال =الكتلة األجرية 

 .ئ  ألن هذا املشروع هو موجه أساسا للشباب البطالمت نقل هذه التسمية حرفياكما هو وارد ضمن وثائق املشروع، ويقصد ا أنه مقاول مبتد.8

9. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité  Nationale, Procédures relatives au projet "blanche 
Algérie" ,Op.Cit. , p:06. 
10. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité  Nationale, Guide Méthodologique de l'opération" 
Blanche Algérie", Op.Cit., p:03 

11. Ibid , p:04.  

12. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Nationale, Procédures relatives au projet "blanche 
Algérie", Op.Cit., p.p:06-07. 
13.Le bilan des programmes de l'ADS, Revue d'information de l'Agence de Développement Social 
(la lettre de l'ADS), Birkhadem/Alger, n°:03, Novembre2005, p.p:12-13. 
14. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Nationale, ,Guide Méthodologique de l'opération 
"Blanche Algérie", Op.Cit., p:04  
15. Recueil des textes législatifs et règlementaires( dispositif de soutien à l'emploi des jeunes) , 
Algérie, Janvier2004, p.p:29-30. 
16.Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Nationale, Procédures relatives au projet "blanche 
Algérie",  Op.Cit., p:29 

  .09: ، ص 2004جانفي  25، اجلزائر،06:، العدد 06: املادة رقمئرية الدميقراطية الشعبية، للجمهورية اجلزا اجلريدة الرمسية. 17

18 .Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Nationale,Procédures relatives au projet "blanche 
Algérie", Op.Cit.,p:20.  
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  الثقافة البيئية بعد استراتيجي لحماية البيئة 

  عزاوي أعمر   جامعة ورقلة/ د: إعداد

  لعمى أحمد    جامعة ورقلة/ د 

  

  :متهيد

إن إدراك اجلميع ملا  .قضية البيئة واحملافظة عليها من التلوث من أهم القضايا اليت تشغل اتمع العاملي يف الوقت الراهن أصبحت
جعل من عملية . متثله املشاكل البيئية والتلوث البيئي من خطر على احلياة البشرية والتنمية االقتصادية على املدى القصري والطويل

فالتأهيل . امةاحلفاظ على البيئة ومحايتها بعدا استراتيجيا لإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية ألا شرط أساسي لتحقيق التنمية املستد
البيئي يستلزم التقليل من املشاكل البيئية واليت تنتج من جراء تفاعل الفرد واملؤسسة مع البيئة من خالل السياسة البيئية للدولة من 

فقط وبالتايل فان اجلهود اليت تبدل للتأهيل البيئي للمؤسسات ال ترتكز , جهة وتوفر الثقافة البيئية للفرد واتمع من جهة أخرى
على تبين الدولة للسياسة البيئية وإمنا بالدرجة األوىل على ارتباطه ببيئته فينتشر الوعي البيئي بني األفراد واملؤسسات ويتم عندها 

وتفيد يف كسب املؤسسات للميزة التنافسية , اكتساب االجتاهات البيئية واملهارات األساسية ملواجهة مشاكلها واحملافظة عليها
  .وحتقيق التوازن فيها من خالل تشارك وتكامل جهود الدولة واتمع معا, الستمرارية والتفاعل االجيايب مع البيئةوتتيح هلا ا

إن محاية البيئة ال ميكن أن تعترب فقط كسياسية من سياسات الدولة يقتصر حمتواها على توجيهات وقوانني ذات بعد قصري املدى بل 
تتكامل فيه جمهودات الدولة من خالل سياستها البيئية مع الثقافة البيئية والوعي البيئي للفرد جيب أن ترتقي إىل بعد استراتيجي 

واملؤسسة واتمع ككل لتطبيق هذا البعد االستراتيجي وحتسني التنمية املستدامة وبدون هذا التكامل  تسري هذه املداخلة إىل جناح 
سوف تكون حمدودة وعاجزة عن جتسيد هدا البعد االستراتيجي والتنمية جمهودات الدولة من خالل السياسة البيئية وحدها 

  .املستدامة
  

  الثقافة: اوال 

  :مفهوم الثقافة .1

للثقافة مفهوم واسع وذو جوانب متعددة عرفت عدة تعاريف تتشابه يف عدد من أجزائها وختتلف يف أخرى وال ميكن عرض    
  :إذ سوف نعرض أهم التعاريف وهي, كل هذه التعاريف 

الق والقانون و واألخ, ذلك الكل املركب الذي يشتمل على املعرفة و املعتقدات والفن :" الثقافة بأا  E.Taylorيعرف      
  1"أو عادات يكتسبها اإلنسان بصفته عضو يف اتمع, أو أي قدرات أخرى, العادات

أساليب السلوك أو أساليب حل املشكالت اليت ميكن وصفها بأن استخدام :"أن الثقافة هيWallaceوكذلك يعرفها واالس    
  2"كثرة التوتر وإمكانية احملاكاة ملا تتميز به عن األساليب األخرى من, أفراد اتمع هلا أكرب

و يعترب مالك بن نيب من املفكرين االجتماعيني القليلني الذين كرسوا جهودهم الفكرية :مالك بن نيبوتعرف الثقافة من منظور   

ي جمموعة من ه"لدراسة وحتليل هذا املفهوم وله إسهامات كبرية وقيمة يف هذا اال إذ يعرف الثقافة يف كتابه مشكلة الثقافة 
الصفات اخللقية والقيم االجتماعية اليت تؤثر يف الفرد مند والدته لتصبح ال شعوريا تلك العالقة اليت تربط سلوكه بأسلوب حياة يف 

  3"الوسط االجتماعي الذي ولد فيه فهي على هذا األساس احمليط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته

  :خصائص الثقافة .2



  تراتيجي لحماية البيئةسالبيئية بعد ا ةفاقثلا

 

  
42 

  :ن السمات الرئيسية اليت تتصف ا الثقافة وهي كما يليهناك جمموعة م   

وقد تكتسب الثقافة يف , أي تكسب من خالل التفاعل واالحتكاك بني األفراد يف بيئة معينة: تعترب الثقافة عملية مكتسبة  -  أ
وقد , الفزيولوجية إذن فاإلنسان يقوم باكتساب الثقافة بعد والدته إذ ال تولد معه، متاما مثل خصائصه,4املدرسة والعمل

  ,تكون الثقافة اليت يكتسبها الشخص من نفس جمتمعه األصلي أو من جمتمعات أخرى حسب موضعه فيها أو جلبه هلا 

يعترب اإلنسان الكائن احلي الوحيد العاقل أو الناطق الذي يستطيع أن يفكر وينتج :الثقافة عملية إنسانية و اجتماعية  - ب
, خالهلا التكيف مع الظروف الطبيعية والتحكم فيها بفضل اختراعاته واستغالله إياهاأفكارا ويضع أدوات يستطيع من 

سواء من أجل تنظيم نفسه اقتصاديا , كما أنه ترك نتاجا فكريا وقانونيا وفنيا ال يستطيع غريه من الكائنات القيام به
  . 5ك املباشر والتكوين وغريهأو من أجل االستهال, وسياسيا يف جمتمعات متميزة بأمناطها وقيمها الثقافية

 6إن اإلنسان هو الوحيد الذي يبدو قادرا على أن ينقل ما اكتسبه من عادات ألقرانه: الثقافة عملية قابلة للتناقل  - ت
 .والثقافة أيضا عملية متوارثة يتناقلها األبناء عن اآلباء واألجداد,

ولكن عملية تغيريها تواجه يف كثري من األحيان ألن , التكنولوجيةتتغري الثقافة بتأثري التغريات البيئية و :الثقافة متغرية  - ث
 .7الفرد تعود على سلوك معني وعلى قوانني معينة وأنظمة معينة

, الثقافة دائما وبالضرورة تشبع احلاجات البيولوجية األساسية واحلاجات الثانوية املنبثقة عنها :الثقافة هلا وظيفة اإلشباع  -  ج
 , 8جمربة إلشباع الدوافع اإلنسانية يف تفاعل اإلنسان بعامله اخلارجي أو مع أقرانه فعناصر الثقافة وسائل

ختتلف الثقافة من شخص آلخر ومن مكان آلخر فنجد الثقافة املوجودة يف :للثقافة دور كبري يف حتديد منط احلياة للفرد  -  ح
رد يف املناطق املختلفة خيتلف عن اآلخر حىت وحىت سلوك كل ف, املدينة خمتلفة عن الثقافة املوجودة يف الريف والبادية

  .9هناك اختالف نسيب  يف سلوك األفراد الذين يف بيئة عمل واحدة
  الثقافة البيئية :ثانيا

 التعريف - 1

و اليت تسهم يف ,و االنفعالية والسلوكية من خالل تفاعله املستمر مع بيئته ,هو مفهوم يعرب عن اكتساب الفرد للمكونات املعرفية 
ويكون قادرا على نقل هذا السلوك لالخرين من ,تشكيل سلوك جيد جيعل الفرد قادرا على التفاعل بصورة سليمة مع بيئته 

  10حوله

إن تأمني األسس الطبيعية للحياة اإلنسانية من خالل محاية مسؤولة للبيئة متمثلة بالوقاية االحتياطية ضد األخطار البيئية على        
اإليكولوجية واالقتصادية واالجتماعية يعترب اليوم وعلي املستويني الوطين والعاملي إجراء أساسيا لضمان ضوء وجهات النظر 

  ،11مستقبل آمن من املشاكل البيئية

ة والذي هو مبثاب,ودف الثقافة البيئية إىل تطوير الوعي البيئي وخلق املعرفة البيئية األساسية بغية بلورة سلوك بيئي اجيايب ودائم   
الشرط األساسي كي يستطيع كل شخص أن يؤدي دوره بشكل فعال يف محاية البيئة وبالتايل املسامهة يف احلفاظ على الصحة 

بغية نشرها وإنضاجها لتتحول بذالك إىل جمال خاص مهم وقائم  ,وهنا تكمن أمهية الثقافة البيئية والسعي الدؤوب لتطويرها ,العامة
ه يف املناهج التدريسية يف كافة املراحل املدرسية واجلامعية دف تنشئة أجيال بعقول جديدة تعي بذاته قادر على أن يأخذ دور

  .مفهوم الثقافة البيئية وتعمل على تطبيقها
الثقافة البيئية تتحقق يف كل مراحل وجتهيزات جوهر العملية الثقافية ويف جمال متابعة التعلم احلر وأيضا يف كافة املنظمات         

ذلك من خالل عمليات تعلم وتعليم منهجية ومنظمة ومربجمة زمنيا وذلك دف بناء  ,واجلمعيات اليت تسعي حلماية البيئة والطبيعة
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من خالل هذه التحديدات تكتسب الثقافة البيئية ,جيل ذا كفاءة عالية واستعداد للتعامل خبربة وبكامل املسؤولية مع قضايا البيئة 
  .ها عن الشكل اإلخباري لالهتمام بقضايا البيئةمفهوما خمتلفا مييز

  :أهداف الثقافة البيئية - 2

  12:إن األهداف اجلوهرية ميكن حصرها بالنقاط الرئيسية التالية
إن محاية وحفظ الصحة وحياة اإلنسان هي التزام وواجب أخالقي من املفروض أن يؤخذ بعني االعتبار عند القيام بأي  •

 .والدولة عمل من قبل اتمع 
إن احلماية والتطوير املستدمي للنظام الطبيعي  والنبايت واحليواين وكافة األنظمة اإليكولوجية يف تنوعها ومجاهلا وماهيتها ما  •

 .هو إال مسامهة رئيسية  من اجل استقرار  املنظر الطبيعي العام وكذالك حلماية التنوع احليوي الشامل
واملاء واهلواء واملناخ واليت تعترب كجزء رئيسي من النظام البيئي ويف الوقت نفسه كأساس محاية املصادر الطبيعية كالتربة  •

 .للتواجد واملعيشة لإلنسان واحليوان والنبات وملتطلبات االستثمار املتنوع للمجتمع اإلنساين
• تمعمحاية وحفظ املوارد املعنوية والتراث احلضاري كقيم حضارية  وثقافية واقتصادية للفرد وا. 
العمل على حفظ وترسيخ وتوسيع فضاءات حرة وذلك خلدمة أجيال مستقبلية وأيضا دف احلفاظ على التنوع البيئي  •

 .واحليوي واألماكن الطبيعية
 .استبدال املصادر األحفورية باملصادر الطاقوية البديلة •

قائي موجه تقع مسؤوليته بالدرجة األوىل على عاتق هو عمل احتياطي و ,إن محاية البيئة املوجهة حسب األهداف املذكورة أعاله
  :الدولة وذلك بالتعاون الفعال مع كافة اجلمعيات املدنية دف معاجلة النقاط الرئيسية البيئية التالية

 . إزالة أو معاجلة األضرار البيئية القائمة •

 .جتنب أو التقليل من املشاكل واألخطار البيئية الراهنة  •
  .طية من املشاكل البيئية املستقبلية واليت قد يكون من املمكن تداركها الوقاية االحتيا •

  :الوعي البيئي  - 3

ويعين أيضا الفهم وسالمة اإلدراك والوعي هو إدراك املرء لذاته وملا حييط به ,اإلدراك واإلحاطة "يعرف الوعي لغويا بأنه           
اإلدراك واملعرفة والوجدان وهذه العناصر تتصل : ىل ثالثة عناصر هي وميكن إرجاعه إ, وهو أساس كل معرفة, إدراكا مباشرا 

  .ببعضها كل االتصال وتتفاعل بشكل حيقق الوعي الكامل بالبيئة وكافة املكونات اخلاصة ا 
باإلنسان من  انه ذلك اإلحساس املتنامي باملعرفة والفهم واإلدراك والتدخل املقصود بكل ما حييط" ويقصد بالوعي البيئي         

بيئات على اختالف أنواعها أو مكوناا وال يتأتى هذا إال من خالل العديد من املؤسسات املسؤولة عن  توجيه وتوعية وتربية 
وتستهدف , اإلنسان وهو عملية عقلية ميارسها اإلنسان يف حياته اليومية تتفاعل فيها اجلوانب الشخصية واالجتماعية لإلنسان

ومقاومة , واإلحساس باملسؤولية الكاملة حنو حتسينها , وبذل اجلهود واملشاركة يف حل املشكالت البيئية ,اجيابيا  التعامل تعامال
  .13كل ما من شانه أن يهدد أمنها وسالمتها

واجهتها انه تلك العملية القائمة على املعرفة واإلدراك باملشكالت البيئية وأسباا وأثارها وكيفية م" ويقصد بالوعي البيئي 
مما يؤدي إىل سلوك مغاير وتعديل مفاهيم اخلاطئة حول البيئة لكي يصبحوا , والوقوف على اإلمكانيات املتوفرة والالزمة لذلك

  .أكثر تأثريا واجيابية يف مواجهة مشكالت بيئام
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والوصول إىل تعاون ومتاسك , الذي يعيشونه اتمع باعتباره البداية احلقيقية لتغري الواقع الفرادوعلى الرغم من أمهية الوعي البيئي 
انتشار األمية :إال انه توجد جمموعة من املعوقات تؤدي إىل اخنفاض مستوى وعيهم منها, اتمع أو الثورة على األوضاع القائمة

ساسي للبيئة لذا جيب إثارة وعيهم على أن يكون لديهم فم أ.واخنفاض معارفهم حول البيئة وخماطر تلوثها وسبل مواجهتها 
وان يكون لديهم السرعة يف إقناع ,وإتباع األساليب السلوكية املرغوبة اليت تؤدي إىل احملافظة عليها, واملخاطر املتعلقة بتلوثها 

ويتحقق ذلك ,والتعاون مع اآلخرين يف احلفاظ عليها من التلوث , اآلخرين بضرورة التخلي عن املمارسات اليت تؤدي إىل تلوثها 
ل نشر املعلومات البيئية  بني االفراد مبختلف الوسائل اإلعالمية وللتعليمية دف إجياد حساسية بيئية لديهم تربطهم بالبيئة من خال

ويترتب على زيادة الوعي البيئي وإدراكهم ألمهية عملية ترك البيئة نظيفة واحملافظة . اليت يعيشون فيها وتدفعهم للعمل على محايتها
  .شاركة يف تنميتها على سالمتها وامل

  :ا املفهوم وهيذوميكن حتديد جمموعة من املؤشرات لقياس ه
 .إدراك املشكالت البيئية وأسباا وأثارها السلبية على اإلنسان والنبات واحليوان  •
 . والتعاون مع اآلخرين يف مشروعات هذه احلماية , إقناع اآلخرين باملشاركة يف محايتها من التلوث  •

 .يف محاية البيئة من التلوث للمشاركة  حث اآلخرين •
  .والقدرة على إتباع السبل اليت حتافظ على البيئة من التلوث, تكوين سلوك اجيايب الفراد اتمع اجتاه البيئة  •

 

  التربية البيئية- 4

عملية ليست سهلة، وهي طويلة ومستمرة، دف لتطوير وجهات النظر، واملواقف القيمية، ومجلة  تعترب التربية البيئية          
من أجل محاية البيئة  اهذ، املعارف، والكفاءات، والقدرات، والتوجهات السلوكية، ومجلة النتائج الصادرة عن عملية التطوير 

  .واحلفاظ عليها
األساسية والثانوية، هو عمل احتياطي وقائي موجه، تقع مسؤوليته بالدرجة األوىل إن محاية البيئة املوجهة، حسب األهداف    

  :14على عاتق الدولة، وبالتعاون الفعال مع مجيع اجلمعيات املدنية، دف معاجلة النقاط الرئيسية التالية
  . إزالة أو معاجلة األضرار البيئية القائمة •
  .يئية الراهنةجتنب أو اإلقالل من املشاكل واألخطار الب •
  .الوقاية االحتياطية من املشاكل البيئية املستقبلية اليت قد يكون من املمكن تداركها •

وضع استراتيجيات تساعد على زيادة الوعي البيئي، داعني إياها اىل نقل التقانات واخلربات إىل عرب  دعا باحثون اكادمييونوقد 
عابر . د حيث ذكر. بية لالستفادة من جتارب االخرين وتبادل اخلربات فيما بينهااالوروبية والتوسع بعقد اللقاءات البيئية العر

حممد، ان من ابرز احللول ملشكلة تلوث البيئة يف الوطن العريب هو وضع استراتيجيات تنمي الوعي البيئي لدى السكان، حيث 

  . 15يف املئة من عوامل احلفاظ على بيئة نظيفة 50يشكل ذلك 
 الستراتيجيةحساس باحلاجة امللحة اىل ضرورة بناء خطة عربية  للتربية البيئية، فقد توصل اتمعون اىل منطلقات وإنطالقاً من اإل

  16:عربية، ميكن تلخيص أهم معاملها ومساا يف ما يلي
ة يف التعليم تطعيم مناهج التعليم مبختلف أنواعه ومراحله بالتربية البيئية بشكل متكامل مع املقررات الدراسية املختلف •

  .العام، وبشكل منفصل يف مراحل التعليم اجلامعي
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إمداد املواطنني يف مجيع األعمار، وعلى خمتلف املستويات، بالقدر املناسب من التربية البيئية، وذلك عن طريق وسائل  •
  .اإلعالم ونشاط اجلمعيات املعنية

  .برامج التنمية الشاملة يف العامل العريب االعتباراألخذ يف  •
  .العربية املتاحة للتربية البيئية االعتباراإلمكاناتاألخذ يف  •
، االقتصاديةان البيئة كل ال يتجزأ،ولذا جيب ان تشمل التربية البيئية كل جماالت البيئة  االعتباراألخذ بعني  •

  .، والتشريعية، والثقافية، واجلماليةواالجتماعيةوالتكنولوجية، 
  .فاعلة يف توقي حدوث األضرار واألخطار اليت تتعرض هلا البيئةالتأكيد على أمهية قيام مشاركة  •
  .اإلقليميةالبحث يف قضايا البيئة بنظرة قومية وعاملية، مع مراعاة الفوارق  •
  .التوجه اىل األوضاع احلالية واملستقبلية بالبيئة •
  .البحث يف مجيع قضايا التنمية من منظور بيئي •

  .يق احمللي والقومي والدويل يف حل مشكالت البيئةالتمسك بقيمة وضرورة التعاون والتنس
النمو الصناعي والزراعي واإلجتماعي يف العامل قد أدى اىل تدهور مكونات البيئة، فأصبحت محايتها وتطويرها وحتسينها ومبا أن 

يف  ةواَخذ. وجه اىل مجهور املواطنني،الدول استراتيجية تربية بيئية ت من األمور امللحة والعاجلة، األمر الذي يبقى قاصراً ما مل تتبىن

الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للبيئة يف ستوكهومل عام  96اإلعتبار اخلطوات السابقة يف هذا املضمار،واليت تتمثل يف التوصية 

ئة يف مطلع عام ، وبرنامج املشروع املشترك بني برنامج األمم املتحدة للبيئة واليونسكو املتعلق بالتعليم اخلاص بالبي1972

الذي يعترب أساس كل املرجع ،واليت صدر عنها ميثاق بلغراد، 1975، وندوة بلغراد اخلاصة بالتربية البيئية يف أكتوبر 1975
عمل مستقبلي يف جمال التربية البيئية، وجهود املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واليت أكدت مجيعها ضرورة إجياد نظام 

هتم بالبيئة يشمل كل درجات التعليم، ويتوجه للجميع من أجل تعريفهم بالبيئة، وبالعمل البسيط الذي ميكن ان يقوموا تعليمي ي
  ..به ويف حدود طاقام لتدبري أمور بيئتهم ومحايتها، سواء أكانت بيئة مادية او إجتماعية

  :قيق األهداف التاليةوأصبح للتربية البيئية برامج شىت يف كل املؤسسات ، سعياً منها لتح
  .زيادة الوعي بالعوامل البيئية، وربطها بصحة اإلنسان وسالمته •
 .زيادة القدرة على السعي اىل إجياد التوازن وتعزيزه بني العناصر اإلجتماعية، واإلقتصادية، والبيولوجية املتفاعلة يف البيئة •
 .يف البيئةزيادة املعرفة باألنظمة اإلجتماعية والتكنولوجية والطبيعية  •
  .حتسني إختاذ القرار حول قضايا اتمع املستقبلية •

تبقى األهم يف ) التعليميف كل اطوار( وإذا كانت هذه األهداف األربعة للتربية البيئية منوطة بالتربية بشكل عام، فان التربية الرمسية 
  .خمرجااحتقق أهداف التربية البيئية، واألسهل لتخطيط براجمها، واأليسر لتقييم 

  :وعند التركيز على هذا الشق من التربيةفإنه ميكن إستخالص األهداف اخلمسة التالية للتربية البيئية

معاونة الطالب على فهم موقع اإلنسان يف إطاره البيئي، واإلملام بعناصر العالقات املتبادلة، اليت تؤثر يف إرتباط اإلنسان  -1
  .بالبيئة

على إدراك ما يترتب على إختالل  الطالبا يف تطوير عالقة اإلنسان بالبيئة، ومعاونة إيضاح دور العلم والتكنولوجي -2
 .توازن العالقات من نتائج قد تؤثر يف عالقات اإلنسان
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أبراز فكرة التفاعل بني العوامل اإلجتماعية والثقافية والقوى الطبيعية، ومعاونة الطالب على إدراك تصور متكامل  -3
 .هلإلنسان يف إطار بيئت

تكوين وعي بيئي لدى الطالب، وتزويده باملهارات واخلربات واإلجتاهات الضرورية، اليت جتعله إجيابياً يف تعامله ويف  -4
 .تصرفاته مع البيئة

  .تأكيد أمهية التعاون بني األفراد واجلماعات واهليئات للنهوض مبستويات محاية البيئة -5

لبيئي الذي يفهم نظم البيئة الطبيعية املعقدة، الذي هو يف األساس جزء منها، فهماً فان التربية البيئية تسعى اىل إعداد اإلنسان ا
إا دف اىل متكني اإلنسان من إدراك أنه الكائن املؤثر واملتأثر يف الكيان البيئي، .يتجاوز جمرد املعرفة اىل الشعور باملسؤولية حياهلا

ا عن كل ما  واالبتعادللبيئة واحملافظة عليها،  استغاللهعية نشاطه مدى حسن وأنه جزء ال يتجزأ من هذا الكيان، ويتوقف على نو
  :وبشكل اكثر حتديداً، فان هذا اإلنسان البيئي يتصف مبا يلي. يعكر صفوها

  .اإلملام باملفاهيم اإليكولوجية واألساسية واملبادئ املرتبطة ا -1

 .بني نوعية احلياة ونوعية البيئةاملعرفة بكيفية تأثري النشاطات البشرية يف العالقة  -2

 الفعلي للقضايا البيئية، واحللول البديلة هلا،  لالستكشافالتمكن من املهارات الضرورية  -3

  .تقومي القضاياوتبين القيم الضرورية الالزمة للممارسة البيئية العقالنية واملسؤولة -4

التعلم عن البيئة، والتعلم من البيئة، : وهي :بالثالثية البيئيةوقد تعارف الباحثون على تسمية اخلصائص األربعة لإلنسان البيئي 
  .:17والتعلم من أجل البيئة

اإلملام بالقواعد واملبادئ األساسية جلوانب املعرفة العلمية اليت تستخدم يف تفسري الظواهر املتشابكة " التعلم عن البيئة"ويقصد بـ 
  .احلية وغري احلية، وأثر اإلنسان يف بيئته، وكيفية التعامل مع املعرفةيف البيئة، والعالقات القائمة بني املكونات 

، فريكز على التفاعل بني مكونات البيئة احلية وغري احلية، والتعلم من البيئة، من خالل الزيارات والرحالت "التعلم من البيئة" أما 
  ).املهارات( اليت يقوم ا املتعلمون ملواقع خمتلفة يف البيئة 

احملافظة على البيئة وحتديد ممارسات اإلنسان اخلاطئة والسليمة يف بيئته، من أجل هذه " التعلم من أجل البيئة" يف حني يتناول   
  ).املواقف والقيم والسلوك( البيئة، واإلبقاء عليها سليمة نقية معافاة 

. تعلماً من أجل محاية البيئة، وصيانتها، واحملافظة عليها ويذكر ان هذه اجلوانب الثالثة تتداخل فيما بينها، حمققة، يف احملصلة،    
  .وتكون بذلك أداة للتنمية وحتسني نوعية حياة الناس

وخالصة القول دف التربية البيئية  اىل متكني اإلنسان من إدراك من أنه كائن مؤثر يف الكيان البيئي ومتأثر به، وأنه جزأ ال يتجزأ 
  .للبيئة واحملافظة عليها استغاللهنوعية نشاطه مدى حسن من هذا الكيان، ويتوقف على 

  كيف ميكن تغيري سلوكيات اإلنسان جتاه البيئة ؟

بصورة متكاملة فإا من املمكن ان حتقق نتائج إجيابية يف إحداث تغيري يف  اتبعتوسائل،إذا 3علماء السلوكيات والبيئة على  اتفق
من ان عملية إحداث تغيري يف السلوكيات تتطلب وقتاً طويالً قد يصل يف بعض اتمعات  السوك اإلنساين جتاه البيئة، مع التحذير

  :18وهذه الوسائل الثالث هي.أو يف شرائح داخل اتمع نفسه اىل أجيال

  .التعليم- 1
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ويف .صرف، سليم الطويةفالطفل يولد بريئاً، تلقائي الت.ويبدأ هذا التعليم مع الطفل منذ والدته.ويقصد به التعليم مبعناه الشامل
سنوات تنشئته األوىل يتكون هلذا الطفل ضمري هو يف الواقع رافد من ضمري والديه، فمن خالهلما يعرف قاعدة الثواب 

بدأ  االجتماعيةلوالديه، حىت إذا بدأت مراحل النمو يف التقدم بالعمر والتعليم واملخالطة  مرآةوهكذا يكون ضمري الطفل .والعقاب
  .االجتماعيةالتكون ليتسق ضمري الفرد مع قيم اتمع وتقاليده وأعرافه  الضمري يف

وقد عرب .فهي املربية األوىل اليت يرى الطفل ويفهم من خالهلا ما يدور حوله. أمراً حيوياً –األم  -من هنا كان تعليم املرأة    
علم اسرة بأكملها، وإذا علمت رجالً فانت تعلم فرداً فانت ت امرأةإذا علمت :" املهامتا غاندي عن أمهية تعليم املرأة بقوله

املوارد  استخدامفال شك يف أن املرأة املتعلمة  قادرة أكثر من غريها على زرع الكثري من سلوكيات محاية البيئة وترشيد ".واحداً
ت السلوكية، إذا كان متناسقاً مع القيم ويلعب التعليم الرمسي وغري الرمسي دوراً هاماً يف إحداث التغريا.املختلفة يف أفراد اسرا

  .واملعتقدات اإلنسانية العميقة

  :التشريعات واحلوافز استخدام - 2

 استخدامإن احلل األمثل لتغيري سلوكيات اإلنسان هو  1951أوضح الفيلسوف السياسي الربيطاين توماس هوبس يف عام      
من ناحية أخرى ميكن إحداث تغيري . التصرف، او العمل مبا حيقق مصاحله الذاتية التشريعات، ألن اإلنسان بطبيعته األنانية مييل اىل

  .يف السلوكيات باحلوافز إذا شعر اإلنسان أنه لن يتحمل عبئاً إضافياً

  :مشاركةاتمع املدين -3

خاصة ( املشاركة والعمل التعاوين يف جمتمعات صغرية كثرية  انتشرترخيياًات. املشاركة اتمع املدين ليست ظاهرة جديدة     
ولكن الدراسات أثبتت . ولكن مشاركة اتمع املدين تواجه مشكالت خمتلفة يف كثري من الدول).الصيادين،اخل -اتمعات الريفية

عنها لتحقيق تكامل األهداف البيئية  ناءاالستغالقرار ويف اإلدارة مسالة ال ميكن  واختاذان مشاركة اتمع املدين يف التخطيط 
والظروف البيئية، كما اا تبين وتوثق جسور الثقة بني اتمع ومتخذي القرار وتعطي الضمان لسرعة  واالجتماعيةواالقتصادية

  .يئية وميكن حتقيق ذلك عن طريق إدراك ونشر وتطبيق ما يسمى مبفهوم السياسة الب .وكفاءة التنفيذ والوصول اىل اهلدف
  السياسة البيئية:ثالثا 

 :مفهوم السياسة البيئية  -  أ

هي تلك احلزمة من اخلطوط العريضة اليت تعكس القواعد واإلجراءات اليت حتدد أسلوب تنفيذ اإلستراتيجية 
البيئية مع حتديد مهام املؤسسات واجلهات والوحدات املختلفة املشاركة واملسؤولة عن نتائج هذه اإلستراتيجية، 

حتت مظلة األوامر التشريعية امللزمة لكل من هذه اجلهات وهي يف النهاية توضح أسلوب تقومي النتائج وفقا  وذلك
  19".لألهداف اليت مت حتديدها مسبقا مع توضيح آلليات التصحيح والتنمية

ياسة البيئة ال تنحصر فقط يف كما أن مهمة الس ,متثل السياسة البيئية جزء من السياسة العامة والضرورية ملستقبل إنسان أفضل   
 ,معاجلة األضرار البيئية املتواجدة أصال وإمنا تتعدى ذلك للمطالبة بتجنب املشاكل البيئية وتقليل األخطار النامجة عنها قدر اإلمكان

وتنطبق هذه  � كما تسعى إىل إجياد وتطوير اإلجراءات الضرورية والفعالة حلماية صحة اإلنسان وحياته وقيمته من أشكال التلوث

وتضطلع ا جهات رمسية وتنطلق من التخطيط إىل التنفيذ  �السياسة يف رسم معامل واضحة ألهداف تطبق  على خمتلف املستويات
  .وأخريا التقييم والتقومي

ي تطمح فيه السياسة ففي الوقت الذ �إن الدور الذي ينبغي على السياسة البيئية أن تلعبه مرتبط بشكل وثيق بالثقافة البيئية        
 البيئية حلل املشاكل البيئية باستخدام إجراءات تقنية وإدارية تسعى الثقافة البيئية على التوازي وباهتمام متزايد إلحداث تغيريات يف
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 حيث أن جسر العبور إىل اتمع ميتلك صفات االستمرارية يتم تأسيسه بتوجيه �طرق التفكري والسلوك البيئي عند اإلنسان 
 .لنهوض به حبيث يتصرف كل شخص وكأنه صاحب قرار ناضجلاتمع 

  حمتوى السياسة البيئية  -  ب

إن إحدى أهم التزامات الدولة وأكثرها خصوصية تكمن يف حتديد الشروط الضرورية حلماية البيئة وجتنب املشاكل البيئية واليت 
  20:ميكن تلخيصها مبايلي

إصدار القوانني واألوامر اإلدارية املتعلقة بكافة جماالت محاية البيئية على أن تتضمن هذه القوانني الشروط الكافية لتحقيق  •

 .وهذا باإلضافة إىل إمكانية �األهداف املرجوة من السياسة البيئية 
كن استخدام الضرائب املقررة لدعم هذا ومي ،من يستهلك البيئية ومواردها أكثر: فرض ضرائب ورسوم بيئية حبسب املبدأ •

كذلك ينبغي منح إعانات مالية وإجياد وتطوير مواد �مشاريع محاية املناخ أو كاستثمارات يف جمال الطاقات البديلة 
والعمل على تطوير مشاريع وأساليب إعادة االستثمار الفعال عن طريق إجياد  ،استعمال ذات موصفات رفيقة بالبيئة

ومن الطبيعي ضمن هذا اإلطار أن تسعي قوانني ، لتخلص من النفايات بكافة أشكاهلا وبطرق بيئية سليمة تقنيات مناسبة ل
محاية البيئة لتحقيق االستعمال األمثل للمصادر الطبيعية مبا فيها املاء والتربة ذلك عن طريق إجياد طرق و وسائل رفيقة 

 .بالغابات واألراضي والطبيعة بشكل عام
رتقاء مبستوى الوعي البيئي بني السكان ومتابعة تطوره خالل برامج ثقافية وإعالمية وكذلك تقيم العمل على اال •

االستشارات والنصائح البيئية بغية الوصول إىل اهلدف األكرب وهو خلق ضة وطنية ذات عزمية وتصميم على محاية البيئة 
الصناعات امللوثة إىل بلدان العامل الثالث حبجة تشجيع  والوقاية من التلوث والوقوف يف وجه احملاوالت الرامية لنقل

 .االستثمار
خلق حالة من االنسجام والتعاون املشترك وتبادل اخلربات بني البلد املعين والبلدان وااورة باإلضافة إىل تامني وتفعيل  •

ضمن إطار تفعيل السياسة البيئية جسور التعاون التقين مع بعض البلدان واجلامعات األوربية دف تطوير مشروع مشترك 
 .وإبراز دورها الرئيسي يف درء املخاطر البيئية واختاذ التدابري املناسبة للحد من ظهور مشاكل بيئية مستقبلية

تقتضي الضرورة تنفيذ دراسات تقييم األثر البيئي للمشاريع االستثمارية ومراقبة تطبيقها باإلضافة إىل االعتماد على ما  •

ووضع هذا االختبار موضع التنفيذ على أن ميتد ليشمل �بار حساسية البيئية ومدى إمكانية التعايش معها يسمي باخت
كافة جماالت التخطيط ملشاريع االستثمار بكافة أشكاهلا مبا فيها الصناعية اإلنتاجية اخذين بعني االعتبار أنواع املنتجات 

 –دراسات بيئية للمشاريع  - درة عن عملية اإلنتاجية  وطرق اإلنتاج وكذلك طرق التخلص من النفايات الصا
تشجيع ترمجة العلوم البيئية يف اال القانوين البيئي واهلندسي واالقتصادي والتربوي البيئي إىل اللغة العربية وزيادة فرص  •

التقنية احلديثة وفرض  التخصص العلمي يف جمال البيئي من أجل خلق كيانات عملية بيئية قادرة على نشر الثقافة البيئية
 .تواجدها عامليا باعتمادها أسلوب ضمان اجلودة الشاملة

وهي اليت تربط النظام اإليكولوجي ، الناجحة هي تلك السياسة اليت متهد الطريق أمام نشوء وعى وثقافة بيئية  إن السياسة البيئية   
 ،رم وتشجع املسؤولية الذاتية لكل من نظام السوق واالستثماربالنظام التعليمي وكالمها بالنظام االقتصادي ونظام السوق وحتت

خيص اهلادفة لتخطيط مشاريع رفيقة بالبيئة واإلنسان ومتكني املستثمرين اوتعمل على إزالة كافة أشكال البريوقراطية أمام التر
إعطاء الضوء األخضر أمام إدخال معايري والباحثني من الوصول إىل دراسة وفحص كل النظم واللوائح واملعايري التقنية املتواجدة و

، جديدة وكذلك التقرب من الشركات الصناعية عن طريق تقدمي عروض للمشاركة بنظام مجاعي مهتم بإدارة البيئية واختباراا 
إشراكهم يف  واشتراك املواطنني عن طريق وسائل اإلعالم مثال إلبداء الرأي حول البعد البيئي للمشاريع املزمعة اإلنشاء وكذالك
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والتعاون بعيدا عن أي تعارض بني النظام  النجانس وذا الشكل ميكن الشروع مبحاولة ،االتفاقات الصناعية املزمع عقدها
اإليكولوجي والنظام االقتصادي ويظهر جليا أن األمم كلما كانت أكثر تقدما كانت أكثر عناية بالبيئة واجلماليات وهو بالفعل ما 

  .لواعي عن بقية الكائنات األخرىمييز اإلنسان ا
  

  :اخلالصة
وال ميكن مواجهة هذا املشكل ،كل البيئة تنطلق من جمتمع يستطيع أن يعي األخطار احملدقة به وباألجيال الالحقة اشاملان معاجلة 

على مناهج علمية مدروسة ودقيقة إال بغرس قيم ثقافية وسلوكية تستطيع أن تتفاعل اجيابيا سواء بشكل فردي أو مجاعي تقوم 
واملنظمات العاملية انطالقا من  ة واهليئات احملليةلكنها لن تؤيت مثارها إذا مل تكن مدروسة وموجهة بعقالنية وتضطلع ا الدول,

اجه السلوكات بناء أفكار تووهي كلها تؤدي إىل غرس قيم جديدة و،العمل اإلعالمي إىل املؤسسات التعليمية واىل امليدان العلمي 
  ..اإلنسانية حنو االجيايب

 : عدة أمور منها نان اقتران مفهوم البيئة بالثقافة والسياسة البيئية يعرب ع

 .ان الوعي مبشكالت البيئة وعي مكتسب من املؤسسات املختلفة وأمهها اهليئات احلكومية واألسرة واملدرسة •

 دخال أساسيا لتنمية الوعي البيئي يفجانب مهم يعد م نكما أن هذا االقتران بينهم يعرب ع •

  ,الربنامج املقترحة

 . الثقافة تتصل جبانب هام من جوانب الشخصية، وهو السلوك الذي يتوقف عليه جناح برامج الوعي والتثقيف   •

 كما أن الثقافة هي جتريد للسلوك الفعلي ومتثل نسق الفكر،والعادات والتقاليد اليت تكشف عن •

 عالقة اإلنسان بالبيئة ، كما أن الثقافة رمبا تكون أو متثل معوقا من معوقاتجوانب أساسية يف 

 . تنمية الوعي البيئي

كما أن مفهوم الثقافة والبيئة يعربان عن فكرة االنتقال واالكتساب فالثقافة كما هو معروف تعرب عن جوانب مكتسبة  •
 .تنتقل عرب األجيال وهي أحد املداخل التنموية املهمة

االهتمام بالبعد البيئي يتطلب توفري سياسة بيئية متكاملة ووعي بيئي لتحقيق احلماية البيئة وضمان تواصل عملية ان   •
 .التنمية

الثقافة البيئية تتصل جبانب مهم من جوانب املشاكل البيئية وهو فكرة أن اإلنسان يتقاسم ملكية بعض األشياء مع غريه  •
ا البد موجود أخالقية يف التعامل مع هذه األشياء ،وال يتحقق ذلك إال من خالل من الكائنات األخرى بالبيئة ومن هن

التربية اليت يتلقاها الفرد يف األسرة واملدرسة ومستوى الوعي الذي يرسخ يف عقله ووجدانه جتاه هذه امللكية من 
 مؤسسات عامة ووسائل مواصالت، ومصادر طبيعية بأنواعها

 :عجارملا
                                           

 الثقافة التنظيمية مدخل لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في منظمات األعمال: عزاوي اعمر وعلماوي احمد مداخلة بعنوان1

 2010ديسمبر/ 13/14إدارة الجودة الشاملة وتنميـة أداء المؤسسة يومي  : الملتقى الوطني حول 
, 2003, الجزائر,دار المحمدية , سة نظرية وتطبيقيةدرا: إدارة الموارد البشرية و السلوك التنظيمي, ناصر دادي عدون2

  107-106:ص ص
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  .اجلزائر – بشارجامعة  –

أصبحت التجارة الدولية تلعب دورا هاما يف : ملخص

اقتصاديات الدول خاصة من خالل ذلك الدور اهلام 

الرئيس الذي يسهم  اإلطارالذي تنبع منه كوا مبثابة 

يف تكوين االستثمارات وزيادة اإلنتاج والدخل القومي 

ال وتوزيع منط امل واالستهالك وتكوين رأس

االستثمارات يف اقتصاد أي دولة خاصة وأا ال 

تعيش يف عزلة اقتصادية كاملة عن العامل  أنتستطيع 

اخلارجي، ومع تطور التبادل التجاري تنوعت أشكال 

تدخل الدولة يف إدارة عالقاا التجارية الدولية بتبنيها 

لى عسياسات خمتلفة من أجل حتقيق أهدافها التنموية 

االستناد على األبعاد واالشتراطات البيئية كآلية غرار 

حتمي ا اقتصاداا من املنافسة األجنبية مما شكل 

صعوبة يف عملية ضبطها بني أطراف أعضاء التبادل 

  . التجاري الدويل

وعليه دف هذه الورقة البحثية إىل إلقاء الضوء على تلك  

االقتصادية من تأثريات اليت أصبحت حتدثها املمارسات ال

خالل إدراج األبعاد البيئية يف التجارة الدولية ومدى تأثريها 

على تنافسية االقتصادات النامية بالتركيز على حالة االقتصاد 

  .اجلزائري

plays an  international tradeI : Abstract
important role in the economies of countries, 

especially through the important role that 
stems from it being a framework president, 

who contributes to investment and increased 
production and national income, consumption 

and capital formation and the distribution 
pattern of investment in the economy of any 

country, especially as they can not live in 
isolation full economic from the outside 

world, and with the development of trade 
varied forms of state intervention in the 

management of international trade relations 
by adopting different policies to achieve their 

development goals such as boiled strategic 
intelligence economic. Therefore, this paper 
aims to shed light on those applications for 

smart environmental and how they impact on 
foreign trade for International Economics 

focusing on the Algerian economy. 

  .، السياسات التجارية الدولية، التنافسية، االقتصاد اجلزائريبلدان النامية، البعاد البيئيةاأل: الكلمات املفتاحية
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  : مقدمة

أصبحت التجارة اخلارجية تلعب دورا هاما يف اقتصاد أي دولة خاصة وأا ال تستطيع العيش يف عزلة اقتصادية كاملة عن العامل     

ق اخلارجي ومع تطور التبادل التجاري تنوعت أشكال تدخل الدولة يف إدارة عالقاا التجارية الدولية بتبنيها سياسات خمتلفة من أجل حتقي

لتنموية إما بتقييدها أو بإقرار نوع من احلرية إزاء تدفق السلع واخلدمات عرب حدودها تبعا للظروف االقتصادية اليت تعيشها كل أهدافها ا

تغريا  دولة، قدرا التنافسية يف األسواق الدولية وتوازن ميزان مدفوعاا، إال انه ومنذ النصف الثاين من الثمانينات شهدت دائرة االهتمام

إذ بدأ االهتمام بقضايا التلوث البيئي واملؤشرات البيئية الدولية يكاد يطغى على االهتمام بالبيئة احمللية، ومن مث غدا . طبيعة واملدىيف ال

ويف إطار العالقة بني التجارة . اخل....التركيز يدور حول ظواهر جديدة مثل االحتباس احلراري، التنوع البيولوجي، تآكل طبقة األوزون

رجية والبيئة، فان الدول النامية حتظى باهتمام خاص، حيث تطالبها الدول املتقدمة بضرورة تبين سياسات بيئية مالئمة ورغبة منها اخلا

كذلك يف إشراك الدول النامية يف حتمل جزء من نفقة محاية البيئة الدولية على حساب حتقيق تنمية مستدامة ا، هذا من جهة، أما من 

أن جمموعة الدول الصناعية املتقدمة تتشدد يف منع نفاذ صادرات الدول النامية ألسواقها عن طريق استخدامها ألساليب  ناحية أخرى جند

مية محائية خفية حتت مسمى االشتراطات الصحية والبيئية وغريها، وهذه األخرية تعد مبثابة السياسات البيئية الدولية اليت جتعل الدول النا

ري اخلاصة باجلودة البيئية على صادراا يف السلع امللوثة بيئيا، األمر الذي يؤدي إىل إضعاف قدرا التنافسية يف األسواق مكبلة بقيود املعاي

  .  العاملية

  :وعليه تسعى هذه الورقة البحثية إىل اإلجابة على االنشغال واإلشكال التايل 

تجارة الدولية على القدرة التنافسية لالقتصاديات الناشئة على غرار االقتصاد ما مدى تأثري إشكالية ضبط املعايري البيئية يف حقل ال"  

  "؟اجلزائري

  : اهلدف من الدراسة

 تسعى هذه الدراسة إىل تبيان ذلك األثر الذي حتدثه تطبيقات املعايري البيئية من طرف أعضاء التبادل الدويل كممارسة اقتصادية خفية يف  

  :، كما دف هذه الدراسة إىلالعالقات التجارية الدولية

  .إبراز معىن االشتراطات البيئية وأنواعها وكيفية استخداماا ♦

 .إماطة اللثام عن استخدامات الشتراطات البيئية يف التجارة الدولية وإشكالية ضبطها ♦

 .مع دول االحتاد األورويب إبراز كيفية تأثري هذه االشتراطات على تنافسية االقتصاد اجلزائري يف مبادالته التجارية خاصة  ♦

كما تستمد هذه الدراسة أمهيتها يف كوا ستمثل حلقة من احللقات اليت ستتناول إحدى املوضوعات شديدة األمهية يف هذا امللتقى  ♦

 .الذي يعد موضوعه حديث املنظمات والندوات على املستوى العاملي خاصة يف بيئة دولية يسودها التغري املستمر

  : منهج الدراسة

من أجل اإلحاطة جبوانب اإلشكال أعاله سنستخدم يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي يف قالب نسعى من خالله إىل اإلجابة   

  .على أهم متطلبات اإلشكالية وهذا باالستعانة بتحليالت وجداول بيانية
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  : خطة الدراسة

  :التاليةسيتم تغطية هذه الدراسة من خالل احملاور    

  .االشتراطات البيئية يف التجارة الدولية، املفهوم، األنواع والتأثري: احملور األول

  التنمية املستدامة بني املتغريات البيئية ومتطلبات حترير التجارة اخلارجية : احملور الثاين

  .عرض جتارب دولية للتطبيقات اخلفية لالشتراطات البيئية يف التجارة الدولية :احملور الثالث

  .تأثري التطبيقات االقتصادية اخلفية لالشتراطات البيئية األوروبية على تنافسية االقتصاد اجلزائري: احملور الرابع

  .التأثرياالشتراطات البيئية يف التجارة الدولية، املفهوم، األنواع و: احملور األول. 1

لقد شهد النصف الثاين من القرن العشرين تطورا هائال على مستوى خمتلف األصعدة السياسية واإلعالمية، ومن الظواهر الالفتة هلذه   

كافة  الصحوة الكربى جند انشغال الرأي العام العاملي بقضايا البيئة ومحايتها والدفاع عنها لتأمني مناخ بيئي عاملي حيمي الكرة األرضية من

وجينب الثروات الطبيعية والبشرية من تبعات االستخدام غري العقالين هلا، فأصبحت القضية البيئية تبعا لذلك حتتل . مظاهر التعدي عليها

   .مكانة هامة يف الفكر االقتصادي عموما ويف حتديد معامل التجارة الدولية بوجه اخلصوص

  :الدوليةاالشتراطات البيئية يف التجارة . 1.1 

ليل لقد احتل البعد البيئي الستخدامات املوارد االقتصادية مكانا ثانويا يف الفكر الكالسيكي للتجارة الدولية، حيث مل تظهر البيئة يف حت   

امل، إذ ، وبالتايل مل يكن هلا أي اعتبار عند حتديد امليزات النسبية لتكاليف اإلنتاج يف أي من دول العدافيد ريكاردوأو  آدم مسيث

، وال External economies∗اقتصرت اجلهود يف هذا اال على ما قام به مارشال عند التفرقة بني اقتصاديات احلجم اخلارجية

، إال أنه ومع تغري املعطيات االقتصادية يف البيئة الدولية أضحت External diseconomiesاقتصاديات احلجم اخلارجية 

ة تشهد أبعادا خمتلفة متس بسريورة املبادالت التجارية الدولية وطفا على السطح ارتباط واضح ما بني التجارة االعتبارات واألبعاد البيئي

  .الدولية والبعد البيئي

 :مفهوم االشتراطات البيئية يف نظرية التجارة الدولية .1.1.1

تجات سواء يف مدخالت إنتاجها أو املواد املكونة تلك الشروط اليت جيب توافرها يف املن: "  يقصد باالشتراطات البيئية عموما على أا 

هلا أو يف أساليب إنتاجها أو عبواا وطريقة تغليفها وكذلك املواصفات احملددة لكميات امللوثات اخلارجة أثناء العملية اإلنتاجية 

تاج منتجات غري ملوثة للبيئة فحسب، هذه املعايري ال يقتصر فقط على القطاع الصناعي لضمان أساليب إن ووضع ".وكيفية التعامل معها

ذه السلع ولكنها تتعداه لتشمل السلع الزراعية اليت متثل الركيزة األساسية لصادرات العديد من الدول النامية ملا تقتضيه العملية اإلنتاجية هل

   1.من استخدام مبيدات واألمسدة حلماية التربة فضال عن مواصفات التعبئة والتغليف

 :أنواع املعايري واالشتراطات البيئية. 2.1.1

إن زيادة االهتمام باملعايري واالشتراطات البيئية ينم عن حرص شديد على احلفاظ على البيئة بصفتها مصدرا للموارد الطبيعية، وخدمة   

خملفات العمليات اإلنتاجية  لإلنسان بصفته موردا بشريا وكائنا اجتماعيا مع حتقيق أغراض جتارية واقتصادية بإعادة تدوير أو رسكلة

  2:واالستهالكية على حد سواء، وتتمثل أهم صور هذه املعايري وأنواعها فيما يلي



  االقتصاد الوطين اجلزائريإشكالية ضبط املعايري البيئية يف التجارة الدولية وتأثريها على تنافسية 

 

 
54 

 :  les normes de qualité de l’environnementمعايري نوعية البيئة . 1.2.1.1

املستقبل للتلوث أو يف جزء منه، وتستخدم وهي تلك اليت تعني احلدود القصوى للتلوث أو اإلزعاج اليت ال ينبغي جتاوزها يف الوسط  

  .العديد من األدوات لتحقيقها، يتعلق بعضها باإلنتاج والبعض األخر باالستهالك، وهي تعد معايري عامة تصف حالة البيئة

  : Les normes des émissionsمعايري االنبعاث . 2.2.1.1

وهي حتدد كميات امللوثات أو درجة تركيزها اليت تنبعث من مصدر أو مادة معينة، خالل وحدة زمنية معينة، أو أثناء دورة تشغيل  

معينة، ومن مت يكون تأثريها كبري على أساليب اإلنتاج اليت جيب أن تعدل من خالل استخدام طرق إنتاج معينة تقلل التلوث، وتطبق 

  . على املنشآت الثابتة كاملصانع أو حمطات القوة احلرارية معايري االنبعاث عادة

  : Les normes des processus et de productionمعايري العمليات واإلنتاج .3.2.1.1

اج، وهي تلك اليت تنظم الكيفية اليت ينبغي أن تنتج ا السلع، وتصف الطرق واألساليب الواجب استخدامها أو مراعاا يف عمليات اإلنت  

اخل، كما تشتمل أيضا على مستويات االنبعاث والقواعد اليت ينبغي ...مثل نوع التكنولوجيا واآلالت واملعدات املستخدمة ومدى مالئمتها

  .مراعاا يف استغالل املنشآت الثابتة وكيفية تصميم هذه املنشآت

 : Les normes des produitsمعايري املنتجات . 4.2.1.1

منع التدهور البيئي أو محاية املستهلكني من التلوث البيئي املباشر، أي أن تلك املعايري دف إىل محاية البيئة من األضرار وهي تطبق بغرض  

ل اليت حتدث من استعمال أو استهالك سلعة أو منتج ما، نظرا ملا قد يصدر عنه أو حيتويه من مواد مضرة باإلنسان واحليوان أو النبات أو خي

    :، وتقوم هذه املعايري بتحديد ووصف مايلي3دقيق الذي يربط بني عناصر النظام البيئيبالتوازن ال

 .اخلصائص الطبيعية والكيميائية للمنتجات، وخاصة تلك اليت تشري إىل ما حتتويه من مواد ملوثة ومضرة •

 .محاية املستهلكني القواعد اخلاصة بشروط التعبئة والتغليف والتلوين أو العرض لسلعة معينة اليت دف إىل •

 .مستويات امللوثات املنبعثة أو املتخلفة واليت حتدثها سلعة معينة خالل عملية االستعمال •

 .النسب القصوى املسموح ا من السموم الصناعية والكيماويات يف املنتجات •

 .ستخدامأو إعادة اإل Le recyclageكيفية التخلص والتصرف يف املنتج بعد استخدامه كإعادة التدوير  •

 : Les normes de performancesمعايري األداء . 5.2.1.1 

  .وهي تتطلب أنشطة معينة كالتقييم البيئي، والذي غالبا ما يعمل على حتسني إدارة البيئة

 :أسباب اختالف استخدامات االشتراطات البيئية بني الدول  .2.1

ت تبعا لتعدد أنواع االشتراطات واملعايري البيئية يف التجارة الدولية ظهر هناك اختالف كبري يف استخداماا ما بني الدول، ولقد اجتمع  

  4:هناك أسباب خمتلفة أدت إىل هذا االختالف يف االستخدام أمهها

  : طبيعة ومستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية يف كل دولة. 1.2.1

حيث يوجد هناك تباينا يف التفضيالت االجتماعية بسبب تباين مستويات املداخيل بني البلدان، ومنه قد ال يصلح للدول النامية ما قد   

  .يصلح للدول املتقدمة وهذا ما يفسر بتشدد البعض وتساهل البعض اآلخر يف تطبيق السياسات البيئية

  :حتقيقهاطبيعة األهداف اليت تسعى كل دولة إىل . 2.2.1



  االقتصاد الوطين اجلزائريإشكالية ضبط املعايري البيئية يف التجارة الدولية وتأثريها على تنافسية 

 

 
55 

  .حيث قد يكون الغرض بيئيا حبثا وقد يكون للتأثري على التجارة الدولية أو للحصول على دخل مايل 

  : مستوى األضرار اليت قد حلقت بالبيئة.  3.2.1

  .يئةحيث كلما كانت األضرار كبرية كلما كانت الدولة يف أمس احلاجة إىل اختاذ إجراءات سريعة ومتشددة حلل مشكلة تدهور الب 

  :  القدرة التنظيمية.  4.2.1

 أي قدرة الدولة على املراقبة والرصد واإلشراف وضمان تنفيذ السياسات واألدوات البيئية اليت تقررها، وهذا يترتب على ما حبوزة الدولة  

  . من إمكانيات بشرية مؤهلة وموارد مالية كافية وتكنولوجيا متقدمة

  :ط االقتصاديدرجة تدخل الدولة يف النشا. 5.2.1

حيث كلما كانت الدولة متدخلة كلما ازداد جلوئها لألساليب التنظيمية وكلما كانت بعيدة عن التدخل يف النشاط االقتصادي كلما   

  .  ازداد جلوئها إىل قوى السوق واألساليب االقتصادية

  :املقدرة التمثيلية الطبيعية للدولة. 6.2.1

املخلفات والنفايات جبعلها غري مضرة وهذا يعتمد على حجم ما لدى الدولة من موارد طبيعية قادرة وهي مدى قدرة الدولة على حتويل  

  .على جتديد نفسها تلقائيا

دولة إذن من كل ما تقدم ميكن استنتاج أن االشتراطات والتدابري البيئية ما هي إال جمموعة القوانني واإلجراءات واللوائح اليت تستعملها ال  

  .ى سالمة البيئة من مصادر التلويث خاصة الصناعية منهاللحفاظ عل

وباختالف هذه االشتراطات واستخداماا، مباشرة كانت أو غري مباشرة، فهي مجيعها ذات أهداف نبيلة وختدم التنمية املستدامة يف  

تجني احملليني إذا ما تشددت الدول يف تطبيقها شقها البيئي إال أا قد تؤثر على التجارة الدولية وقد تضر بامليزة التنافسية لبعض املن

كما أا قد تكون وسيلة ناجعة ضمن وسائل الذكاء االقتصادي اليت تصد من خالهلا منتجات الدول عن النفاذ إىل األسواق اليت ال 

  .  تطبق نفس السياسات البيئية خاصة املتخلفة منها

 :بيئية والسياسات التجاريةالتأثري املتبادل ما بني االشتراطات الو العالقة .3.1

إن لالشتراطات البيئية تأثري واضح على األهداف االقتصادية للسياسات التجارية، فمن خالل االشتراطات البيئية ميكن التأثري على   

وقف بعض املنشآت التشغيل والعمالة فمن جهة ميكن ألسباب تتعلق حبماية البيئة أن ال تنفذ بعض االستثمارات يف جماالت حمددة، أو قد ت

ومن جهة أخرى ميكن من خالل الطلب املتزايد على املعدات والتجهيزات . عن العمل، وسيكون لذلك تأثري سليب على التشغيل والعمالة

  5.البيئية، أي على التكنولوجيا البيئية، أن ختلق فرصا جديدة يف الصناعات اليت تقوم بتقدمي هذه السلع واملعدات والتجهيزات

وهذا من قبل املنظمة العاملية . 1992وقد بدأ النقاش حول اآلثار احملتملة واملتبادلة ما بني السياسة البيئية والسياسة التجارية منذ سنة  

د ختل للتجارة، ويف جو عاملي اتسم بزيادة الوعي البيئي فكانت آنذاك أربعة فرضيات حمتملة ألهم اآلثار الناجتة عن الثورة التجارية واليت ق

  6:بالتوازن البيئي وهي كمايلي

  التجارية  اتالبيئية على السياس شتراطاتفرضيات تأثري اال): 01(الشكل 
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  من إعداد الباحثني باالعتماد على التحليالت أدناه: املصدر

  : effets d’échelleآثار االقتصاد السلمي  .1.3.1

االستعمال مبا أن احلرية التجارية تزيد من مستويات األداء االقتصادي عموما، فإن ذلك يشكل بصفة آلية ضغطا على البيئة بسبب   

   يف العملية اإلنتاجية كمواد) متجددة وغري متجددة( الواسع للموارد الطبيعية 

  : وسيطة مثل

وهي عناصر ضرورية يف أية عملية لتعظيم اإلنتاج، هذا ما يساهم من جهة أخرى يف زيادة حجم النفايات الصلبة . الطاقة، اخلشب، املياه  

وعليه من الواضح أن أثر االقتصاد السلمي الذي خيلقه التسارع يف املبادالت . الغازية السامة امللوثة للهواءامللوثة للتربة واملياه، واإلفرازات 

  .التجارية يزيد من خمتلف أشكال التلوث، ويسهم يف إعادة ختصيص املوارد اإلنتاجية عن طريق التخصص واالقتصاد السلمي

  :effets de la concurrenceآثار املنافسة . 2. 3.1

يف  إن التوسع يف املبادالت الدولية يفتح آفاقا كبرية للمنافسة يف األسواق العاملية، هذا ما يدفع الشركات املتنافسة على ختفيض إنفاقها 

 جمال احلفاظ على البيئة للرفع من درجة تنافسيتها أو احلفاظ على نفس مستوياا السابقة وهذا يف إطار عام من التخفيف من التكاليف غري

  . املسترجعة

واألخطر من ذلك أن الدولة تصبح جمربة على التغاضي عن هذه السياسات اليت تنتهجها الشركات اخلاصة بل وتسمح للشركات  

العمومية بانتهاج نفس النهج حفاظا على تواجدها يف السوق وعلى اليد العاملة حيث أن إجبار الشركات اخلاصة على اإلنفاق البيئي أثناء 

، أو كليا عن طريق اهلجرة إىل دولة أخرى غري )تسريح العمال(التضحية باليد العاملة جزئيا  إىلإلنتاجية سوف يدفع بالشركات العملية ا

  . مهتمة باجلانب البيئي أثناء عمليات اإلنتاج

  : effets d’ordre géographiqueآثار ذات طابع جغرايف .3. 3.1

يف وقت أصبحت العوملة املالية تساعد على  –البيئية ستساهم يف هروب الشركات  واالشتراطات إن الدول املتشددة يف تطبيق املعايري 

" دول أقل تشددا بيئيا أو أكثر تساحما مع امللوثني للبيئة، وهذا ما يسمى بنظرية جلوء امللوثني إىل - انتقال الرساميل بسرعة وسهولة

théorie des refuges pour pollueurs  "لصناعة العجالت املطاطية بلجوئها إىل اجلزائر ميشالنشركة  اليت طبقتها  .  

  :  effets d’ordre réglementaire آثار تشريعية .4.3.1

 آثار ا�قتصاد السلمي فرضيات التأثير

 آثار المنافسة

 آثار ذات طابع جغرافي

 آثار تشريعية
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حىت الدول اليت تسعى حلماية حميطها واحلفاظ على البيئة مع الرفع من مقدرا التنافسية يف األسواق العاملية بسن قوانني رادعة حتمي  

مواطنيها من جهة وصناعتها الوطنية من جهة أخرى، ستجد نفسها متهمة خبرق القوانني الدولية للتجارة مما يدخلها يف بواسطتها صحة 

  .دوامة إجراءات قضائية وتعويضات مالية للمتضررين جتاريا من تشريعاا واليت يفرض عليها تعديلها كربهان لفقد الدول سيادا الوطنية

قائما ما بني منظري السياسات البيئية والسياسات التجارية خاصة ما تعلق منها باحلرية التجارية ضمن وعموما ال يزال اجلدل   

البيئية املنتهجة من طرف الدول لغرض تفادي اإلشكال ما بني حترير واالشتراطات السياسات التجارية ومدى تأثريها على السياسات 

  . 7د التنمية املستدامة أال وهو البعد البيئيالتجارة اخلارجية وتأثريه على بعد مهم من أبعا

  التنمية املستدامة بني املتغريات البيئية ومتطلبات حترير التجارة اخلارجية : يناحملور الثا

ار مشاكل بيئية ليس وليد السنوات القليلة املاضية فحسب، وإمنا نتيجة تراكمات على مد ميكننا القول أن ما يعاين منه العامل اليوم من  

األوىل  املسئولةعشرات السنني حيث كانت الدول النامية على هامش عمليات التحوالت االقتصادية هذه ، ومن مث فالدول املتقدمة تعد 

  8:عن إحداث آثار عرب سياستها التجارية التحريرية على التنمية املستدامة وهذا من خالل املعامل التالية

وكانت بادرة ذلك ما حدث يف سياتل بالواليات املتحدة األمريكية من . دول املتقدمة ذاابدأت تظهر معامل ثورة مضادة يف ال -

مظاهرات تضم اآلالف من الذين ميثلون مئات من املنظمات غري احلكومية منبهني لنفاذ الطاقات الكامنة واحملافظة على موارد األجيال 

  .القادمة

على الصورة اليت رمست له منذ سنوات وال يزال السؤال مطروحا عن اتساع الفجوة بصفة لقد مت دخول العصر اجلديد حلرية التجارة  -

خاصة بني الشمال واجلنوب مع تطبيق هذا النظام العلمي، وهل احلقيقة إننا نركض وراء سراب؟ وذا مل يعد أمام البلدان النامية إال أن 

  .قدراا ومواجهة املنافسة العامليةتواجه االلتزامات اليت فرضتها على نفسها باحثة عن تعزيز 

خلفة، إن دراسة املشكلة بني الدول املتقدمة والنامية، كشف عن التباين بينهما، والذي أسهم يف إبراز التغري يف املراكز النسبية للدول املت -

  .جية هلذه الدول مع بعضها البعضوساعدت على ذلك السياسات اليت مت اختاذها، وهو ما شكل يف النهاية التأثري على التجارة اخلار

ا إن املمارسات اليت تقتضيها السياسات األساليب االقتصادية وغري االقتصادية تؤثر تأثريا قويا على كثري من املتغريات اليت تؤثر بدوره -

  .  على أبعاد جتارة الدولة اخلارجية سواء كانت صادرات أو واردات

البيئية وقواعد التجارة الدولية متثل حتديا حملددات القواعد العامة اليت تنظم التجارة الدولية كما ترعاها  إن املعايري واألبعاد واالشتراطات -

اجلات، فقد اقترح البعض انه ونظرا الن االختالف يف املعايري واالشتراطات، على النحو السابق، قد يفضي اىل إساءة استخدامها 

علق كثريا باالعتبارات البيئية سوى يف الظاهر، فانه قد يؤدي اىل العديد من الرتاعات بني الدول ملمارسات ضارة بالتجارة الدولية ال تت

  .املختلفة

إذن تويل دول العامل املختلفة على اختالف نظمها ودرجة تطورها اهتماما كبريا باملشكلة البيئية، وتتباين درجة االهتمام حسب  

البيئي الكبري  العبءالبيئية يف هذه الدول لكن وعلى العموم ومن خالل الدراسة السالفة جند أن  األولويات االقتصادية واالجتماعية وحىت

  .تتحمله الدول النامية ذات الناتج احمللي املنخفض خاصة تلك اإلفريقية منها على غرار اجلزائر
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واليت ما زالت  2009زات األزمة املالية العاملية ولعل من بني أهم إفرازات هذا اجلدل االقتصادي خاصة يف الفترة احلالية بعد إفرا  

إرهاصاا متواصلة هو ظهور استخدامات ذكية لالشتراطات البيئية يف احلقل االقتصادي ضمن إستراتيجية الذكاء االقتصادي بغية محاية 

  .احملور املوايل من الدراسةوهذا ما سيتم إبرازه يف . االقتصادات الوطنية من املنافسة األجنبية من طرف العديد من الدول

 لالشتراطات البيئية يف التجارة الدولية فيةعرض جتارب دولية للتطبيقات اخل: ثالثاحملور ال .3

، إذ أضحى ةالبيئي ستخدامات االشتراطاتليس جبديد القول بأن املبادالت التجارية الدولية أصبحت تلعب دورا هاما يف التأثري على ا  

ر التجارة الدولية على البيئة من املواضيع املعاصرة اليت شغلت الفكر االقتصادي الدويل بشكل واضح يف السنوات موضوع حتديد أثر حتري

ولعل انه وقبل التطرق الستخدامات هذه االشتراطات من طرف أعضاء التبادل الدويل بطريقة ذكية يف العالقات االقتصادية . األخرية

ل موجز إىل أهم الدراسات اليت ربطت ما بني التجارة الدولية واالشتراطات البيئية حىت يتبني الفرق الدولية كان ال بد من اإلشارة وبشك

  .ما بني املستجد واألصيل من استخدامات هلذه االشتراطات والتدابري البيئية

  

  :وتأثريها على التجارة الدولية تطبيقات االشتراطات البيئية  .1.3

البيئية وامليزة التنافسية يف األسواق العاملية قامت بعض الدراسات بأخذ قطاع  واالشتراطات للتأكد من حقيقة وجود عالقة ما بني املعايري 

اليات والصناعات األمريكية كعينة للدراسة، وانتهى الدارسون إىل حقيقة مفادها أن املعايري البيئية الصارمة تؤثر على تكاليف املنتجني يف ال

ت املتحدة األمريكية ولكن بقدر ضئيل مقارنة بتأثري باقي التكاليف، باستثناء تلك القطاعات اليت تتحمل تكاليف رقابة بيئية عالية، وكان

موضوع األثر البيئي على منط التجارة الدولية من خالل القدرة التنافسية وموضوع : أهم الدراسات قد تطرقت ملوضوعني أساسيني مها

  9:الصناعات حيث أن) هجرة(ر البيئي على االستثمار وإعادة توطني األث

  :األثر البيئي على منط التجارة الدولية من خالل القدرة التنافسية للدولة .1.1.3

إن تضمني التكاليف البيئية إىل جانب تكاليف عناصر اإلنتاج قد يؤدي إىل حدوث تغري يف طبيعة التخصص ومن مث منط اإلنتاج والتجارة  

، وقد متت دراسة هذا النوع من األثر البيئي من 10الدولية، خاصة إذا حدث هذا التضمني من طرف واحد يف معادلة التبادل بني الدول

  : اديون، وكانت أهم الدراسات كمايليطرف خرباء اقتص

كانت عبارة عن مسح شامل يف جمال التركيز على العالقة بني املعايري البيئية والنمو االقتصادي سنة : Ugelowدراسة يوجلو   . أ

ة لصناعتها يف األسواق ، وخرج بنتيجة مفادها أن أثر التكاليف البيئية يف الواليات املتحدة األمريكية كان ضعيفا على امليزة التنافسي1982

  .اخلارجية

 2.4أقرت هذه الدراسات يف معظمها أن متوسط هذه التكلفة بلغ : OCDEدراسات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   . ب

 .من مجلة املداخيل السنوية هلذه الصناعات خالل مثانينات القرن العشرين وتوقعت هلا االرتفاع يف املستقبل %

يف ، % 01أشارت هذه الدراسة إىل أن زيادة التكاليف البيئية مبقدار  :David Robinsonروبنسون  دافيددراسة   . ت

 .1982مليار دوالر سنة  6.5الواليات املتحدة األمريكية، سوف تؤدي إىل ختفيض رصيد امليزان التجاري مبا يعادل 
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بقيمة تعادل  1991التلوث باملكسيك سنة أن فرض ضريبة  إىلتوصلت هذه الدراسة  :Patrick Lowدراسة باتريك لو  . ث

 تلك املفروضة على الصناعات املثيلة يف الواليات املتحدة األمريكية سيؤدي إىل ختفيض صادرات املكسيك إىل الواليات املتحدة األمريكية

 .مليون دوالر سنويا 375أي ما يساوي  %2.6و %1.2: بنسبة تتراوح بني

من الدراسات السابقة الذكر هو أن فرض قيود ومعايري بيئية سيؤثر ال حمالة على درجة التنافسية يف ومن مث فإن ما ميكن استنتاجه  

  .األسواق اخلارجية بدرجات تتفاوت حسب طبيعة االقتصاد وحجمه ودرجة انفتاحه

  11:كانت أهم الدراسات كمايلي: األثر البيئي على االستثمار وإعادة التوطني الصناعي .2.1.3

قام بدراسة استراتيجيات التنمية ألربعة دول خمتلفة واستنتج أن ايرلندا هي الوحيدة اليت تنتهج : Léonardليونارد  دراسة. أ 

يات إستراتيجية واضحة جللب الصناعات امللوثة نظرا لفقرها النسيب مقارنة بالدول الثالثة األخرى والنعزاهلا اجلغرايف أيضا، كما أن الوال

  :اخلارج حمدثة آثار متعددة هي إىلمريكية تصدر هذه الصناعات املتحدة األ

 .تزيد استثماراا امللوثة يف اخلارج مقارنة بباقي االستثمارات وتتقلص استثماراا يف الداخل بنفس املقدار •

 .تكون الدول النامية امللجأ األول هلذه االستثمارات امللوثة •

 .األمريكية من هذه االستثمارات بسرعة أكرب من واردات الدول األخرىستنمو واردات الواليات املتحدة  •

توصلت الدراسة إىل أن الدول النامية تستحوذ على النصيب األكرب من الصادرات العاملية : Low and Yeatsيتس / دراسة لو. ب

 . قاحلديد والصلب، التعدين، الصناعات التحويلية وصناعة الور: للسلع كثيفة التلوث، مثل

من صادرات  %12إىل أن  1992يف دراسة منفردة عن العالقة التجارية بني الواليات املتحدة واملكسيك سنة  Lowكما توصل لو 

  ).فاقدة للقدرة التنافسية(املكسيك إىل الواليات املتحدة األمريكية ختص إنتاج صناعات ذات اإلنفاق البيئي الكبري عليها 

من خالل دراستهما أن الواليات املتحدة  1991توصال سنة  :Crossman and Kruegerكروجر / دراسة كروس مان  . ج

  .األمريكية تستورد من املكسيك منتجات ذات نسبة استخدام منخفضة من العمالة املاهرة ورأس املال

لصناعي مؤشر لقياس نسبة التسمم ا"كان الغرض منهما إعداد  1992يف دراستني خمتلفتني سنة : دراسة البنك الدويل  . ح

indicateur des industries toxiques" دولة من أمريكا الالتينية  25صناعة يف  37، حيث ومن عينة حتتوي على

توصلت الدراستني إىل أن حترير التجارة يف ظل املعايري البيئية املختلفة سيؤدي إىل . 1988إىل  1960وخالل الفترة املمتدة ما بني 

شددة إىل الدول املتراخية بيئيا، حيث تأكد رمسيا أن الدول ذات السياسات احلمائية جتاريا تعد مأوى هروب الصناعات من الدول املت

 .للصناعات كثيفة التلوث

ومن خالل الدراسات السابقة هذه تبني بأن هناك عالقة متينة ما بني التجارة الدولية واملعايري واالشتراطات البيئية إذ أن التطبيق    

هلذه األخرية يؤدي إىل إضعاف القدرات التنافسية للدول يف األسواق العاملية خاصة النامية  رق األكثر ذكاء وخفاءوبالط املتشدد

لية منها، وذلك ملا هلذه املعايري من آثار سلبية على امليزة التنافسية للقطاعات املكلفة بيئيا على غرار قطاع احملروقات والصناعات األو

ويف اجلزئية أدناه من الدراسة بعض االستخدامات الذكية هلذه االشتراطات يف حقل  . ةاليت ترتكز عليها صادرات معظم الدول النامي

  .التجارة الدولية

  :التجارة الدولية يف التطبيقات االقتصادية اخلفية لالشتراطات البيئية  .2.3
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لقدرة إن تأثري االشتراطات البيئية على موازين العالقات التجارية الدولية أصبح يف الفترة احلالية عابرا للحدود، فبعد أن كان يقتصر على ا  

يت تتعامل التنافسية والتجارة الدولية للدول اليت تأخذ ذه االشتراطات، أصبح يف الفترة احلالية ميتد تأثريها إىل اقتصاديات وجتارة الدول ال

. معها، وتزداد وطأة هذا التأثري إذا مت فرضها من جانب واحد، وإذا كان الغرض من استعماهلا كذلك يهدف إىل ترتيب نتائج جتارية

يف التجارة الدولية وتأثريها على  اقتصادية ذكيةوعليه سنستعرض بعض التطبيقات الذكية واخلفية لالشتراطات واملعايري البيئة كأساليب 

  :12قدرة التنافسية للمنتجني احملليني  وهذا من خالل امليكانيزمات التاليةال

قد يتحمل املنتجون احملليون نفقات إضافية يف سبيل التكيف مع االشتراطات واملعايري البيئية، مما يؤثر بالتايل يف هياكل النفقات "   -  أ

ذه املعايري يف بعض البلدان دون البعض اآلخر، مما يؤدي بالدول واألمثان النسبية ويصبح هذا التأثري ملحوظا إذا ما اقتصر تطبيق ه

 ". اليت تطبقها إىل فقدان امليزة التنافسية يف السوق اخلارجية

  :املثالفعلى سبيل 

ما وضعته الواليات املتحدة األمريكية من قيود على استخدام غاز الكلوروفلوروكربون، وهو غاز يستعمل للتربيد وأهم املنتجات اليت  

وبالتايل فقد أثرت هذه القيود على العديد من هذه الصناعات ..). الثالجات، املكيفات بأنواعها، العطور(يستخدم هذا الغاز يف تصنيعها 

هذا الغاز يف إنتاجها واليت تقدر بباليني الدوالرات، مما أثر على صادرات الدول األخرى إىل أسواق الواليات املتحدة األمريكية  اليت يدخل

  .من هذه املنتجات، وكذا على استثماراا املباشرة يف اخلارج وعقود تراخيصها

تضع املنتجات األجنبية يف مركز أدىن من احمللية، إذ أحيانا يكون  قد توضع املعايري البيئية بطريقة حتكمية مبالغ فيها مما جيعلها"   - ب 

بإمكان املنتجني احملليني ممارسة نفوذهم وضغوطهم على وضع وتطبيق معايري يعجز املنافسون األجانب من وضعها وكما يعاب على 

 كثري من األحيان، ولذا يف هذه احلالة تعد جمرد الكثري من هذه املعايري افتقارها إىل الشفافية وضعف استنادها إىل اجلانب العلمي يف

 ".عقبة أمام التجارة اخلارجية خاصة بالنسبة لصادرات الدول النامية

  :ومن أهم األمثلة على ذلك نذكر

لنسيج من عراقيل من جانب دول االحتاد األورويب خبصوص استرياد هذا األخري ملنتجات ا مصرما تعرضت له الصادرات النسيجية لدولة   

إىل حيث  ∗∗∗∗اإليكواملصرية واليت حتوي بعض األنواع املعينة من الصباغات، فما كان من دول االحتاد األورويب إال فرض ما يعرف بشهادة 

ق افأنه لصعوبة وتعقيد اإلجراءات القانونية اخلاصة حبماية البيئة ، حياول العديد من املستوردين جتنبها وذلك باالعتماد على شهادات التو

، حيث تتميز هذه الشهادات بتغطيتها جلميع املتطلبات البيئية مبا يف ذلك اجلانب القانوين ملعظم  Ecolabels Certificationالدويل 

تعترب ضمان لتوافق املنتج احلاصل عليها بأنه متوافق مع املتطلبات البيئية   -شهادات التوافق البيئي  –دول اإلحتاد األورويب وهى بذلك 

األورويب إىل فرض واشتراط طرق معينة يف التعبئة والتغليف مما يؤدي إىل زيادة التكلفة بالنسبة  كما تتجه عديد دول االحتاد. القانونية

  :والشكل أدناه يوضح املتطلبات البيئية للسوق األوروبية حاليا. للمورد

  املتطلبات البيئية للسوق األوروبية): 02(الشكل 

  

  

  
املتطلبات البيئية للسوق 

 األوروبية

وتشريعاتقوانين   
Regulations 

متطلبات إضافية ذات صلة بالبيئة 
العمل  وظروف  

Code of Conduct 
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  .12، مرجع سبق ذكره، ص "يف ظل حترير التجارة العاملية املتطلبات البيئية للمنتجات النسيجية"ناصر عبد املهيمن، : املصدر

أن كان اهتمام املستوردين منصب على كيفية احلصول على منتجات ذات جودة عالية بأسعار منخفضة،  خالل الشكل أعاله وبعدفمن   

هو البعد تغري الوضع اآلن كثرياً فباإلضافة إىل اهتمام املشترى باجلودة والسعر أصبح هناك بعداً جديداً متت إضافته إىل هذه املتطلبات أال و

يتم تداوله  –أو خدمه  –أخذ يف االزدياد مبرور الوقت، حىت أنه أصبحت املتطلبات البيئية اآلن مبثابة جواز املرور ألي منتج  البيئي والذي

فقد تركزت يف األسواق، ورغبة من القائمني على إدارة املنظومة العاملية حلماية البيئية يف اهتمام والتزام مجيع األطراف ذات االرتباط بالبيئة 

وتتمثل يف قوانني وتشريعات، وشهادات دولية ، فضالً عن ) 02(تطلبات البيئية رغم تعددها يف ثالثة حماور رئيسية املوصوفة يف الشكلامل

  .من مواثيق خاصة م) املستوردين (ما يضعه املشترين 

املعايري البيئية بطريقة حتكمية مبالغ فيها،  ومن أهم القضايا كذلك اليت أثريت أمام احملكمة األوروبية يف الشأن السابق واخلاص بوضع 

جند تلك اليت أثريت أمام احملكمة األوروبية ضد دولة إيطاليا الشتراطها أن تكون مجيع أنواع العجائن املستوردة حتتوي على نوع 

روبية أن هذا االشتراط ما هو ولقد اعتربت احملكمة األومعني من القمح واكتشف إن هذا النوع ال يزرع أساسا إال يف جنوب إيطاليا، 

  .على أسس بيئية صحيحة ةوغري مربر ةغري تعريفي ةجديدو وسيلة محائية اقتصادية ذكيةإال 

قد يصل أثر إعمال املعايري البيئية إىل حد منع وحظر دخول السلع األجنبية كليا أو جزئيا، إذا مل تستويف االشتراطات البيئية، "  - ج

بعض الدول خلو البرتين من الرصاص، أو خلو املنتجات الزراعية من بواقي املبيدات والواقع ألن هذا النوع  اشتراطومن أمثلة ذلك 

من املمارسات حيدث يوميا ضد صادرات الدول النامية الزراعية إىل أسواق الدول الصناعية، حبجج اإلسراف يف استخدام كميات 

يف السلع تفوق النسب احملددة يف أسواق  (Pesticide residues)ب الباقية منهاكبرية من األمسدة أو املبيدات، أو ارتفاع النس

  .هذه الدول

  

    

طبيق وتبعا هلذه املمارسات يف العالقات التجارية الدولية فإن األضرار اليت تلحق بالدول النامية ميكن أن تفوق بكثري ما يلحق ا نتيجة ت  

ما يسفر عن خسائر ضخمة يف صادرات هذه الدول اليت تعتمد إىل حد كبري عليها كمورد هام وهو . القواعد املتعلقة بالصحة والسالمة

  .للنقد األجنيب
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إن معايري واشتراطات املنتجات قد يكون هلا تأثري على أسلوب وطرق اإلنتاج ذاا مما يتطلب تعديال أو جتديدا وإحالال وهو "  -د

ملنافسة  فتضطر إىل اخلروج من حلبة املنافسة  اخلارجية، كما قد تضعف قدرا على أمر قد ال تقدر عليه املشروعات األجنبية ا

  "املنافسة يف السوق الداخلية  يف ظل األخذ بسياسة السوق املفتوح

ج ومن بني األمثلة على هذه االشتراطات القاسية على املنتجات ومدى توافقها وطرق اإلنتاج واالستخالص ما تعرضت له صادرات منتو 

قناطري من العسل إىل االحتاد األورويب فقام هذا األخري  6حيث قامت اجلزائر بتصدير حويل  االحتاد األورويب،إىل  اجلزائرالعسل من 

باستعمال خمابره بإعادة فحص طرق إنتاج هذا العسل ليتبني له بأن خاليا النحل اليت مت استخالص هذا العسل منها كانت تقتات من 

  .  مببيدات وأمساد ضارة مما جعل دول هذا االحتاد تعرقل الصفقة وتلغيها ائيانباتات ملوثة 

ضد صادرات الدول  وذكيةمحائية مقنعة واألمر الذي أصبح يقلق يف هذه القضية هو توظيف هذه االشتراطات واملعايري البيئية كأداة  

املؤشرات العامة واليت ميكن من خالهلا إثبات كيفية استخدام هذه ولقد حاولت العديد من الدراسات وضع . األخرى، خاصة النامية منها

  13.يف هذا الشأن بريسون  االقتصادي على غرار دراسة ذكية ضمن يف حقل الذكاء االقتصادي لغرض احلماية التجاريةاملعايري كأساليب 

األساليب االقتصادية الذكية يف احلماية التجارية و خيشى منه يف ما يتعلق بقضية حتول االشتراطات البيئية كأحد كان ن ما ولعل أ  

أهم العوائق غري اجلمركية املستحدثة يف التجارة الدولية والذي مت التطرق إليه يف هذا املبحث هو إجتاه بعض مجاعات املصاحل يف أحد 

لف مقدس من أجل فرض املزيد من احلماية الدول الصناعية الكربى إىل حماولة كسب مجاعات أنصار البيئة جبانبها وبالتايل تشكيل حتا

رافعني شعارات مشروعة يف ظاهرها تدور حول محاية البيئة واحلد من التلوث، لكن أبعادها االقتصادية شديدة التأثري على صادرات 

اجلزائري والذي قد تتأثر الدول النامية واليت يزداد موقفها حرجا كلما مت التشديد يف تطبيق هذه املعايري على غرار منتجات االقتصاد 

  .كثريا إيراداته املالية من الصادرات هلذا السبب

يتم ركية على الصادرات اجلزائرية سوف مجغري ذكية وائية محعوائق كالبيئية  واالشتراطات وحىت نتمكن من قياس تأثري املتطلبات 

ثر الصادرات اجلزائرية على غرار الدول األخرى ذه ختصيص اجلزئية املتبقية من الدراسة لغرض استعراض حىت يتم تبيان مدى تأ

  .املمارسات الذكية يف التجارة الدولية

 على تنافسية االقتصاد اجلزائرياألوروبية لالشتراطات البيئية  فيةتأثري التطبيقات االقتصادية اخل: رابعاحملور ال .4

العديد  أقدمت األجنبيةوبغية محاية اقتصاداا من املنافسة ) 2009 األمريكيةالديون  أزمة(املالية العاملية الراهنة  األزمة إرهاصاتبسبب    

من بلدان العامل وخاصة الدول الصناعية الكربى بالتوسع يف تطبيق إجراءات مكافحة اإلغراق كأحد سياسات احلد من تدفق السلع 

إمنا ختطاها كثرياً ليصل إىل ما يعرف بالعوائق الفنية على غرار و -سياسات اإلغراق  -الداخلة ألسواقها ، ومل يقتصر األمر عند هذا احلد 

املتطلبات البيئية واليت أصبحت اآلن متثل التهديد الرئيس لصادرات العديد من دول العامل النامية خاصة يف ظل االستخدام املتنامي 

  .ملثل هذه العوائق من قبل العديد من الدول املتقدمة والذكي واملتسارع

تلك املمارسات الذكية واخلفية للمتطلبات البيئية من طرف بعض ه سوف يتم يف هذا احملور األخري من الدراسة لغرض تناول تأثري وعلي  

ذلك على تنافسية االقتصاد اجلزائري على اعتبار أن هذه املتطلبات تعد  تأثريومدى  وارداا من السلع اجلزائرية اجتاهدول االحتاد األورويب 
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أحد الوافدين اجلدد إىل منظومة التجارة العاملية، خاصة مع ما تشهده السوق العاملية عموما واألوروبية على وجه اخلصوص من تطورات 

  .كثرية ومتالحقة يف هذا اجلانب

 :يف حقل التجارة الدولية) وروجزائريةاأل(الشراكة األوروبية اجلزائرية . 1.4

التعاون الذي كان سائداً يف سنوات السبعينات،  لقد أدخل اإلحتاد األورويب مفهوم الشراكة يف تعامله مع الدول املتوسطية بدل مفهوم  

اقتصاديات  ل على تنمية، والذي يهدف إىل إنشاء منطقة تبادل حر، العم1995الذي إنعقد سنة  هذه الشراكة بلورها مؤمتر برشلونة

 .إخل...الدول املتوسطية

 فقد شاركت يف مؤمتر برشلونة كمالحظ لكن بدخول األلفية الثالثة وقعت على إتفاق ومبا أن اجلزائر تعترب أحد الدول املتوسطية  

  .العربية املتوسطة الشراكة باألحرف األوىل بعد أن أنظمت إليها تونس و املغرب و العديد من الدول

 ):1976- 04-26( اتفاق التعاون بني اجلزائر واالحتاد األورويب.1.1.4

بداية ظهور اجلماعة األوروبية كانت اجلزائر  حتتل اجلزائر مركزا خصوصيا إزاء اموعة األوروبية منذ بداية التسعينات حيث أنه يف  

متابعة  بشكل فردي رفض إيطاليااألوروبية العضو وخاصة بعد هذه الفترة قررت بعض الدول  تستفيد من كل التفضيالت اجلمركية، لكن

فتح مفاوضات مع اموعة األوروبية  1972انطالقا من سنة  منح أفضليات اموعة للمواد اجلزائرية الزراعية، وهذا ما جعل اجلزائر تقرر

 26الطرفني يف إطار السياسة املتوسطية للمجموعة وجتسدت املفاوضات بالوصول إىل اتفاق تعاون ائي يف  قصد الوصول إىل إتفاق

 .1976أفريل 

 :مفاوضات الشراكة بني اجلزائر واإلحتاد األورويب.2.1.4

ملالحظ جتسيداً لنيتها يف التوقيع حظيت بكرسي ا لقد عربت اجلزائر عن نيتها يف التوقيع على اتفاق الشراكة مع اإلحتاد األورويب حيث    

إىل أن اجلزائر  اإلحتاد مبراحل صعبة متيزت بالفتور أحياناً وباإلنقطاع أحياناً أخرى، ويعود ذلك على اإلتفاق، حيث مرت املفاوضات مع

 . إتفاق معهمثل املغرب، تونس، اللتان توصلتا إىل حتاول كل مرة أن يتفهم اإلحتاد خصوصيات اقتصادها على عكس جرياا

اجلزائر على ضرورة أخذ الطرف األورويب بعني اإلعتبار خصوصيات اإلقتصاد اجلزائري وبنية جتارا  ففي اجلوالت السابقة ركزت  

الذي مت إقراره خالل  ميدااملبالغ املخصصة للجزائر يف إطار برنامج  ، إىل جانب حترير%90اخلارجية املعتمدة على احملروقات بأكثر من 

الثامنة ختطى املفاوضون  ، و بعد عدة جوالت وبالضبط يف اجلولة14مليون وحدة أوروبية250و املقدر ب  1995سنة  لقاء برشلونة

اإلقتصاد اجلزائري، فيما قبل الطرف األورويب إدراج مسأليت حرية تنقل  عدداً من القضايا، حيث مت التنازل عن مبدأ أو شرط خصوصية

باألحرف األوىل على إتفاق  اإلرهاب ضمن إطار املفاوضات، و بعد استكمال جوالت املفاوضات مت التوقيعاألشخاص ومكافحة 

ليتجسد  .سنوات على بدء املفاوضات4األوروبية بربوكسل بعد مرور  ، مبقر اللجنة2001-12-19الشراكة مع اإلحتاد األورويب يوم 

  . 2005هذا االتفاق ويدخل حيز التنفيذ رمسيا يف سبتمرب 

 :الصادرات اجلزائرية اخلفية وتأثريها على االشتراطات واملعايري البيئية األوروبية -2-1

اجتهت اجلزائر إىل تكثيف تعامالا  2005منذ دخول اتفاقية التعاون التجاري ما بني اجلزائر واالحتاد األورويب حيز النفاذ مطلع سبتمرب   

جارية ويف منتجات خمتلفة ما بني الشريكني، لكن وبسبب الوزن االقتصادي املرتفع للمتعامل مع دول هذا االحتاد عن طريق املبادالت الت

 األدوات احلمائية التجارية اجلديدةاألورويب إذا ما قورن بدول جنوب املتوسط على غرار اجلزائر، أصبح هذا املتعامل يستخدم بعض 
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البيئية املتشددة اجتاه صادرات هذه الدول على غرار اجلزائر، وسوف يتم يف هذا واالشتراطات ممثلة خصوصا يف املعايري  ذكية وبطريقة

بني اجلزائر ودول االحتاد األورويب يف املنتجات داخل اإلطار إبراز بعض تلك املمارسات وهذا بعد عرض هليكلة املبادالت التجارية 

 :وخارج احملروقات من خالل اجلدول أدناه

       )2010- 2000(التجارية اخلارجية بني اجلزائر واالحتاد األورويب املبادالت : )01(جدول

  

   ) Valeurs en milliards $ US(القيمة مبليار دوالر 

*2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

الصادرات
13,78

  

12,34
  

11,47 
  

14,52
  

17,59 
  

25,55
  

28,75
  

26,20
  

23,33
  

41,27
  

27,94
  

الواردات

  

5,25 
  

5,89 
  

6,72 
  

7,77 
  

9,78 
  

10,25
  

11,82
  

14,43
  

20,65
  

20,98
  

20,47
  

  نامليزا

التجاري

8,53 
 

6,45 
 

4,75 
 

6,75 
 

7,81 
 

15,30
 

16,93
 

11,77
  

2,68 
  

20,29
  

7,47 
  

  

  .2011االحصاء، ، مصلحة (Algex)الوكالة الوطنية لترقية التجارة اخلارجية : املصدر

  )Provisoire(فهي عبارة عن إحصائيات تقديرية  2010فيما خيص قيم سنة *

  

  )2010- 2000(تطور املبادالت التجارية اخلارجية بني اجلزائر واالحتاد األورويب : )03(الشكل
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  ).01(من إعداد الباحثني باالعتماد على معطيات اجلدول : املصدر

مليار دوالر  2من خالل اجلدول والشكل أعاله جند أن فاتورة الصادرات اجلزائرية إىل دول االحتاد األورويب شهدت اخنفاضا حبوايل     

مليار  11.5مليار دوالر لتتراجع هذه القيمة وتصبح اقل من  13.78ما قيمته  2000إذ بلغت سنة  2002و 2000ما بني سنيت 

 2003ما بني سنة  % 50شهدت هذه الفاتورة ارتفاعا حمسوسا قارب معدل ارتفاع  2003طالقا من سنة ، لكن ان2002دوالر سنة 

مليار دوالر يف السنتني املذكورتني على التوايل، مث  28.75 إىلمليار دوالر  14.52، حيث تزايدت فاتورة الصادرات من 2006 إىل

مليار دوالر ما بني  5شهدت هذه الفاتورة من الصادرات اخنفاضا حمسوسا قارب  2008وبدايات سنة  2007من أواخر سنة  ابتداء

هذين السنتني وذلك بسبب إرهاصات األزمة املالية العاملية وما سببته من كساد يف غالبية دول االحتاد األورويب والذي انعكس على 

فطية اجلزائرية لتعاود هذه الفاتورة يف االرتفاع بسبب التعايف الذي شهده االقتصاد العاملي مطلع سنة اخنفاض الطلب على الصادرات الن

2009 .  

حيث انتقلت  أخرىأما خبصوص الواردات اجلزائرية من دول االحتاد األورويب فنجد أن فاتورة الواردات يف ارتفاع مستمر من سنة إىل   

حوايل  إىل 2000سنة  مليار دوالر 5.25 إذ انتقلت من 2010و 2000مرات ما بني سنيت  4فاتورة الواردات وتضاعفت حوايل 

وهذا كداللة واضحة على ذلك الضعف الذي الزالت تعاين منه الصناعة التصديرية اجلزائرية حىت جتاا ا  2010مليار دوالر سنة  21

يعتمد يف معامالته مع فنجد أن املتعامل األورويب  أخرىن جهة، أما من جهة الواردات من املنتجات األجنبية إىل األسواق اجلزائرية هذا م

حتول دون وصول صادرات اجلزائر إىل دوله على غرار التعنت يف تطبيق  والذكية اخلفيةاالقتصادية اجلزائر على بعض املمارسات 

  .البيئية ومتطلبات اجلودة يف املنتجاتواالشتراطات املعايري 

منها واليت سوف يتم إبرازها أدناه بعد عرض هيكلة الصادرات اجلزائرية من املنتجات الكهرومرتلية إىل األسواق  الكهرومرتلية خاصة

  : اخلارجية عموما ودول االحتاد األورويب على وجه اخلصوص

  

       )2010نأشهر م 8(الصادرات اجلزائرية من املنتجات الكهرومرتلية إىل األسواق العاملية : )02(جدول

Quantité: Milliers de tonnes 

Valeur: Millions USD  

  

Pays Produits Quantité Valeur Exportateur 

JORDANIE 

Climatiseurs

0,047 0,19
SARL GROUPE BENHAMADI ANTAR 

TRADE 
FRANCE 0,001 0,01 SPA NOLIS 

CAMEROUN 
0,0004 0,002

EPE/SPA SOCIETE NATIONALE DE 
REALISATION 

NIGER 0,0004 0,002 EPE/SPA ENIEM 
REP DE COREE 0,001 0,001 SPA SAMHA HOME APPLIANCE 

  

Pays Produits Quantité Valeur Exportateur 
CAMEROUN Réfrigérateurs 0,0001 0,0004 SPA BYA ELECTRONIC 
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HONG KONG 0,0002 0,002 EPE/SPA ENIEM 
INDE 0,0001 0,001 SPA SODINCO 
Italie 0,0001 0,0001 EPE/SPA ENIEM 

JORDANIE 
0,02 0,08

SARL GROUPE BENHAMADI ANTAR 
TRADE 

NIGER 0,0011 0,005 EPE/SPA ENIEM 

REP DE COREE 0,002 0,02 SPA SAMHA HOME APPLIANCE 

  

Agence Nationale de Promotion du Source: Rapport annuelle de ALGEX (

, servise statistique, 2011.)Commerce Extérieur 

واليت تبني صادرات اجلزائر من السلع الكهرومرتلية يف الفترة املمتدة طوال األشهر الثمانية األوىل   إذن من خالل معطيات اجلداول أعاله  

إذ . ، جند أن املتعاملني االقتصاديني اجلزائريني حياولون تنويع تسويق منتجام يف السلع الكهرومرتلية إىل األسواق األجنبية2010من سنة 

مليون دوالر موجهة إىل أسواق األردن فقط هذا باإلضافة إىل املنتجات  0.2نسبة البأس ا قاربت  احتلت الصادرات من أجهزة التربيد

 األخرى متمثلة يف الثالجات وآالت الغسيل والتلفازات، كما نسجل من خالل املعطيات أعاله أن أهم املتعاملني يف جمال استرياد املنتجات

  .  إلضافة إىل الدول األخرى بنسب متفاوتةاجلزائرية مها دوليت األردن والكامرون با

م أما فيما خيص املتعاملني االقتصاديني مع اجلزائر من دول االحتاد األورويب فنسجل من خالل املعطيات أعاله أن دوليت فرنسا وايطاليا ه  

من املنتجات اجلزائرية نالحظ أن هناك أهم املتعاملني يف هذا اإلطار من املنتجات مع اجلزائر لكن من خالل نسبة واردات هذه الدول 

من أجهزة التربيد املوجهة إىل أسواق فرنسا، بينما دولة ايطاليا  مليون دوالر 0.01اخنفاضا حمسوسا يف نسبة الصادرات مل يتجاوز قيمة 

من  مليون دوالر 0.002من الثالجات و  مليون دوالر 0.0001فبلغت قيمة الواردات من املنتجات اجلزائرية إليها ما يقدر بـ 

  .صناعات أجهزة التلفاز اجلزائرية

ولعل املتصفح للمعطيات أعاله يستنج أن الصادرات اجلزائرية يف هذا اال إىل بعض دول االحتاد األورويب قليلة إذا ما قورنت بالدول   

علق بنوع التكنولوجيـة املستخدمة يف مؤسساتنا بعائق أساس يتاألخرى اليت دخلت يف اتفاقية مع هذا االحتاد، وهذا ميكن تربيره فعال 

ال تتماشى غالبا مع تلك املسموح ا من طرف الشركات ) la technologies de base(اجلزائرية فهي تكنولوجية قاعدية 

Pays Produits Quantité Valeur Exportateur 

JORDANIE 
Téléviseurs

0,019 0,08
SARL GROUPE BENHAMADI ANTAR 

TRADE 
ITALIE 0,0001 0,002 MDN/ENPEI 

CAMEROUN 0,0004 0,002 SPA BYA ELECTRONIC 

Pays Produits Quantité Valeur Exportateur 

JORDANIE Machines a laver 
le linge 

0,01 0,05
SARL GROUPE BENHAMADI ANTAR 

TRADE 

CAMEROUN 0,0001 0,0001 SPA BYA ELECTRONIC 

http://dz.kompass.com/profile_DZ029825_fr/agence-nationale-de-promotion-du-commerce-ext%C3%A9rieur,epa-ps.html
http://dz.kompass.com/profile_DZ029825_fr/agence-nationale-de-promotion-du-commerce-ext%C3%A9rieur,epa-ps.html
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ظرا لطبيعة ، واملعروف أن هذا النـوع من التكنولوجية ال يوفر أي ميـزة تنافسية، ن)صاحبة الترخيص(صاحبة العالمة التجارية 

  .هذا من جهة. االحتكـار التكنولوجي املوجود يف السـوق الدويل

ار أما من جهة أخرى واليت رمبا يغفل عنها الكثري من احملللني لنسبة تطور الصادرات اجلزائرية وحجم نفاذها إىل األسواق العاملية على غر   

إذ يف الفترة  بيئية القاسية اليت تفرضها دول هذا االحتاد على هكذا منتجات،دول االحتاد األورويب، فتتمثل أساسا يف تلك االشتراطات ال

أدخلت دول االحتاد األورويب معيارا جديدا جيب األخذ به إجباريا يف الصناعات  2011ومطلع  2010األخرية من سنة 

 ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances inالكهرومرتلية وهو معيار 

electrical and electronic equipment (••••  إذ جيرب هذا املعيار كل املنتجني بضرورة عدم استخدام بعض املدخالت

الوسيطية يف الصناعات الكهرومرتلية حبجة أا تؤثر على صحة املستهلك األورويب، ومن أبرز هذه املدخالت هو مادة الرصاص اليت 

ة التلفاز، وتربير املتعامل األورويب لذلك هو أن هذه املادة تؤثر على صحة وبصر املواطن تستخدم يف عملية تلحيم خاليا أجهز

وحاجز محائي  ذكية  إن إجبارية استعمال هذا املعيار يف السلع الكهرومرتلية هو مبثابة أداة جتارية 15؟ األورويب املستعمل هلذه األجهزة 

جديد تتستر من خلفه الدول األوروبية حىت متنع نفاذ املنتجات اجلزائرية إليها حتت مسمى االشتراطات البيئية، ألن إثبات عدم استخدام 

هذه األدوات كان من جهة واحدة وهي املتعامل االقتصادي األورويب عن طريق خمابره من دون إعطاء دالئل واضحة للمصدرين 

     .  ني وهو ما يشكل عقبة حقيقية أمام هؤالء املصدرين تقف دائما عائقا أمام إنسياب منتجام إىل األسواق األوروبيةاجلزائري

من اقتراح وحىت ال يفقد املصدرين اجلزائريني حصصهم من األسواق العاملية عموما واألسواق األوروبية على وجه اخلصوص كان البد   

املستخدمة حتت مظلة الذكاء االقتصادي بغية محاية االقتصادات الوطنية ذه العقبات هحلول كفيلة بتجاوز ك بعض التوصيات رمبا تكون

اة الدراسة بعض حىت يرفع هؤالء املصدرين واملتعاملني االقتصاديني اجلزائريني من تنافسية املنتوج الوطين وهذا ما سيتم إبرازه يف 

  . استعراض خامتة هلا

  : ونتائجهاخالصة الدراسة 

ومدى استخدامها كأداة اقتصادية  أثر البعد البيئي يف املعامالت التجارية الدوليةإشكالية ضبط الدراسة إىل حتليل ه لقد مت التطرق يف هذ   

منه مت تأصيل واقع البعد البيئي يف نظرية التجارة الدولية إذ تبني أن  األول وراحمل، حيث ويف خفية يف املبادالت التجارية ما بني الدول

من طرف الدول على بعض  خفيةاالشتراطات البيئية أصبحت يف الفترة احلالية مبثابة أحد األدوات التجارية اليت ميكن استخدامها وبطريقة 

حملور الثاين مت إبراز فلسفة العالقة ما بني التنمية املستدامة وحترير ويف ا. السلع األجنبية واحمللية لغرض ضمان متطلبات الصحة والسالمة

 ممارسات االقتصادية اخلفية، فنظرا لللثالثا وراحملأما يف التجارة اخلارجية من خالل توضيح البعد البيئي كبعد مهم من أبعاد هذه التنمية، 

اد على االشتراطات البيئية ضد وارداا من منتجات الدول األخرى واليت اليت أصبحت تطبقها الدول خاصة الصناعية الكربى منها باالستن

أن هذه  ورتتعارض كثريا مع تلك االستثناءات اليت وردت يف اتفاقيات وقواعد املنظمة العاملية للتجارة، فقد تبني من خالل هذا احمل

التجارة الدولية نظرا ملا تسببه من آثار وخيمة على تنافسية منتجات االشتراطات واملعايري البيئية أصبحت أحد أهم العوائق غري اجلمركية يف 

الشتراطات البيئية على ل التطبيقات اخلفية مت إسقاط تأثري امنه رابعال وراحملويف  دراسةاله وكختام هلذ. الدول األخرى خاصة النامية منها

ني يف جمال التصدير، إذ تبني أنه وبالرغم من ضآلة الصادرات اجلزائرية الصادرات اجلزائرية بالتركيز على جمموعة من املتعاملني االقتصادي

تجات خارج احملروقات إال أا مل تسلم من التطبيق املتعنت لالشتراطات واملعايري البيئية عليها خاصة يف الصناعات الزيتية واخلشبية واملن
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ولعل التخفيف من  .اخلارجية وباخلصوص أسواق دول االحتاد األورويب الكهرومرتلية واليت الزالت تعاين من صعوبة النفاذ إىل األسواق

املقترحات واحللول لتاليف هذه اإلجراءات التمييزية يف جمال  وطأة هذه االستخدامات يف املبادالت التجارية يستوجب االستناد على بعض

وهو ما تقترحه هذه الدراسة . زائر إىل املنظمة العاملية للتجارةالتجارة اخلارجية اجلزائرية مع الدول األخرى خاصة يف ظل بوادر انضمام اجل

  :من توصيات ممثلة يف

يستحسن للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية االعتماد على الكفاءات واملهارات احمللية للجزائر وكذا مواردها البشرية الكتساب  -

  .التنمية املستدامة ذات االهتمام البيئي تكنولوجيا حديثة و تطويرها للخروج من التبعية ومواكبة متطبات

ضرورة بقاء املؤسسات االقتصادية اجلزائرية على إطالع شامل حول األسواق اخلارجية ملواكبة التطورات املستحدثة فيها وحماولة  -

  .الكساد إىلاالستقرار يف تلك األسواق حىت ال تتعرض منتجاا للمنافسة احلادة والتخلف التكنولوجي وهذا ما جيرها 

  .العمل على إجياد برنامج تصدير فعال خيدم املؤسسة االقتصادية من خالل تنمية صادراا على املدى الطويل -

تأسيس معاهد مكلفة بتكوين إطارات متخصصة يف التسويق الدويل، توكل هلا مهمة اختيار الطريقة املثلى لبيع املنتوج اجلزائري وإيصاله  -

من إشكالية  جية مصمما حسب أذواق املستهلكني األجنبيني مع متابعة نوعيته، كما تقوم حبساب نسبة اخلسارة احملتملةاألسواق اخلار إىل

  .الضبط اجليد لالشتراطات البيئية يف العالقات التجارية الدولية

ف جهودها وضم قدراا وقواها اإلنتاجية أما أمام االحتاد األورويب والتكتالت االقتصادية األخرى، فيجب على الدولة اجلزائرية تكثي   

مع الدول العربية واإلفريقية إلقامة احتاد مجركي من خالل ختفيض أو إزاحة الرسوم ما بني الدول األعضاء ووضع رسوم مشتركة أمام 

من أجل تنمية وتطوير املنتوجات األجنبية املنافسة، وبالتايل إنشاء تكتل اقتصادي موحد وتام وكذا سوق عربية وافريقية مشتركة 

 .املنتوجات وجعلها قادرة على املنافسة يف األسواق اخلارجية ومواكبة التطورات السريعة يف كل ااالت

:املراجع، اإلحاالت واهلوامش
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حالة اإلنتاج الذي ينمو بنسبة أكرب من  إىلهي نتيجة لتخصص العمل واخنفاض كلفة الوحدة الواحدة املنتجة، وتشري حالة تزايد عوائد احلجم  - زيادة عوائد املنشأة– اقتصاديات احلجم ∗

مليات تقسيم العمل والتخصص، زيادة مدخالت اإلنتاج، ففي حالة تضاعف املدخالت ستكون حصيلة الناتج بأكثر من الضعف، وقد حتدث زيادة يف عوائد احلجم بسبب كرب حجم ع
  :للمزيد انظر. رة إنتاج اآلالت بأكرب مما هو متاح لعمليات اإلنتاج الصغريأن كرب حجم العمليات قد يسمح بتقدمي املزيد من التخصص وغزا إىلإضافة 

  .وما بعدها 207، ص 2010األردن،  –الطبعة األوىل، عامل الكتب احلديث، اربد  ،)النظرية وتطبيقاا(التجارة الدولية خالد حممد السواعي،  
   .35، ص 2006افة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، ، دار الثقمنظمة التجارة العامليةسهيل حسني الفتالوي،   1
        .217-216: ، ص ص1986، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، دور املنظمات الدولية يف محاية البيئةعبد العزيز خميمر،    2
:  ، ص ص1994دار النهضة العربية، القاهرة، ، حتليلية للتأثري املتبادل بني السياسات البيئية والتجارة الدوليةالسياسات البيئية والتجارة الدولية، دراسة السيد أمحد عبد اخلالق،   3
68-69.  

 .2008/2009امعة اجلزائر، نقود ومالية، ج: ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، فرع)مدخل بيئي( دور املنظمة العاملية للتجارة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة كمال ديب،  4
  .209ص 

  .10، ص 2007، وكالة شؤون البيئة، اململكة العربية السعودية،التجارة والبيئة والتنمية املستدامة من منظور املنطقة العربيةطارق عيد الرويب،   5
6 Commission de coopération environnementale de l’ameriaue du nord : libre-échange et environnement, un tableau 
plus précis de la situation, Montréal (Québec), Canada, 2002, PP: 05-06. 

 :للمزيد حول وجهات النظر املختلفة يف هذه اإلشكالية ما بني أنصار التحرير التجاري من جهة ومحاة البيئة من جهة أخرى، ارجع إىل   7

  .40- 34: ، ص ص1999، دار النهضة العربية، القاهرة، رير التجارة العاملية وآثارها احملتملة على البيئة والتنميةحت، صفوت عبد السالم عوض اهللا     
رة اخلارجية والتنمية حترير التجا" ، ورقة مقدمة للملتقى الوطين حول قراءة ألثر البعد البيئي يف التجارة اخلارجية وحتقيق التنمية املستدامةحبوصي جمدوب وبن عبد العزيز سفيان،  8

  .15، ص 2010ماي  11و 10سكيكدة، يومي  1955اوت  20جامعة " املستدامة
  .323- 317: ، ص ص2005، الكتاب الثالث، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، االجتاهات احلديثة يف االقتصاد الدويل والتجارة الدولية، سامي عفيفي حامت  9
: ، املؤمتر العلمي السنوي احلادي عشر، بعنواندراسة حتليلية للتأثري املتبادل بني السياسات البيئية والتجارة الدولية، السياسات البيئية والتجارة الدوليةالسيد أمحد عبد اخلالق، 10

  .48، ص 1995أفريل  19-17اقتصاديات البيئة، كلية التجارة، جامعة املنصورة، 
  . 192-191: ص ص ،مرجع سبق ذكرهكمال ديب،   11
  .170، ص2002، الطبعة األوىل، الدار اجلامعية، القاهرة، حترير التجارة اخلارجية يف دول العامل الناميأمحد عبد اخلالق وأمحد بديع بليح،   12

 Ecolabelsعالمة اإليكو  استخداملذا ميكن   "األقمشة املشتراة على كيماويات قد تكون ضارة باملستهلك احتواءشهادة ضمان عدم "ميكن تعريف عالمة اإليكو بأا : عالمة اإليكو ∗
لبيئة ، موجزة عن مواصفات املنتج املرتبطة بايف أغراض التسويق والدعاية كأحد أهم دعائم تنافسية املنتجات باألسواق حملية كانت أو خارجية ، وعادة ما تقدم عالمة اإليكو معلومات 

  :للمزيد انظر. مواد صديقة للبيئة باستخداموهى بذلك تساعد املستهلكني يف حتديد أي املنتجات آمنة بيئياً ، وأي املنتجات مت صنعها 

  . 15، ص 2004صناعة، القاهرة، مصر، ورقة علمية مقدمة لوزارة التجارة وال ،"يف ظل حترير التجارة العاملية املتطلبات البيئية للمنتجات النسيجية"ناصر عبد املهيمن،    
  

  :للمزيد حول هذه الدراسة ونتائجها انظر  13

Pearson, Charles “Economics and the Global Environment”, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000, 
P296. 

  : ، على املوقع االلكترويناجلزائر واالحتاد األورويب: مقال منشور بعنوان  14
http://www.palmoon.net/7/topic-3802-3.html    15/04/2011: شوهد يوم.  

 • ROHZ :بالفرنسية)Restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses( تقييد استخدام مواد خطرة ، ويقصد به بالعربية
) EC/2002/95التوجيه (هي موجودة يف الالئحة معينة، وهذه املواد حددا املواصفات والتوجيهات األوروبية يف إطار املسؤوليات البيئية ملصنعي املعدات الكهربائية وااللكترونيات و

  :م املواد التالية كمدخالت يف املنتجات النهائية الكهرومرتلية وتضم هذه الالئحة حضر إستخدا 2006واليت أدخلت حيز النفاذ يف جويلية 
 .الرصاص -
 .الكادميوم -
 .مريكوري -
 .الكروم سداسي التكافؤ -
  .ثنائي الفينيل متعدد الربوم والربوم ثنائي الفينيل األثري -

15 Meriem Ouyahia, Zapper et naviguer simultanément, quotidian le Soir d’Algerer, N°6206, Mardi 15/03/2011, P 
07. 
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  أمهية احملاسبة البيئية يف استدامة التنمية

  
الدكتورة مجيلة اجلوزي                                                                                                            

جبامعة اجلزائر                       
oumlina.eldjouzi@gmail.com :Email     

                                 
  :امللخص

لقد تزايد االجتاه حنو اإلفصاح عن األداء البيئي، وإدخال احملاسبة البيئية ضمن اإلطار العام للنظام احملاسيب نتيجة الهتمام     

على املؤسسات  ةاهليئات الدولية واملهنية واألكادمييالضغوط اليت متارسها و ،التنظيمات احلكومية واألهلية بالبيئة والتنمية املستدامة

 .البيئة وضرورة محايتها وتنميتها من خالل تبين مفهوم التنمية املستدامة والدول بشأن

  :وذلك من خالل العناصر التالية احملاسبة البيئية يف استدامة التنمية،ويف هذا اإلطار جاءت هذه الورقة لتوضيح أمهية    

 .التنمية املستدامة - 

 .احملاسبة البيئية - 
 .احملاسبة البيئية يف استدامة التنمية دور - 
  

  :مقدمة

" مستقبلنا املشترك»كثر استخدام مفهوم التنمية املستدامة يف الوقت احلاضر، ويعترب أول من أشار إليه بشكل رمسي هو تقرير    
/ تشكلت هذه اللجنة بقرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب  .1987الصادر عن اللجنة العاملية للتنمية والبيئة عام 

شخصية من النخب السياسية )  22( وعضوية ) وزير البيئة الدامنركي األسبق" (برونتالند»برئاسة 1983كانون األول عام 
احلاكمة يف العامل، وذلك دف مواصلة النمو االقتصادي العاملي دون احلاجة إىل إجراء تغريات جذرية يف بنية النظام واالقتصادية 

   .االقتصادي العاملي

  :التمنية املستدامةمفاهيم عامة حول  - 1

اعية والبيئية يف تعريف دمج االحتياجات االقتصادية واالجتم السابق الذكر مت مبوجب التقرير :املستدامة مفهوم التنمية 1-1
بالتنمية اليت تأخذ بعني االعتبار حاجات اتمع الراهنة بدون املساس »:التنمية املستدامة العاملية للتنمية والبيئة وعرفت اللجنة. واحد

  ".حبقوق األجيال القادمة يف الوفاء باحتياجام

mailto:oumlina.eldjouzi@gmail.com


 

 

 
71 

اإلنتاجية  العملية يف الطبيعية للموارد واستخدامه االقتصادي النشاط بني الريف بالعالقة لتنمية السوري الصندوق  كما عرفها    

 املوارد استخدام وترشيد االقتصادي للنشاط جيدة نوعية ذات خمرجات إىل التوصل حيقق مبا اتمع حياة منط على ذلك وانعكاس

 1.وتطوره احلياة منط على "سلبا الترشيد ذلك يؤثر أن دون وسالمتها استدامتها يؤمن مبا الطبيعية

 قاعدة ومحاية إدارة هي املستدامة التنمية": يلي كما)  1989عام  يف تبنيه مت التعريف الذي(املستدامة  التنمية الفاو تعرف    

 احلالية لألجيال البشرية احلاجات إرضاء واستمرار حتقيق تضمن بطريقة واملؤسسي التقين التغري وتوجيه الطبيعية املوارد

 النباتية الوراثية واملصادر واملياه األرض حتمي (السمكية واملصادر والغابات الزراعة يف) املستدامة التنمية تلك إن .واملستقبلية

  2 "االجتماعية الناحية من ومقبولة االقتصادية الناحية من ومناسبة الفنية الناحية من مالئمة بأا وتتسم بالبيئة تضر وال واحليوانية

على االرتباط الوثيق بني التنمية االقتصادية واالجتماعية مع )السابق الذكر(" برونتالند"أكد تقرير :أبعاد التنمية املستدامة 1-2
 احلفاظ على البيئة، وأشار التقرير إىل عدم إمكانية تطبيق إستراتيجية للتنمية املستدامة دون مالحظة متطلبات التنمية للجوانب الثالث

  .»واالجتماعية والبيئةاالقتصادية "

تسعى التنمية املستدامة إىل حتسني مستوى الرفاهية لإلنسان من خالل زيادة نصيبه من السلع واخلدمات : البعد االقتصادي  ) أ
  3: الضرورية، ويف ظل حمدودية املوارد لن يتحقق هذا املسعى إال بتوفر العناصر التالية

  .اإلنتاج الضرورية للعملية اإلنتاجية رتوفر عناص -

 .الكفاءة والفاعلية لألفراد بتنفيذ السياسات والربامج التنمويةى رفع مستو -

زيادة معدالت النمو يف خمتلف جماالت اإلنتاج، لزيادة معدالت الدخل الفردي وتنشيط التغذية العكسية بني املدخالت  -

 .واملخرجات

واجلماعية وما تقوم به من جهود تعاونية أو ما  والعالقات الفردية ونات واألنساق البشريةيشمل املك: البعد االجتماعي  ) ب
 4:أما عناصر هذا البعد فهي. تسببه من مشاكل أو تطرحه من احتياجات

  .احلكم الرشيد املتمثل يف منط السياسات والقواعد ومدى الشراكة بني القطاع اخلاص وقطاع اتمع املدين -

 . ويقصد به توعية اتمع بضرورة اإلسهام يف بناء وتعبئة طاقاته من أجل املستقبل: التمكني -

  .والشراكة إلقامة جمتمع موحد يف أهدافه، ومتضامن يف مسؤولياته جاالندما -

                                                           

 - 2007، السورية العربية الجمهورية في المحلي المستوى على المستدامة للتنمية التخطيط ونشر ترويج مشروع، الريف لتنمية السوري الصندوق 1
2004   

2
 .56، ص2006، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، المستدامة والتنمية البيئي االقتصاد، رومانو دوناتو  

، تنمية الموارد البشرية ومتطلبات التنمية المستدامة،جامعة نايف للعلوم واألمنية نموذجا،ورقة عمل مقدمة للملتقى .عبد العزيز بن صقر الغامدي  3
  .م26/04/2006-23العربي الثالث للتربية والتعليم، بيروت، 

.نفس المرجع السابق     4  
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البيئة، ويركز على حسن التعامل مع املوارد الطبيعية وتوظيفها لصاحل اإلنسان، دون إحداث خلل يف مكونات : البعد البيئي  ) ج
 5:وذلك لن يتحقق إال باالهتمام بالعناصر التالية

  .التنوع البيولوجي املتمثل يف البشر، النباتات والغابات، احليوانات والطيور واألمساك -

 .الثروات واملوارد املكتشفة واملخزونة من الطاقة املتجددة والناضبة -

  .التلوث البيئي الذي خيل بصحة الكائنات احلية -

يرتبط بعضها ببعض، وتتداخل فيما بينها تداخال عناصر على  قومت أن التنمية املستدامة 6:ومن خالل األبعاد السابقة ميكن القول    

). جمتمع صناعي أو زراعي أو رعوي، إخل(فاالقتصاد أحد احملركات الرئيسية للمجتمع، وأحد العوامل الرئيسية احملددة ملاهيته . كبريا

صانع االقتصاد، واملُشكِّل األساسي لألمناط االقتصادية اليت تسود فيه، اعتمادا على نوع الفكر االقتصادي الذي يتبناه  واتمع هو

  ). ، اإلسالميالرأمسايل، االشتراكي(اتمع 

اد اتمع وتؤثر يف أحواهلم تتأثر البيئة بسلوكيات أفر اكم. والبيئة هي اإلطار العام الذي يتأثر باألنشطة االقتصادية ويؤثر فيها    

ولذلك فإن أي برنامج ناجح للتنمية املستدامة ال بد له أن حيقق التوافق واالنسجام بني هذه العناصر . الصحية وأنشطتهم املختلفة

قتصادي، أي حتقيق النمو اال: الثالثة، وأن يصهرها كلها يف بوتقة واحدة تستهدف االرتقاء مبستويات اجلودة لتلك العناصر معا

وتلبية متطلبات أفراد اتمع، وضمان السالمة البيئية، مع احملافظة يف الوقت نفسه على حقوق األجيال القادمة من املوارد الطبيعية 

ول يف ويف هذا الصدد متثل محاية البيئة اهلدف األ. والعالقة بني التنمية املستدامة ومحاية البيئة عالقة وثيقة. وعلى التمتع ببيئة نظيفة

برامج التنمية املستدامة، ويرجع ذلك إىل أن البيئة هي املصدر األساسي جلميع املوارد اليت تتطلبها برامج التنمية املستدامة 

والتعجيل بنفاد ) احلية وغري احلية(واإلخالل بالتوازن البيئي يؤدي إىل تدمري النظم البيئية وتدهور حالة املوارد الطبيعية . ومشروعاا

وهلذا فإن محاية البيئة تتطلب وضع ضوابط خاصة لربامج التنمية . ها أو إفسادها حبيث يتعذر استخدامها بشكل مناسب اقتصاديابعض

  :وتتضمن هذه الضوابط ما يلي. املستدامة حبيث تكفل هذه الضوابط عدم تدهور النظم البيئية الطبيعية

  ).عناصر الغذاء، نظافة املياه، جودة اهلواء خصوبة التربة، تدوير(احملافظة على سالمة البيئة  -

 .احملافظة على املوارد الوراثية لألحياء احليوانية والنباتات، واحلد من فقدان التنوع احليوي -

، حبيث ال يكون االستهالك أكرب من قدرة هذه )وخباصة املوارد النباتية واحليوانية(ترشيد االستخدام املتواصل للموارد الطبيعية  -

  .املوارد على التكاثر واإلنتاج

                                                           

.نفس المرجع السابق   5  

 
الندوة العلمية الدولية الثالثة للحديث الشريف ، ورقة مقدمة في وحماية البيئة في السنة النبوية ،ركائز التنمية المستدامةمحمد عبد القادر الفقي،  6

 www.nabialrahma.comموقع نبي الرحمة دوت كوم ، األمانة العامة لندوة الحديث، القيم الحضارية في السنة النبوية: حول 
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وتقضي التنمية املستدامة بأن يراعي اإلنسان هذه الضوابط، ويراعي أمهية صون النظم البيئية، وأن خيطط معدالت استهالكه     

  . حبيث حيافظ على التوازن بني احتياجاته وبني طاقة تلك النظم وقدرا على االستمرارية والعطاء

تنبع أمهية التنمية املستدامة من كوا تنطلق من مبدأ أن البشر مركز اهتمامهـا، حيـث    :ملستدامة وأهدافهاأمهية التنمية ا 1-3

تستجيب الحتياجات اجليل احلايل دون التضحية واملساس باحتياجات األجيال القادمة، أو على حساب قدرام لتوفري سبل العيش 

  . الكرمي

كما تتجلى أمهية التنمية املستدامة أيضا من خالل األهداف اليت تصبو إليها والفوائد اليت تتحقق من جرائها و اليت ميكن تلخيص     

  7:أمهها فيما يلي

  .إا تسهم يف حتديد اخليارات ووضع االستراتيجيات ورسم السياسات التنموية برؤية مستقبلية أكثر توازنا وعدال -

لق من أمهية حتليل األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية واإلدارية برؤية مشولية وتكاملية، وجتنب األنانية يف التعامل إا تنط -

 .مع املوارد والطاقات املتاحة

يف تشجع على توحيد اجلهود والتعاضد بني القطاعات احلكومية واخلاصة حول ما يتم االتفاق عليه، من أهداف وبرامج تسـهم   -

 .تلبية حاجيات مجيع فئات اتمع احلالية والقادمة

  . تنشط وتوفر فرص املشاركة يف تبادل اخلربات واملهارات، وتتسم يف تفعيل التعليم والتدريب والتوعية لتحفيز اإلبداع -

التنمية املستدامة فيمـا  خصائص  1992حدد مؤمتر األمم املتحدة الذي انعقد يف جانريو عام  8:خصائص التنمية املستدامة 1-4

  :يلي

 .تنمية طويلة األجل تعتمد على تقدير اإلمكانات املتوفرة وختطيطها ألطول فترة مستقبلية - 

 .تراعي حق األجيال القادمة يف املوارد الطبيعية املوجودة - 

 .تراعي احتياجات البشر لتحسني نوعية حيام - 

 .واحلفاظ على احمليط احليوي للبيئةتدعو إىل عدم استرتاف املوارد الطبيعية أو تلوثها  - 

 .تنسيق سياسات استخدام املوارد مع توجيه االستثمارات والبدائل التكنولوجية لتحقيق تنمية متكاملة - 

اهتمت دول العامل يف اآلونة األخرية باستخراج جمموعة من املؤشرات اليت تؤكد حتقق التنميـة  : مؤشرات التنمية املستدامة 1-5

  :9اقتصاد ما، واليت ميكن تبويبها على النحو التايلاملستدامة يف 

                                                           
  .عبد العزيز بن صقر الغامدي، مرجع سابق  7

  28، ص2005أمين السيد أحمد لطفي، المراجعة البيئية، الدار الجامعية، ا!سكندرية،  8 
، ص 2007ر المعرفي والتقييم المحاسبي، مركز تطير الدراسات العليا والبحوث، جامعة القاھرة، أحمد فرغلي حسن،البيئة والتنمية المستدامة ا!طا  9
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  :مؤشر املساحات اخلضراء أهم هذه املؤشرات، ويتم حسابه كما يلييعترب : يمؤشرات التنمية املستدامة لعناصر التنوع البيولوج  -  أ

GSDI =   

 :حيث

 OBG:رصيد املساحات اخلضراء يف بداية السنة املالية - 

 EBG:اخلضراء يف اية السنة املاليةرصيد املساحات   - 

 GSDI:مؤشرات املساحات اخلضراء - 

  :ويتم حسابه كما يلي: مؤشر عائد عناصر التنوع البيولوجي   - ب

YBSI= SY-AY    

  :حيث

  YBSI :مؤشر عائد عناصر التنوع البيولوجي - 

   SY:العائد املعياري للتنوع البيولوجي - 

 AY:العائد الفعلي للتنوع البيولوجي - 

  

     :ويتم حسابه على النحو التايل :للمياه التنمية املستدامةمؤشر   -  ج

WSDR=AQW WSDR=AQW WSDR=AQW WSDR=AQW ––––    NQWF/AQWNQWF/AQWNQWF/AQWNQWF/AQW    

  :حيث

 WSDR    :للمياه مؤشر التنمية املستدامة - 

 AQW :الكمية املتاحة من املياه - 

  NQWF :الكمية املطلوبة من املياه للفترة القادمة ملقابلة احتياجات األجيال املستقبلية - 

         :املستدامة يف بعض الدول العربيةمؤشرات التنمية  1-6

ال تستعمل مؤشـرات   حيث. بعد على نظام بيانات مالئم لوصف البيئة الطبيعية وتفاعلها مع االقتصاد الدول العربية ال تتوفر    

عدم كفاية الوسائل البشرية قلة املعرفة أو اخلربة، و :منها ذكرن. مناسبة لتقييم تطبيق برامج التنمية املستدامة، وذلك ألسباب خمتلفة

  . واملادية، ضمن القيود الكبرية يف هذا اال عموما

من أجل وضع مؤشرات وطنية للتنمية املسـتدامة يف   هذه الدولاإلشارة إىل أن جهودا قد بذلت على مستوى  جتدرومع ذلك    

وتتوىل هذا التنسيق يف . يف هذه البلدان للتنسيق بني فعاليات هذا الربنامج هيئاتفقد مت تعيني . 21إطار تطبيق جدول أعمال القرن 
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لبيئة اجلزائر وزارة إعداد التراب والبيئة وكتابة الدولة يف البيئة يف املغرب، والوكالة الوطنية حلماية البيئة من خالل املرصد التونسي ل

  .مؤشرات التنمية املستدامة يف كل من اجلزائر ومصر وتونس ويوضح اجلدول التايل .من أجل التنمية املستدامة يف تونس

  مؤشرات التنمية املستدامة يف بعض الدول العربية):  1(اجلدول رقم

  البلد  جيدة  بعض البيانات اجليدة ولكنها ناقصة  ضعيفة

  التعاون و التجارة الدوليان ▪
احلفاظ على التنوع  ▪

  البيولوجي
  املزارعون ▪

  .الترتيبات املؤسسية الدولية ▪
  
  
  
  

إدماج اإلشكالية البيئية والتنمية يف  ▪
  عملية اختاذ القرار

  محاية اجلو ▪
  احلفاظ على التنوع البيولوجي ▪

  املوارد املائية ▪
  املواد الكيماوية السامة ▪

  املزارعون ▪
  املوارد و اآلليات املالية ▪
التكنولوجيا والتعاون وبناء  ▪

  القدرات
  العلم يف خدمة التنمية املستدامة ▪
التعاون الدويل من أجل بناء  ▪

  .القدرات
  .الصكوك القانونية الدولية ▪
  .الم من أجل اختاذ القراراتعاإل ▪

  حماربة الفقر ▪
  تغيري أمناط االستهالك ▪
  مستوطنات بشرية ▪

التخطيط واإلدارة املتكاملة للموارد  ▪
  األرضية

  تحماربة إزالة الغابا ▪
  حماربة التصحر واجلفاف ▪
  املستدام للجبال االستغالل ▪
دعم التنمية الزراعية والريفية  ▪

  املستدامة
  البيوتكنولوجيا ▪

احمليطات، البحار، املناطق الساحلية  ▪
  ومواردها البيولوجية

  نفايات خطرة ▪
  .التربية والتوعية العامة والتدريب ▪

  اجلزائر
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إدماج اإلشكالية البيئية  ▪
  والتنمية يف عملية اختاذ القرار

  محاية اجلو ▪
  االستغالل املستدام للجبال ▪

  البيوتكنولوجيا ▪
  النفايات اخلطرة ▪

  
  
  

  تغيري أمناط االستهالك ▪
احمليطات، البحار، املناطق الساحلية  

  ومواردها البيولوجية
  املواد الكيماوية السامة ▪

  النفايات املشعة ▪
  دور املرأة يف التنمية املستدامة ▪

  األطفال والشباب ▪
  السكان األصليون ▪
  املوارد واآلليات املالية ▪
التكنولوجيا، والتعاون، وبناء  ▪

  القدرات
  العلم يف خدمة التنمية املستدامة ▪
  الترتيبات املؤسسية الدولية ▪
  اإلعالم من أجل اختاذ القرار ▪

  التعاون و التجارة الدوليان ▪
  حماربة الفقر ▪
  الصحة ▪

  املستوطنات البشرية ▪
التخطيط واإلدارة املتكامالن للموارد  

  األرضية
  حماربة إزالة الغابات ▪
  حماربة التصحر و اجلفاف ▪
دعم التنمية الزراعية والريفية  ▪

  املستدامة
  احلفاظ على التنوع البيولوجي ▪

  املوارد املائية ▪
  النفايات الصلبة ▪
  املنظمات غري احلكومية ▪

  السلطات احمللية ▪
  العمال ونقابام ▪
  التجارة والصناعة ▪

  الدوائر العلمية والتكنولوجية
  التربية، والتوعية العامة والتدريب ▪
  التعاون الدويل وبناء القدرات ▪

  مصر
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  السامة الكيماويةاملواد  ▪
 النفايات اخلطرة ▪

  التعاون و التجارة الدوليان ▪
  تغيري أمناط االستهالك ▪
  املستوطنات البشرية ▪
  محاية الغالف اجلوي ▪

  االستغالل املستدام للمناطق اجلبلية 
  احلفاظ على التنوع البيولوجي ▪

  البيوتكنولوجيا ▪
احمليطات، البحار، املناطق الساحلية  

  ومواردها البيولوجية
  النفايات الصلبة ▪

 اإلعالم من أجل اختاذ القرار ▪

  حماربة الفقر ▪
  الدينامية واالستدامة ▪

  الصحة ▪
إدماج اإلشكالية البيئية والتنمية يف  ▪

  عملية اختاذ القرار
التخطيط واإلدارة املتكامالن للموارد  

  األرضية
  حماربة إزالة الغابات ▪
  حماربة التصحر واجلفاف ▪

  تدامةتشجيع تنمية زراعية وريفية مس 
  املوارد املائية ▪

  دور املرأة يف التنمية املستدامة ▪
  األطفال والشباب ▪
  املوارد واآلليات املالية ▪
 التكنولوجيا، والتعاون، وبناء ▪

  القدرات
  التربية والوعي العام والتدريب ▪
  التعاون الدويل من أجل بناء القدرات 

  الترتيبات املؤسسية الدولية ▪
  الصكوك القانونية الدولية ▪

  تونس

فيما يتعلق باألمن الغذائي والتنمية  وضع واستخدام املؤشرات القابلة للتطبيق ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا األمم املتحدة: املصدر
، طنجة، املغرب ،الدوليةاالجتماع السادس عشر للجنة اخلرباء احلكومية ، املركز اإلمنائي دون اإلقليمي لشمال أفريقيا، املستدامة

  .2001مارس  13-16
  

هذا اجلدول أن الوضع خيتلف بشكل ملحوظ من بلد آلخر يف جمال توفر ونوعية البيانات بشأن اجلوانب نالحظ من خالل     

ومات املتوفرة ومن املفيد أن نشري إىل أن البيانات واملعل. 21املختلفة للتنمية املستدامة كما هي معروضة يف جدول أعمال القرن 

تعترب جيدة جدا يف اجلزائر ومصر، وأن تلك املتعلقة بالصحة تعترب هي األخرى جيدة جدا يف  واالستدامة الدميغرافيةبشأن التحوالت 

، ر، أما بشأن مؤشر إدماج إشكالية البيئة والتنمية يف عملية اختاذ القرار فهو جيد جدا يف تونس، وجيد لكنه ناقص يف اجلزائرجلزائا

  .وضعيف يف مصر
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  :احملاسبة البيئية ودورها يف استدامة التنمية - 2

، وتعترب احملاسبة البيئية أداة متد املستفيدين باملعلومات 10هي جزء ال يتجزأ عن احملاسبة االجتماعية :تعريف احملاسبة البيئية 2-1

إلعطاء صورة كاملة عن أداء الشركة، حبيث تضم بيانات احملاسبية ومتخذي القرارات مبعلومات التكاليف املتعلقة بالنواحي البيئية 

  .تتعلق باألداء البيئي إىل جانب البيانات واملعلومات املتعلقة بالنواحي املالية

وهي أيضا تكمن يف وضع إطار مقترح لقياس التكاليف البيئية وبيان أمهية قياس التكاليف البيئية لتحسني جودة املعلومات   

 .احملاسبية

لقد تزايد االجتاه حنو اإلفصاح عن األداء البيئي، وإدخال احملاسبة البيئية ضمن اإلطار العام : مربرات االهتمام باحملاسبة البيئة 2-2

وذلك . بالبيئة والتنمية املستدامة ةللنظام احملاسيب نتيجة الهتمام التنظيمات احلكومية واألهلية واهليئات الدولية واملهنية واألكادميي

  11:لالعتبارات التالية

 .أمهية البيئة وضرورة محايتها وتنميتها من خالل تبين مفهوم التنمية املستدامة - 

 .الضغوط اليت متارسها العديد من اهليئات املهنية واملنظمات الدولية -

 .اهتمام الدراسات النظرية والتطبيقية بالبيئة واحملاسبة عنها -

 . الدولية واحملليةحتمية احملاسبة البيئية مبوجب القوانني -

  12:تعترب احملاسبة البيئية وسيلة لتحقيق جمموعة من األهداف اليت نلخصها فيما يلي :أهداف احملاسبة البيئية 2-3

ركة إعداد بيانات عن املبيعات والتكاليف اإلمجالية اليت دف إىل احلفاظ على البيئة ومحايتها لكل فترة مالية، مما يؤدي إىل متابعة الش - 

 .طوير هذه النفقات من فترة إىل أخرى واختاذ القرارات املناسبةلت

 .إعداد التقارير عن النفقات البيئية لتوضيح مدى التزام الشركة بتطبيق القوانني والتشريعات البيئية - 

 .توضيح املسؤولية االجتماعية والبيئية للشركة لضمان االستمرارية - 

  .صتها الشركة يف كل فترة ماليةإظهار املنافع والوفورات البيئية اليت خص - 

التنمية من خالل بروز أبعاد جيدة ملفهوم  يظهر دور احملاسبة البيئية يف استدامة 13:دور احملاسبة البيئية يف استدامة التنمية 2-4

  :وفيما يلي أمهها. االستدامة، ومدى ارتباطها بالبعد البيئي للمحاسبة داخل الشركة

                                                           

العلوم االجتماعية والتي تعتني بتطوير أساليب المحاسبة لتغطي  تطبيق للمحاسبة في مجال »المحاسبة االجتماعية بأنها) لينوس( عرف الباحث  10
لألداء االقتصادي وما يتطلبه ذلك من تطوير وسائل  امتداداً لمجال المحاسبة لتغطية األداء االجتماعي للمنشأة باإلضافةاالجتماعية  اآلثار والنتائج

، والمشاكل ذات الطبيعة االجتماعية المحاسبة التقليدية من أجل إجراء التحليالت وتقديم الحلول المالئمة للظواهر وأساليب القياس المعتمدة في
  .1998محمد الفيومي محمد،قراءات في المشاكل المحاسبية المعاصرة،المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، :لمعلومات أنظرولمزيد من ا

  41أمين السيد أحمد لطفي،مرجع سابق، ص 11
  .42نفس المرجع السابق،ص 12
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  :املشروع املستدام  1- 2-4

املشروع املستدام هو املشروع الذي يناضل لتحقيق مستويات أداء عالية خبلق قيمة ملستثمريه وعمالئه : تعريف املشروع املستدام  -  أ

 .ومورديه وموظفيه وللهيئات اليت تعتمد عليها أعماله، وهو يركز على النظم البيئية واالجتماعية للحصول على موارده

 

 :مبادئ األداء املستدام فيما يليتتمثل : مبادئ األداء املستدام   - ب

جيب أن تكون إستراتيجية املشروع مبنية على أساس تكامل بني األبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعية الطويلة : اإلستراتيجية - 

 .األجل

 .ريقة فعالةجيب الدخول يف حوار مع اجلهات املهتمة باملشروع وحماولة مقابلة احتياجام بط: اجلهات املهتمة باملشروع - 

 .عن طريق االستثمار يف تطوير املنتجات اليت تستخدم املوارد الطبيعية بطريقة فعالة على املدى الطويل: االبتكار - 

 .عن طريق انتهاز الفرص وإدارة املخاطر املتعلقة باألمور االقتصادية واالجتماعية والبيئية :إدارة املخاطر  - 

 .بنشر احلسابات والتقارير عن اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية بشكل منظم وواضح :الشفافية - 

 . معاملة املوظفني واألفراد بعدالة واحترام :األفراد - 

 

  :املنتجات املستدامة 2- 2-4

توفر احلماية للصحة العامة، املنتجات املستدامة هي منتجات حتقق منافع بيئية واجتماعية واقتصادية، و: تعريف املنتجات املستدامة  -  أ

وحتمي الرفاهية، وتنشر الرخاء االقتصادي وتؤكد على محاية البيئة خالل دورا من وقت استخراج املواد اخلام حىت التصريف 

 .النهائي هلا

 

 :ما يليجيب االهتمام بأدوات دعم اختاذ قرارات تطوير املنتج، واملتمثلة في: أدوات دعم اختاذ قرارات تطوير املنتج   -  ب

 .استخدام التكنولوجية النظيفة إلعادة تصميم املنتج والعملية التشغيلية، وإعادة التدوير، واستبدال املواد واإلدارة الداخلية اجليدة - 

 .ومستويات اإلدارة البيئية) مثل املنتجات ذات العالمة البيئية(إدراك العميل للقيم البيئية املضافة  - 

 ,تفاقيات األعمال غري املاليةالفرص التسويقية اجلديدة وا - 

 

تعترب احملاسبة املالية املستدامة أداة فعالة ميكن توظيفها ملساعدة الشركات لتصبح أكثر استدامة، : احملاسبة املالية املستدامة 3- 2-4

تأثريات االستدامة على وهي تبني الدور اهلام للمعلومات املالية، وتوضح كيف ميكن للمحاسبة التقليدية أن متتد لتأخذ يف احلسبان 
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املتعلقة بالتأثريات االقتصادية (مستوى الشركة، وتركز احملاسبة املالية املستدامة على توسيع املعلومات ذات القيمة النقدية 

  .واليت يتم على أساسها اختاذ القرارات) واالجتماعية والبيئية

امة هي استخراج وحتليل واستخدام املعلومات البيئية واالجتماعية ذات القيم احملاسبة املالية املستد: تعريف احملاسبة املالية املستدامة  -  أ

 .واالقتصادي يالنقدية دف حتسني األداء البيئي واالجتماع

تربز أمهية احملاسبة املستدامة من خالل الدور اهلام الذي تلعبه يف حتقيق تكامل نظم األعمال املستدامة،  :أمهية احملاسبة املالية املستدامة  -  ب

: وتعمل على تطوير رأس املال الطبيعي، فمن األمور اهلامة داخل الشركة وحتديد أولويات مداخل النظم اليت حتقق رضا العميل

ر عن مسامهة الشركات واملنظمات األخرى يف التنمية املستدامة، وذلك ميثل حافزا احملاسبة عن استدامة الشركات وإعداد التقاري

لإلدارة لتطوير وإعداد احملاسبة املستدامة وإدارة املعلومات، وتطوير أدوات وإجراءات إعداد التقارير دف قياس األداء املستدام 

 .للشركة واإلفصاح عنه

وتعتمد احملاسبة املستدامة على توسيع إطار احملاسبة املالية لتقابل املتغريات املستجدة، ومنها سيادة اقتصاد اخلدمة الذي يركز على     

عوامل جديدة لنجاح الشركة كالسمعة واإلبداع، كما جيب أن تتضمن التقارير النتائج البيئية واالجتماعية واالقتصادية لإلنتاج 

قرارات التنمية املستدامة، حيث قد تقع الشركات حتت وطأة ضغط كبري من القوانني واتمع عن أدائها البيئي  لدعم اختاذ

واالجتماعي يف تقارير االستدامة، ومن مث فقد تكون هناك استفادة كبرية لإلدارة من كون احملاسبة املستدامة جزء من تفعيل 

  .االستدامة داخل الشركة

 :تعتمد احملاسبة املالية املستدامة عدة أدوات منها: الية املستدامةأدوات احملاسبة امل  -  ج

   .14احملاسبة البيئية - 
تقوم املراجعة البيئية بفحص نظام اإلدارة البيئية للتأكد مما إذا كان استخدامه يتم كما هو خمطط وما إذا  :املراجعة البيئية الداخلية - 

يئية تظهر اإلدارة اهتمامها ذا النظام فيدرك املوظفني مدى أمهيته ويتوقع استخدامه من كان يتم تطبيقه فعال، وباستخدام املراجعة الب

 .اجلميع

تقارير االستدامة هي حسابات توضح األداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي للشركة فيما يتعلق بعملياا  :إعداد تقارير االستدامة - 

 .يل والتسويق والبحث والتطوير للشركة بطريقة أكثر إستراتيجيةومنتجاا وخدماا، وهي تربط بني وظائف التمو

  

  

  :قائمة املراجع

أمحد فرغلي حسن،البيئة والتنمية املستدامة اإلطار املعريف والتقييم احملاسيب، مركز تطري الدراسات العليا والبحوث،  - 
 .2007جامعة القاهرة، 

                                                           
  .تمت ا!شارة للمحاسبة البيئية سابقا  14
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فيما يتعلق باألمن الغذائي  ستخدام املؤشرات القابلة للتطبيقوضع وا ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا، األمم املتحدة - 
طنجة،  ،االجتماع السادس عشر للجنة اخلرباء احلكومية الدولية، املركز اإلمنائي دون اإلقليمي لشمال أفريقيا، والتنمية املستدامة

  .2001مارس  16-13، املغرب
 .2005اجلامعية، االسكندرية، أمني السيد أمحد لطفي، املراجعة البيئية، الدار  - 

  .2006املستدامة، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  والتنمية البيئي رومانو، االقتصاد دوناتو - 
 يف احمللي املستوى على املستدامة للتنمية التخطيط ونشر ترويج مشروع، الريف لتنمية السوري الصندوق - 

 .2004 - 2007، السورية العربية اجلمهورية

، تنمية املوارد البشرية ومتطلبات التنمية املستدامة، جامعة نايف للعلوم واألمنية .عبد العزيز بن صقر الغامدي - 
     .م26/04/2006-23منوذجا،ورقة عمل مقدمة للملتقى العريب الثالث للتربية والتعليم، بريوت، 

الندوة العلمية ، ورقة مقدمة يف ومحاية البيئة يف السنة النبوية ،ركائز التنمية املستدامةحممد عبد القادر الفقي،  - 
موقع نيب الرمحة دوت كوم ، األمانة العامة لندوة احلديث، القيم احلضارية يف السنة النبوية: الدولية الثالثة للحديث الشريف حول 

www.nabialrahma.com 

 .1998ي حممد،قراءات يف املشاكل احملاسبية املعاصرة،املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، حممد الفيوم - 

http://www.nabialrahma.com/
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  األداء البيئي املستدام للمؤسسات االقتصادية لتحسنيقراءة يف دور الدولة الداعم 

 -حالة اجلزائر –

  

                عبد الرمحان العايب .  د                            

 بقة  الشريف   د.أ                                                                                               

  - جامعة سطيف  –                                                                     

  : امللخص

يأيت هذا  .وأهدافها على املدى الطويل أعماهلا استراتيجيات البيئية ضمن على دمج االعتبارات االقتصادية تعمل املؤسسات

ويتبلور مستوى اهتمام املؤسسات االقتصادية بالبيئة الطبيعية من . البيئي أصبح معيارا من معايري حتقيق تنافسية مستدامة كون البعد التوجه

، حيث من 14001خالل السعي إىل وضع أنظمة لإلدارة البيئية مطابقة للمواصفات القياسية اخلاصة بالبيئية واليت يأيت على رأسها اإليزو 

ن أجلها تقوم املؤسسات االقتصادية باحلصول على هذه الشهادة هو حتسني أداءها البيئي مما يقود إىل حتقيق نتائج بني األهداف اليت م

   . اقتصادية إجيابية

هدفت املداخلة إىل الوقوف على مستوى تبين املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ألنظمة اإلدارة البيئية املطابقة للمواصفة إيزو 

وقد توصلت الدراسة إىل أن مستوى . ادا من الدعم املؤسسي واملايل والفين الذي تضعه الدولة حتت تصرفهاومدى استف 14001

وأوعزت الدراسة أسباب هذا . اإلقبال على احلصول على شهادة اإليزو هذه ضعيف جدا باملقارنة مع دول جنوب البحر األبيض املتوسط

  .ملشاكل اليت تتخبط فيها املؤسسة االقتصادية اجلزائريةالوضع إىل الواقع احلايل لالقتصاد ومجلة ا

  املؤسسات االقتصادية اجلزائرية –األداء البيئي  – 14001اإليزو  –اإلدارة البيئية  –البيئة الطبيعية :  الكلمات املفتاح

Résumé :  
Loin des contraintes règlementaires et institutionnelles, la prise en compte de l’environnement naturel 
dans le management apporte à l’entreprise économique des avantages économiques non négligeables. 
Pour ces entreprises, cet environnement s’impose de plus en plus comme avantage compétitif certain. 
C’est pourquoi les entreprises économiques le considèrent comme un axe de leurs stratégies de 
développement et se fixent des objectifs environnementaux à atteindre. La mise en place d’un système 
de management environnemental est le moyen le plus pratique qui facilite l’atteinte de ces objectifs et 
permet, par voie de conséquence, d’améliorer la performance environnementale ce qui se répercute 
positivement sur la performance globale de l’entreprise.     
Le but de cette communication est de faire une lecture sur le degré de prise en compte de 
l’environnement naturel par les entreprises économiques algériennes dans leur management et l’intérêt 
qu’elles accordent à la certification selon les normes ISO 14001. Cette lecture concerne également le 
rôle que joue par les pouvoirs publics afin d’inciter ces entreprises à intégrer l’environnement dans 
leur management.  
Cette communication a permis de conclure que le recours à l’obtention de cette certification est très 
faible en Algérie. Notre pays se place loin derrière les pays de la rive sud de la méditerranée, ce qui 
illustre la faible intégration de notre économie dans la sphère économique internationale. Cette 
situation démontre le faible intérêt qu’accordent les dirigeants des entreprises algériennes à 
l’environnement, ces raisons sont multiples et complexes mais les plus importants sont le contexte 
actuel dans lequel évolue notre économie et les problèmes structurels dont souffrent l’entreprise 
économique algérienne. 
Mots-clés : environnement – management environnemental – ISO 14001 – performance 
environnementale – entreprises algériennes 
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  : املقدمة 

اإلدارة البيئية اليت تعتمدها املؤسسات االقتصادية يف محاية البيئة من خالل سياسات بيئية  يشري األداء البيئي إيل كفاءة أنظمة

، تقوم املستدام ومن أجل حتقيق األداء البيئي .وأمهها التلوثعلى البيئة واتمع أثارها السلبية  منبغرض احلد  اإلنتاجيةركز على األنشطة ت

 توفرحيث  ،14001املؤسسات االقتصادية بوضع أنظمة لإلدارة البيئية مستعينة يف ذلك باملواصفات القياسية الدولية أمهها املعيار إيزو 

  .مثل هذه املواصفات للمؤسسات االقتصادية مجلة من األدوات تستخدم يف حتسني األداء البيئي

فباإلضافة إىل سن . تلعب احلكومات دورا كبريا يف تشجيع املؤسسات االقتصادية على انتهاج تصرفات أكثر محاية للبيئةو

شجيعات واحلوافز اليت متنح تامللوث للبيئة، تربز ال اإلنتاجيعن النشاط  القوانني والتشريعات الرادعة بغرض التحكم يف االنبعاثات النامجة

وتكون تلك التحفيزات على شكل . للمؤسسات االقتصادية بغرض انتهاج نظم وأمناط إدارية تسمح هلا بتحسني أداءها البيئي والتحكم فيه

يئية مطابقة للمواصفات القياسية الدولية أمهها املعيار إيزو من أجل وضع أنظمة لإلدارة البو هذا  فين  أيضا كذلكمادي و دعم مايل و

14001 .  

جعل املؤسسات االقتصادية  من أجلمن خالل هذه املداخلة حناول الوقوف على الدور الذي تلعبه السلطات العمومية يف اجلزائر 

أن " اإليزو"صادرة من املنظمة العاملية للمواصفات القياسية ال اإلحصائياتيف هذا اال تدل . اجلزائرية أكثر حتلي باملسؤولية اجتاه البيئة

ويف . لمؤسسات االقتصادية اجلزائريةاإلمجايل لضئيل جدا بالنظر إىل العدد  14001املؤسسات اجلزائرية احلاصلة على شهادة إيزو عدد 

يف  بدرجة كبريةوقتصاد اجلزائري متفوقة اقتصاديات دول أخرى أقل حجم من اال نفس الوقت تشري دراسات وأحباث علمية متعددة أن

، تشري التقارير الصادرة من هيئات حكومية خمتلفة أن السلطات العمومية يف اجلزائر هذا الواقعوعلى الرغم من . اجلزائر لىعاال البيئي 

نتهاج األنظمة اإلدارية اليت جد حمفزة بغرض ا ةوفني ةاليمتضع حتت تصرف القطاع االقتصادي آليات الدعم الكايف على شكل منح 

  .   وهذا ما سنحاول حتليله يف هذه املداخلة. وبالتايل يتضح جليا وجود اختالالت وجب الوقوف عليها. تساعدها على حتسني أداءها البيئي

فعال اجلهود  هل تساهم: ومنه، فإن اإلشكالية اليت حتاول املداخلة التطرق إليها ميكن صياغتها يف السؤال الرئيسي التايل    

  املبذولة من طرف السلطات العمومية يف مساعدة املؤسسات االقتصادية على حتسني أداءها البيئي ؟

 
I. للمؤسسة االقتصادية   دور نظم اإلدارة البيئية يف حتسني األداء البيئي:  

  : نظم اإلدارة البيئية )1

وتعترب نظم اإلدارة البيئية . يأيت االهتمام بالبيئة من طرف املؤسسة االقتصادية ملا هلذا البعد من أمهية ضمن أبعاد التنمية املستدامة

أهم أدوات اليت تستعني املؤسسات االقتصادية ا حىت تربهن على اهتمامها بالتنمية املستدامة، حيث أن هذه النظم تعمل على حتسني 

  . البيئي طبقا للسياسة البيئية للمؤسسة االقتصاديةاألداء 

 اهليكل يتضمن الذي الشامل اإلداري النظام من جزء"نظام اإلدارة البيئية على أنه  "اإليزو"العاملية للتقييس  تعرف املنظمة

 وتطبيقها البيئية السياسة بتطوير املتعلقة واملوارد واإلجراءات والعمليات واملمارسات واملسؤوليات التخطيط ونشاطات التنظيمي

تنظيم يف إطار املؤسسة يلتزم من خالله مجيع األفراد حتقيق أهداف املؤسسة حلماية " وتعرف أيضا أا" 1.عليها واحلفاظ ومراجعتها

 والتدفقات والسلوكيات تخالله املسؤوليا للمؤسسة من اإلداري النظام من جزء"كما ميكن تعريف نظام اإلدارة البيئية على أنه " 2.البيئة

  3"..للمنظمة البيئية السياسة لتحقيق واملعايري
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فنظام اإلدارة البيئية هو نظام فرعي للتنظيم العام للمؤسسة تضعه اإلدارة العليا حىت تضمن أن املنتجات أو اخلدمات اليت تصممها 

ويشمل هذا التنظيم كل من اهليكل التنظيمي وحتديد املسؤوليات . تؤثر سلبا بشكل مباشر أو غري مباشر على البيئة نوتنتجها وتسوقها ل

ويشترط يف هذا . واإلجراءات واملمارسات وطرق العمل واملوارد الالزمة لتحقيق األهداف اليت تضعها املؤسسة واملتعلقة حبماية البيئة

 14001حتث املواصفة العاملية اإليزو "و . قا مع التنظيم العام للمؤسسة وظروف السري العادي هلاالتنظيم أن يكون موائما ومتواف

ذلك أن نظام اإلدارة البيئية يسمح للمنظمة على تطوير املؤسسات على وضع نظم لإلدارة البيئية بغرض التحسني من فعاليتها البيئية، 

التزاماا املعلن عنها يف هذه السياسة كما تسمح هلا باختاذ التدابري الضرورية لتحسني سياستها البيئية ووضع أهداف تسمح هلا باحترام 

  "4.أداءها البيئي

انطالقا من احلصول على  ،وضع خطط وسياسات تشمل املراحل اإلنتاجية كافةب البيئية على مستوى املؤسسةويتم جتسيد اإلدارة 

التكاليف وتقييم اآلثار البيئية للمؤسسة ا، آخذين بعني االعتبار كل من جلوانب البيئية املتعلقة إىل املنتج النهائي واوصوال املواد األولية و

   .التلوثيف  للتحكم املوارد والطرق املتبعة  استخدامكيفية البيئية النامجة عن 

التشريعات والقوانني الصادرة حول ميكن ذكر كل من اإلدارة البيئية االقتصادية باملؤسسة  اهتمامإىل  من األسباب اليت تؤديو    

. زداد فيه الوعي بأمهية محاية البيئةايف سوق حتسني مسعة  املفروض عليها من اتمع بصفة عامة وكذلك البحث عنضغط وال محاية البيئة

 .ق التصديراسوأمتطلبات و اإلقليمية والعاملية قاألسوا يفاملنافسة وهناك أيضا الضرورات اليت تفرضها 

لخص أهم فوائد وضع أنظمة لإلدارة البيئية يف زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة من خالل إتباع السلوك البيئي الصحيح وتت

د من وخاصة يف السوق الواعي  بدرجة كبرية بالبيئة وترشيد استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية والتقليل من اآلثار السلبية على البيئة واحل

ف العمل للموظفني من خالل ضمان بيئة نظيفة، آمنة وخالية من امللوثات وأخريا التقليل من اخلسائر املادية والبيئية التلوث وحتسني ظرو

  .خاصة منها النامجة عن احلوادث ذات اآلثار البيئية

لقياسية واليت يأيت على ويف وضعها لنظم اإلدارة البيئية اخلاصة ا، تستعني املؤسسات االقتصادية يف معظم األحيان باملواصفات ا

ة منها على وجه اخلصوص املواصفات القياسية لإلدارة البيئية على املستويات احمللي أو بعض 14001رأسها املواصفة القياسية إيزو 

  . األورويبيف اإلحتاد  )EMAS(املواصفة يف الواليات املتحدة األمريكية و) NSF110( املواصفةو  )BS7750(املواصفة الربيطانية 

بلغ عدد  2010فإىل غاية اية سنة "سنويا ارتفاعا متزايدا،  14001ويلقى اإلقبال على تطبيق املواصفة القياسية اإليزو 

وعلى الرغم من ذلك " 5.%12شهادة ما يعادل نسبة  27.833أي بزيادة قدرها  250.972املمنوحة  14001شهادات األيزو 

من سنة  14001بالرغم من االرتفاع املتزايد لعدد املنظمات احلاصلة على شهادة األيزو "أنه " األيزو"املنظمة العاملية للتقييس تعترف 

مليون  143يوجد على مستوى الكرة األرضية أكثر من "وتربر هذه املنظمة هذا الضعف أنه ." 6ألخرى إال أن اإلقبال عليها يبقى ضعيفا

   "14001.7منها مل تسمع بعد باإليزو  %70روط تطبيق املواصفة القياسية إال أنه يالحظ أن أكثر من كيان تتوفر فيه ش

  : األداء البيئي  )2

أا النتائج الكمية القابلة للقياس لنظام اإلدارة البيئية ذات العالقة باألبعاد البيئية واليت مت "تعرف منظمة اإليزو األداء البيئي على 

  ."8السياسة واألهداف البيئية للمنظمةوضعها على أساس 

. فاألداء البيئي هو أحد الطرق العملية اليت ميكن للمؤسسة االعتماد عليه من أجل وضع وحتقيق أهدافها يف جمال أدائها البيئي

إن االهتمام . ى البيئيوهو طريقة يف التسيري تعمل على تشجيع املؤسسة أن تكون أكثر تنافسية وأكثر ابتكارا وأكثر مسؤولية على املستو

  . باألداء البيئي يكون بأن تنتج أكثر مبوارد

وحتقيق األداء البيئي يكون باحترام التشريعات والقوانني من ناحية ولكن البد أن يؤدي إىل حتسني املردود املايل، فتحسني طرق 

كما أن املؤسسة اليت تطبق األداء البيئي هي اليت تتحكم يف . اإلنتاج من شأنه أن حيقق اجيابيات من الناحية املالية ومن الناحية البيئية
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يف تكاليفها البيئية ويكون ذلك بالصيانة اجليدة للمعدات وبتحليل اخلسائر اليت قد تنجم أثناء العملية اإلنتاجية وتكون أيضا باالقتصاد 

اإلدارة اجليدة تكون من خالل التحكم يف التكاليف واليت ف. الطاقة مما يؤدي إىل التقليل من استهالك خمتلف مدخالت العملية اإلنتاجية

  . تتعدى اجلانب البيئي

  : 9ميكن حصر الدوافع اإلستراتيجية اليت جتعل من املؤسسة االقتصادية أكثر اهتماما بالعد البيئي فيما يلي

 إدماج البعد البيئي ضمن املتغريات اليت حتكم إدارة وتسيري املؤسسة االقتصادية -

 ابة إىل املتطلبات اليت تفرضها احلكومات بواسطة القوانني والتشريعات البيئية اليت تسنهااالستج -

 ضرورة تطوير ما يسمى باليقظة التكنولوجية خاصة فيما خيص العملية اإلنتاجية -

" مستقبلنا للجميع"يف تقريره املشهور  Bruntlandوتنطلق األفكار الداعمة لضرورة دمج البعد البيئي يف اإلدارة مما عرضه 

األهداف اليت تؤدي إىل حتقيق النمو االقتصادي ال تتعارض مع توفري شروط محاية البيئية، بل إما مكمالن "حيث اعترب أن  1987سنة 

محاية للبيئة هو الذي وهناك من يري أن حرص بعض أصحاب املصاحل على التعامل مع املؤسسات االقتصادية األكثر " 10.لبعضهما البعض

من هم جد وأيضا من الكفاءات اإلدارية العليا فهناك من مستهلكني ومن مسامهني . "جيعل املسريين يولون لإلدارة البيئية هذا االهتمام

ني جدد وزبائن وحرصا منها على استقطاب مسامه. حريصني على أن ال يتم التعامل إال مع املؤسسات االقتصادية اليت تم باملسائل البيئية

ن أكثر وأفراد مؤهلني، تضطر املؤسسات االقتصادية إىل االجتهاد أكثر يف ااالت اليت تساعد على محاية البيئة كما جتتهد يف اإلفصاح ع

ري وقد الحظت الكثري من هذه املؤسسات أن هذا االهتمام قد يكون إستراتيجية مرحبة حتقق هلا عوائد مالية مباشرة وكذلك غ. ذلك

رغم تضارب يف هذا اال، ال بد من اإلشارة إىل أنه تعددت الدراسات اليت أعطت ألمهية البعد البيئي نوعا من االهتمام " 11.مباشرة

ومن . هناك من يرى أنه ليس لدمج البعد البيئي آثارا إجيابية على املؤسسة االقتصاديةاملواقف حول ضرورة دجمه يف اإلدارة، حيث أن 

اللذان يعتربان أن االهتمام بالبيئة يترتب عليه حتمل املؤسسة االقتصادية  1994سنة   Hutchiston & Chastonمن  كل"هؤالء 

دمج البعد البيئي يعيق يريان أن  2000سنة   Gerstenfeld & Robertsكما أن الباحثان . لتكاليف إضافية ال حتقق منافع جتارية

مربرات أخرى تتمثل يف  2000سنة  .Rutherfoord & alوقدم . ستراتيجية بعيدة املدىإدارة العليا للمؤسسة يف إعداد خطط ا

إضافة إىل هذا الطرح النظري، فإن دراسات وحتقيقات ميدانية " 12 .نقص املوارد املالية والبشرية ال يفرض على املؤسسة االهتمام بالبيئة

 2003الفرنسية سنة   OSEOأجرا مجعية "هذه الدراسات تلك اليت ومن . أجريت بينت مدى ختوف املسريين من االهتمام بالبيئة

من مدراء املؤسسات الصغرية واملتوسطة الفرنسية يبدون تشاؤما من دمج البعد البيئي معتربين أنه ال يوجد ما  % 31,2واليت بينت أن 

 Ecoleخرى أجرا املدرسة الوطنية للمناجم بباريس وأوضحت دراسة أ" 13.يثبت أن اإلدارة البيئية تعود بنتائج اقتصادية على املؤسسة

des Mines de Paris  بتمويل من الوكالة الفرنسية لتطوير والتحكم يف الطاقةADEME   من  %40أن  2007سنة

ت متوقعة، وأن الشركات الفرنسية ترى أن اآلثار اإلجيابية املتحصل عليها من جراء وضع أنظمة اإلدارة البيئية هي أقل من تلك اليت كان

وعلى العكس من ذلك، هناك من يرى أن األداء " 14.عامل 100هذه النسبة هي أكرب من ذلك لدى الشركات اليت يقل عدد أفرادها عن 

 MARAIS & REYNAUDوقد صنف كل من . البيئي يساعد يف أن تعود على املؤسسة االقتصادية فوائد داخلية وخارجية

بالنسبة للفوائد . هذه النتائج إىل فوائد داخلية وفوائد خارجية مدعمني تصنيفهم هذا بآراء من سبقهم يف تناول مثل هذا املوضوع بالبحث

سنة   BENSÉDRINEو 1995سنة   HARTالداخلية فهي تتمثل يف التخفيض يف التكاليف وهذا ما ذهب إليه كل من 

 & PORTERوالرفع من اإلنتاجية وهو ما رآه كل من  2004سنة   LEPINEUXإليه وحتفيز العاملني وهو ما ذهب  2001

VAN DER LINDE   أما بالنسبة للفوائد اخلارجية، فأمهها حتسني املوقع التنافسي للمؤسسة وهو رأي كل من . 1995سنة

ELINKGTON   و 1994سنةMARTINET & REYNAUD   صة من واحلصول على العوائد املالية خا 2004سنة

واقتحام أسواق جديدة واحلصول  2001سنة   REYNAUD & ROLLETجهات خارجية أمهها الدولة وهو ما ذهب إليه 
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كل هذه األمور تنعكس . 2003سنة   REYNAUDعلى مصادر متويل أخرى متأتية من ما يسمى بصناديق الرتاهة وهو ما رأته 

 "15.إجيابا على األداء وتقود إىل حتسينه والرفع منه

لألداء البيئي أربعة أبعاد، يأيت على رأسها حتسني املنتجات والعمليات وحتسني العالقة مع أصحاب املصاحل مث "وهناك من يرى أن 

وقد خلصتهم هذه الباحثة على شكل مصفوفة يبينها  "16.يتبعها احترام القوانني والتشريعات البيئية وأخريا حتسني صورة ومسعة املؤسسة

  : اجلدول التايل 

  مصفوفة األداء البيئي:  1اجلدول رقم 

  خارجي –حمور داخلي 

  حمور العمليات والنتائج
  خارجي  داخلي

  حتسني العالقة مع أصحاب املصاحلحتسني املنتجات والعمليات  العمليات

  النتائج
احترام القوانني والتشريعات

  حتقيق عوائد مالية

  آثار بيئية إجيابية

  حتسني صورة ومسعة املؤسسة

 Angèle DOUHOU-RENAUD, les outils d’évaluation de la performance: املصدر 

environnementale : audits et indicateurs environnementaux, congrès de l'association 
francophone de comptabilité, "la place de la dimension européenne de la comptabilité, 

contrôle et audit", du 27 au 29 mai 2009, Strasbourg, France, p. 3. 
بالنسبة للمحور الداخلي، فهو ينعكس إجيابا على كل . من اجلدول يتضح أن األداء البيئي له انعكاسات داخلية وأخرى خارجية

أما بالنسبة للمحور اخلارجي، فباإلضافة إىل حتسني . ات كما يساعد على حتقيق وفورات مالية للمؤسسةمن جودة املنتجات والعملي

  . العالقة مع أصحاب املصاحل فهو يدعم الصورة اإلجيابية للمؤسسة يف بيئة أعماهلا

قتصادية فيما اقترحه جمموعة من وميكن تلخيص احملددات األساسية اليت تقود إىل االهتمام بالبعد البيئي من طرف املؤسسات اال

  :     17الباحثني كاآليت

 : احملددات السوسيوجلية  -

o  الضغوط الداخلية واخلارجية املفروضة على املؤسسة 

o نزاهة وأخالقيات املسري 

  :احملددات االقتصادية -

o حتسني املركز التنافسي للمؤسسة 

o  املؤسسات اليت تتحلى باملسؤوليةاستغالل فرض وأجزاء يف السوق يفضل فيها التعامل مع 

o البحث على الرسم صورة ملؤسسة مسؤولة بيئيا 

o  مواجهة التغريات اليت قد حتدث يف البيئة العامة للمؤسسة 

o ختفيض التكاليف 

o تشجيع اإلبداع 

o     خلق ثقافة للمؤسسة 
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 & Hamelفحسب . "يات أعماهلاكما أن هذا االهتمام جيب أن يكون له بعد استراتيجي، أي أن تعيد النظر يف استراتيج

Prahald  فإنه حىت حتقق املؤسسة االقتصادية االستدامة، فإنه جيب أن تضع لنفسها أهدافا إستراتيجية ذات بعد بيئي واجتماعي تكون

  "18.ركيزة من ركائز استراتيجياا التنافسية

إن املؤسسات االقتصادية تلعب دورا بالغ األمهية . "يق االستدامةباإلضافة إىل هذه األمور، فإن اإلدارة البيئية تلعب دورا بارزا يف حتق

يف التنمية املستدامة حيث تساعدها نظم اإلدارة البيئية على التحلي باملسؤولية وذلك من خالل احترام املتطلبات اخلاصة بأدوات 

  "19.اإلفصاح والشفافية عن األداء البيئي

  

II. عزيز البعد البيئي للتنمية املستدامة إسهام السلطات العمومية اجلزائرية يف ت : 

 YALE CENTER FOR، أجراها مركز يال للسياسات والقوانني البيئية 2012يف دراسة حديثة تعود إىل سنة 

ENVIRONNEMENTAL LAW AND POLICY   التابع جلامعة يال األمريكيةYALE 

UNIVERSITY   ويف   .2086دولة، حتتل اجلزائر املركز  132واخلاص مبؤشر الفعالية البيئية يف الوسط الصناعي واليت مست

اخلسائر "حول الوضع البيئي للقطاع الصناعي يف اجلزائر، تبني أن  2007للتعاون األملاين سنة   GTZدراسة أخرى أجراها مركز 

من  %2إىل  %1,8مليون دوالر أمريكي، أي ما يعادل  950و 850ح بني اإليكولوجية اليت يتسبب فيها هذا القطاع تتراو

ويسود هذا الوضع السليب بالرغم من كل ما تبذله السلطات العمومية يف اجلزائر من جمهودات يف   "21.الناتج احمللي الداخلي للجزائر

اوال يف كل من األوساط السياسية واالقتصادية يف التنمية املستدامة يعترب من املواضيع األكثر حضورا وتدفموضوع . جمال البيئية

  . اجلزائر

وفيما يلي قراءة يف كل ما تقوم به الدولة من جمهودات حتفيزية وردعية يف نفس الوقت من أجل جعل املتعاملني االقتصاديني أكثر 

  . مسؤولية اجتاه البيئة

  ) : السياسي والتشريعي(على املستوى املؤسسي  .1

-PNAE)اخلطة الوطنية من أجل البيئة والتنمية املستدامة واليت مسيت ب: وضع اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة  )1

DD)  يئة اإلقليم و البيئة سنة الوطنية للتنمية املستدامة اليت متتد من الفترة ما  اإلستراتيجيةعلى  2002الذي قامت بإعداده وزارة

شتمل األدوات اليت مت وضعها يف إطار إدماج البيئة ضمن انشغاالت التسيري على مستوى املؤسسات تو. 201122و  2001بني 

  : االقتصادية يف اجلزائر ما يلي 

 العديد من املؤسسات االقتصاديةالقيام بدراسة من خالهلا مت حتليل األثر البيئي للنشاطات املمارسة من طرف  -

 االقتصادية  بعض املؤسساتالقيام بالتدقيق البيئي  -

   14001يزو اإلمرافقة املؤسسات االقتصادية يف وضع أنظمة لإلدارة البيئية املطابقة للمواصفات القياسية  -

  :  أهم القوانني و التشريعات اليت أصدرا الدولة محاية للبيئة هي كالتايلإن  :إصدار القوانني والتشريعات البيئية  )2

انطالقا من مبدأ على من يلوث البيئة أن يدفع الثمن واهلدف من  2005منذ سنة ) بيئيةاجلباية ال(إدماج الرسم االيكولوجي  -

يف هذا الصدد مت إدخال الرسم البيئي يف قانون املالية . ورائه هو حث املؤسسات الصناعية على انتهاج تصرفات أكثر محاية للبيئة

عن كل . دج 10.500حدد مبلغ الرسم ب . يق الرسمو صدرت يف نفس السنة تعليمة وزارية توضح كيفية تطب 2005لسنة 

 . 23اصناعي اطن إذا كان امللوث ميارس نشاط

 : و أمهها 2001كما مت صياغة مجلة من القوانني منذ سنة  -

 عن الفضالت تخلص املتعلق بتسيري و مراقبة وال 2001ديسمرب  12املؤرخ يوم  19-01القانون  •
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 املتعلق بالتهيئة العمرانية يف إطار التنمية املستدامة 2001ديسمرب  12املؤرخ يوم  20-01القانون  •

 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 2004جويلية  19املؤرخ يوم  10-03القانون  •

  املتعلق بترقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامة 2004أوت  14املؤرخ  يوم  09-04القانون  •

املتعلق بالوقاية من األخطار الكبرية و تسيري الكوارث يف إطار التنمية  2004ديسمرب  25املؤرخ يوم  20-04القانون  •

 .املستدامة

 

 : اآلليات التمويلية  .2

أهم هذه . مت وضع جمموعة من اآلليات التمويلية اليت من شأا أن حتث املؤسسات االقتصادية على القيام باستثمارات صديقة للبيئة

الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والصندوق الوطين للبيئية   FOPROCIصندوق حتسني التنافسية الصناعية هي  الصناديق

يهتم بتهيئة املؤسسات الصناعية لتطبيق أنظمة  والذي اإلقليمالذي تشرف عليه وزارة البيئة ويئة و  FEDEPوحماربة التلوث 

  :  البيئية اإلدارة

ومن بينها  متويل برامج تأهيل املؤسسات االقتصادية بصفة عامة  FOPROCIصندوق حتسني التنافسية الصناعية يتوىل  -

يقع هذا الربنامج حتت وصاية وزارة الصناعة . Programme national de normalisationالربنامج الوطين للتقييس 

يقدم هذا . سات االقتصادية بقطاعيها العمومي واخلاص على تطبيقهاويعىن بتطوير تطبيق املواصفات القياسية العاملية وحث املؤس

أمهها اإليزو العاملية لمؤسسات االقتصادية الراغبة يف احلصول على شهادات املطابقة للمواصفات القياسية الربنامج املساعدات املالية ل

ففي إطار  .OHSAS 18001نية والشهادة اخلاصة بالصحة والسالمة امله 22000واأليزو  14001واأليزو  9001

. ضمن برنامج التأهيل 2004إصدار  14001الصندوق الوطين لتحسني التنافسية الصناعية، مت إدراج احلصول على شهادة إيزو 

 التأهيل ويتحمل الصندوق متويلات عملييعترب من ضمن ما تتخذه املؤسسة من إجراءات بغرض احلصول على هذه الشهادة فكل 

من تكاليف وضع نظام إدارة بيئية مطابق % 80نسبة حدود ما تقتضيه اإلجراءات املعمول ا واملتمثلة يف حتمل الدولة ليف العملية 

% 20ما نسبته  وكذلك تكاليف احلصول على الشهادة على أن تتحمل املؤسسة 14001:2004للمواصفات القياسية إيزو 

بعد مت مالحظة عزوف الكثري من املؤسسات  2011يف التمويل بدءا من سنة  لإلشارة مت اعتماد هذا األسلوب اجلديد. املتبقية

على عاتق املؤسسة  %50على عاتق الدولة و %50االقتصادية على مثل هذا الربنامج، حيث كانت النسب املعمول ا سابقا هي 

  .االقتصادية

 Fond de l’environnement etلبيئة ومكافحة التلوث الوطنية املذكورة أعاله بإنشاء الصندوق الوطين ل اإلستراتيجيةمت دعم  -

de la dépollution « FEDEP »  2001يف قانون املالية التكميلي لسنة والذي مت إقرار ميزانيته
24

ويهدف هذا الصندوق . 

فيها من خالل إنشاء إىل تقدمي مساعدات مالية للمؤسسات الصناعية اليت تسعى يف جهودها إىل القضاء على مصادر التلوث أو التحكم 

وحيصل هذا الربنامج على متويله من مصدرين، األول تتمثل يف دعم من خزينة الدولة و تقدر بثالثة . وحدات لتجميع النفايات ومعاجلتها

ي أقره مليارات دينار جزائري من خزينة الدولة يف إطار برنامج اإلنعاش االقتصادي و ثاين متأيت من إيرادات الرسم اإليكولوجي الذ

2002الس الوطين الشعيب يف قانون املالية لسنة 
25

 contrats  عقود الفعالية البيئيةأمهها برنامج برامج ميول هذا الصندوق كما .  

de performance environnementaleيئة اإلقليملتزم تأن  هذا الربنامجمما يشمله و .الذي تشرف على إدارته وزارة البيئة و

بشكل ؤسسة اقتصادية املإدارة دد حتبتطبيق واحترام كل القوانني اليت تسمح حبماية البيئة حيث  قتصادية املنخرطة فيه طواعيةؤسسات االامل
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رد االعتبار واحلد من التلوث و تطوير تلك اإلجراءات بحتديد اإلجراءات و تطبيقها املتعلقة  لتزاماا البيئية واليت قد تكوناطوعي 

يشمل العقد التزامات للطرفني، الوزارة و و. إدارة النفايات الصلبةوا التلوث بفعل النشاط املمارس من طرف املؤسسة لألراضي اليت أصا

اليت تساعدها يف حتقيق اإلنتاج  اإلستراتيجيةفمن ضمن التزامات الوزارة تقدمي الدعم للمؤسسة يف صياغة أهدافها . االقتصادية املؤسسة

الربامج اليت تديرها ومن جانبها تلتزم املؤسسة بتنفيذ كل . مح بتحقيق هذه األهداف خاصة منها ذات البعد البيئيالنظيف واخلطط اليت تس

 لمؤسسةالبيئة لصياغة ميثاق و وضع إجراءات للرقابة على إدارة النفايات و مكافحة التلوث ووضع أنظمة لإلدارة البيئية أمهها الوزارة و

 .كل مؤسسة اقتصاديةعلى مستوى إنشاء منصب مندوب البيئة و

 : االستعانة بربامج الدعم الفين األجنبية  .3

جنبية يف تطبيقا لربنامج التأهيل البيئي الذي نفذته اجلزائر حتت إشراف وزارة البيئة ويئة اإلقليم، فقد مت االستعانة جبملة من اخلربات األ

دراسات تقنية تدخل ضمن مجلة االتفاقيات الثنائية هدفها االستفادة من اخلربات التقنية لبعض اهليئات الدولية  بإجراءاال البيئي وذلك 

   :من اخلربات التقنية التالية قتصاديةاالت بعض املؤسسات  هذا الصدد استفاديف. املختصة ومن بينها

 : ECOSYSبرنامج إيكو سيس  )1

  : و اليت دف إىل ما يلي « Méso profil »ت تسمى ب بإجراء دراسا *يقوم برنامج إيكو سيس

 التعرف على الفوائد االقتصادية للقطاعات الصناعية عند انتهاجها لسياسات محاية البيئة -

  بلدالتعرف على مدى التأثري السليب للقطاع الصناعي على البيئة الطبيعية لل -

 . يقها ا من أجل التحكم يف اآلثار السلبية للقطاع على البيئةاقتراح االمتيازات و احلوافز االقتصادية اليت ميكن تطب -

بالتقييم االقتصادي لآلثار البيئية للقطاع الصناعي بالربط بني املستوى اجلزئي املتمثل يف مؤسسة   « Méso profil »و تقوم دراسة 

  .        Mésoعي اقتصادية و املستوى الكلي املتمثل يف الدولة، هذا الربط يسمى باملستوى القطا

هذا الربنامج . GTZيتوىل تنفيذه ومتويله مشروع التعاون التقين اجلزائري األملاين ج ت ز  الذيرنامج مراقبة التلوث البيئي وب )2

  :  26الذي ينشط كثريا يف جمال التنمية املستدامة يف اجلزائر يتوىل، إضافة إىل هذا الربنامج، متويل مجلة من املشاريع األخرى وأمهها

من خالل هذا املشروع مت تكوين مجلة من اخلرباء اجلزائريني يف جمال اإلدارة :  PME CONFORM  1997 مشروع كونفورم -

  .والتدقيق البيئي 14001البيئية ويف وضع املواصفة القياسية إيزو 

يهدف إىل  والذي: GESTION ENVIRONNEMENTALE PROFITABLEمشروع اإلدارة البيئية املرحبة  -

  : قيق ما يليحت

  حتقيق الفعالية االقتصادية من خالل التقليل يف التكاليف •

 ختفيض األثر البيئي من خالل التقليل من النفايات واملياه املستعملة واهلواء املنبعث وكل املخلفات األخرى •

 توفري التنظيم املناسب الذي يسمح بإحداث التغيري يف التسيري •

 : DELTA  27برنامج دلتا  )3

 SBA Sustainable Business**28دلتا هي منظمة تعترب جزءا من خطة عمل لنشاط مركز األعمال املستدامةبرنامج 

Associates29 . هذه املنظمة تنشط مع املؤسسات من أجل حثها على االهتمام باإلدارة البيئية بغرض حتسني فعاليتها االقتصادية

 Developing Environmental دلتا هو اختصار للتسمية التالية.  البيئة والتقليل من اآلثار السلبية للنشاط الذي متارسه على

Leadership Towards Action30 اليت مت وضعها يف قمة األرض سنة  21و مت تأسيسه من اجل ترمجة ما جاءت به أجندة

تتكون شبكة . داف التنمية املستدامةمن هذه األجندة تأكد على الدور البارز للصناعة و التجارة يف حتقيق أه 30حيث أن الفقرة  1992

و يتكون هذا األخري من مدراء مؤسسات التابعة إلحدى عشر . دلتا من جمموعة من اخلاليا مبا فيها برنامج دلتا يف املشرق و املغرب العريب
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كما يهدف على . يئية و تبادهلابواسطة برنامج دلتا ميكن للمؤسسات احلصول على املعلومات املتعلقة باإلدارة الب. بلد عريب منخرط فيه

  .وجه اخلصوص إىل تعريف املؤسسات باملخاطر البيئية ومبنافعها بواسطة وضع أدوات لإلدارة البيئية الساعية إىل حتقيق الفعالية البيئية

ية الفعالية البيئة و اجلودة ويتوىل متثيله يف اجلزائر مجعية ترق. لربنامج دلتا متثيل على مستوى كل بلد عريب اإلحدى عشر املنخرطني فيه

 Association pour la Promotion de l’Eco-Efficacité et la Qualité en Entrepriseباملؤسسات 

(APEQUE).  

ومن أهم . صناعة االمسنتخصوصا املصانع العمومية ل يف اجلزائر من الدعم التقين هلذا الربنامج بعض املؤسسات االقتصادية تاستفادلقد 

هي أداة مت فلوحات القيادة . والتدريب على كيفية إجراء التشخيص البيئي الذايت قيادة األداء البيئيات لوح االستفادة منه وضعما مت 

هذه اللوحة هي جزء من أدوات اإلدارة . ***ABCD-Durable31بالتعاون مع مجعية أخرى تسمى ب  SBAتطويرها من طرف 

ترتكز على مجع البيانات املتعلقة بالنشاط اإلنتاجي الذي متارسه املؤسسة ومن مث يتم قياس أثاره اليت و البيئية املطورة يف إطار برنامج دلتا

و بواسطة هذه اللوحة، يقوم الربنامج بوضع اللبنات األوىل اليت يأ . البيئي بواسطة مؤشرات أداء بيئي تتالءم مع خصوصيات املؤسسة

  : لجوء لوضع هذه األداة ما يلي الومن أهداف . 2004:  14001طابق للمواصفات القياسية إيزو املؤسسة لوضع نظام اإلدارة البيئية امل

 احلكم على أداءها البيئي للمصنع  -

 التعرف على اإلجراءات اليت جيب عليها وضعها من اجل حتقيق الفعالية البيئية  -

 2004:  14001ق للمواصفات القياسية إيزو يئة املؤسسة االقتصادية للشروع يف وضع لنظام إدارة البيئة املطاب -

استهالك الطاقة كل من  يف هذا الصدد، مشلت لوحة القيادة اليت مت وضعها من طرف هذا الربنامج جمموعة من املؤشرات مسحت هلا بقياس

 "32.صحة وسالمة العاملنيوالفضالت السائلة والفضالت الصلبة و تلويث اهلواءواستهالك املواد األولية و

دليل وضع تمثل يف هذه العملية ت. يف اال البيئيالتشخيص الذايت كما استفادت مؤسسات أخرى من عمليات تدريب على كيفية إجراء 

سواء كانت هواء أو سائل أو صلب اليت يتسبب فيها املؤسسة  ؤسسةيسمح لإلدارة أن تستعني به من أجل التعرف على اآلثار البيئية للم

لإلشارة . و ينجم عن هذه العملية وضع برنامج عمل يسمح بالتخلص و التقليل من تلك اآلثار. مث تقييم درجة خطورااالقتصادية و من 

فإن دليل التشخيص الذايت البيئي مت تطويره من طرف منظمة فرنسية تنشط يف جمال البيئة و تسمى الشركات من أجل البيئية 

Entreprises pour l’environnement « EPE » . لالستعانة لوضع هذا الدليل يتم اللجوء لها أجإن األهداف اليت من

  : هي 

 . حتليل التوافق بني املظاهر البيئية األكثر أولوية لنشاطات املؤسسة االقتصادية -

 .اختاذ التدابري الالزمة بعد إجراء عملية التحليل -

:  14001لوضع نظام إدارة بيئية مطابق للمواصفات القياسية إيزو  املؤسسة االقتصاديةإعداد خطة عمل تندمج يف إطار مشروع  -

2004. 

  

III.  قراءة يف واقع احلال على مستوى املؤسسات االقتصادية يف جمال االهتمام باإلدارة البيئية: 

ئية، ننطلق من أرقام رمسية من أجل القيام بقراءة متأنية يف واقع احلال على مستوى املؤسسات االقتصادية يف جمال االهتمام باإلدارة البي

واليت حيتويها  14001حول عدد املؤسسات االقتصادية اجلزائرية احلاصلة على شهادة اإليزو " اإليزو"أصدرا املنظمة العاملية للتقييس 

  :  اجلدول املوايل 

  العريبيف دول املغرب  14001:2004املؤسسات االقتصادية احلاصلة على شهادة اإليزو :  2اجلدول رقم 

  2005  2006  2007  2008  
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  24  7  6  6  اجلزائر

  102  67  50  30  تونس

  -  39  37  26  املغرب

  410  306  379  354  مصر

 Daniel LABORNNE et Emna GANA-OUESLATI, analyse comparative du cadre :املصدر 

institutionnel de la RSE au Maroc et en Tunisie, Revue Mmanagement & Avenir, Paris, 
France, n° 43, 2011/3, p.111. 

يبني . تعكس األرقام اليت حيتويها اجلدول الضعف الشديد يف اإلقبال على أنظمة اإلدارة البيئية من طرف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية

. 2006سنة  6و 2007سنة  7 بعدما كان 24اجلدول أن عد املؤسسات االقتصادية اجلزائرية اليت حازت على هذه الشهادة هو 

ة ويوضح اجلدول أنه باملقارنة مع دول املغرب العريب أن الفرق بني اجلزائر وتلك الدول فرقا شاسعا، بل أنه ال يوجد هناك جماال للمقارن

مرات املؤسسات  باملقارنة مع املؤسسات التونسية، يبلغ عدد املؤسسات التونسية احلاصلة على هذه الشهادة أربعة. من حيث األرقام

كما أن هذه األرقام تعكس أن .  مرة الشركات اجلزائرية 17أما مقارنة باملؤسسات املصرية، فهذه األخرية يساوي عددها . اجلزائرية

ت اجلزائر تعيش على هامش احلركية اليت تفرضها العوملة االقتصادية اليت تفرض متطلبات جيب مراعاا ومنها تطبيق املعاير واملواصفا

حسب اإلحصائيات األخرية . وما يؤكد ذلك أيضا أن وترية تبين هذه املواصفات يف اجلزائر يسري بشكل بطئ جدا. القياسية العاملية

الصادرة من جهات رمسية يف اجلزائر، يبلغ عدد املؤسسات االقتصادية اليت هي رهن احلصول على شهادة املطابقة للمواصفات القياسية 

  . 33حصلت على الشهادة 370مؤسسة منها  435) لوحدها 14001هادات معا وليس اإليزو كل الش(العاملية 

  : وبغرض تفسري واقع احلال هذا، نقدم القراءة التالية 

إن معظم املؤسسات . يرتبط تبين أنظمة اإلدارة البيئية من طرف املؤسسات اجلزائرية عموما بواقع املسؤولية اليت تتحملها اجتاه البيئة )1

، وهي ال تم بوضع أنظمة اإلدارة البيئية وال تم هذه املواصفة اليت تسمح هلا باحلصول ياجلزائرية ال تم باملمارسات ذات الطابع البيئ

وعليه ميكن استنتاج أنه ال حيظى األداء البيئي من طرف املؤسسات اجلزائرية بنفس مستوى االهتمام باألداء . 14001على شهادة اإليزو 

ونظرا لعدم . فاألداء االقتصادي واملتمثل يف املردودية االقتصادية واإلنتاجية يأتيان يف مقدمة أولويات املؤسسات الصناعية. قتصادياال

ة وما يربر ذلك أن املشاكل العديد. قناعة املسري اجلزائري بأن لألداء البيئي نتائج اقتصادية إجيابية، فإن اهتمامه به يأيت يف مرتبة متخلفة

 أمناط واملعقدة واهليكلية اليت تعاين منها املؤسسة االقتصادية يف اجلزائر خاصة منها املؤسسة العمومية تعترب من العوائق الكبرية أمام تبين

ومن إن هذه املؤسسات تعاين من مشاكل التمويل وكذلك من ضعف األداء االقتصادي واملايل . التسيري احلديثة ومنها نظام اإلدارة البيئية

ففي . لذلك فإن اجلهود اجتهت حنو إجياد حلول هلذه املشاكل على حساب األداء البيئي. ظاهرة تسرب اإلطارات املؤهلة وذات الكفاءة

دراسة أجريت على مؤسستني اقتصاديتني عموميتني يف منطقة سيدس بلعباس حول مستوى الوعي البيئي لدى مدراء وإطارات هاتني 

أن انشغاالت املسريين متجهة حنو ضمان استمرارية النشاط واحلفاظ على املؤسسة ومناصب الشغل اليت "إىل  املؤسستني، مت التوصل

 "    34.توفرها

إن انتشار تطبيق املواصفة إيزو . حتتاج املؤسسات الصناعية إىل مرافقة من املؤسسات اجلزائرية يف سبيل تبين أنظمة إدارة البيئة )2

هنا نالحظ أنه بالرغم مما وضعته الدولة اجلزائرية من آليات حتفيزية من شأا . ود الدولة يف هذا االيرتبط بشكل كبري جبه 14001

لون حث املسري على وضع أنظمة اإلدارة البيئية، إال أن الطابع الطوعي النتهاج هذه األساليب احلديثة يف اإلدارة جعلت من املسريين ال يقب

لتفسري هذا العنصر ننطلق من دراسة قام هلا . ورة لدمج البعد البيئي يف استراتيجيات أعماهلمعليها وال يرون من أن هناك ضر
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BOIRAL  والذي صنف فيه درجة إقبال املؤسسات على اإلدارة البيئية وفق سلوكيات  2001باحث خمتص يف اإلدارة البيئية سنة

 : أربعة حتتويها املصفوفة التالية 

  BOIRALمصفوفة :  1الشكل رقم 

جية
ار

 خ
ت

انا
ره

  

حمفز"جتنيدي التزام   )1(التزام عادي 
      

  )4(التزام تفاعلي )3(التزام  استباقي 
      

        رهانات داخلية  

 Olivier BOIRAL, ISO 14001 : d’une exigence commerciale aux paradoxes de: املصدر 

l’intégration, Actes de la Xème conférence de l’AIMS, Québec, Canada, 2001, p. 18.   
ل إىل تطبيق املواصفة حسب هذا الباحث، توجد أربع وضعيات للمؤسسات اليت ميكن فيها إدماج العنصر البيئي يف إستراتيجيتها والوصو

  :  35هذه الوضعيات هي. 14001القياسية إيزو 

وهو ناتج عن ضغوط خارجية كبرية تسعى املؤسسة للحصول على ميزة تنافسية أو حتسني صورا وتكون فيها ) 1(االلتزام العادي  -

البعد البيئي ويكون التركيز على ااالت يف هذه الوضعية كل من املسريين والعمال غري مقتنعني بأمهية . الضغوط الداخلية ضعيفة

 االقتصادية واملالية

وهو ناتج أمرين، األول هو التوجه االستراتيجي للمؤسسة اليت تعترب البيئة الطبيعية عنصرا مهما باملؤسسة ) 2" (التحفيزي"االلتزام اند  -

 بة ملتطلبات إدارية داخليةبل قد يضمن أو يرهن استمرارية نشاط املؤسسة، والثاين نابع من االستجا

وهو ناتج عن إرادة داخلية قوية للمسري بإدماج البعد البيئي يف اإلدارة نابعة من االستجابة ضغوط داخلية ترى أن ) 3(االلتزام اإلستباقي  -

 دمج البعد البيئي مهم مع الغياب املطلق للضغوط اخلارجية يف مثل هذا الوضع

تفضل فيه املؤسسة البقاء يف وضع ساكن تراقب فيه التغريات اليت قد حتدث واليت تفرض عليها التوجه  وهو الذي) 4(االلتزام التفاعلي  -

 حنو إدماج البعد البيئي كإصدار تشريعات بيئية صارمة على سبيل املثال 

يف صنف االلتزام التفاعلي، أي  من خالل هذا التقسيم، يتبني أن سلوك مسريي املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر يتطابق مع االلتزام موجود

.  ونية أن ما توليه من اهتمام بالبيئة يأيت على شكل امتثايل للضغوط املتأتية من البيئة اخلارجية وعلى وجه اخلصوص البيئية السياسية والقان

ية موضوعها احلوافز اليت مؤسسة صغرية ومتوسطة جزائر 337إن ما يؤكد هذا االستنتاج هو نتائج دراسة أجريت على عينة مكونة من 

لقد توصلت الدراسة إىل أنه بالنسبة لدرجة . تدفع املؤسسة الصغرية واملتوسطة إلدماج العنصر البيئي يف استراجتياا وطرق تسيريها

متأتية من ضغوط  من العينة نوع انشغاهلا البيئي هو امتثايل، أي أن التزاماا البيئية كلها% 58االنشغال البيئي هلذه املؤسسات، فإن 

إن السلوك احلساس هو ذلك . سلوكها دفاعي% 19سلوكها اجتاه البيئة هو سلوك حساس و% 29يف حني أن . القوانني والتشريعات

 أما السلوك الدفاعي فهو الذي تتجاهل. الذي تكون فيه متفاعلة مع املتغريات مبا فيها االهتمامات البيئية ويراعى هذا االهتمام يف التسيري

 .36فيه املؤسسة الضغوطات البيئية وال تراعي هلا أي اهتمام خوفا من حتمل أعباء إضافية

بالرغم من الضغوط املفروضة على االقتصاد اجلزائري وبالضبط على القطاع الصناعي العمومي والذي يستدعي املرافقة من اجلهات  )3

فهناك من يرى . أن حماوالت مرافقة مؤسسات هذا القطاع تبقى ضعيفةالوصية على إدارة شؤون االقتصاد بغرض الرفع من تنافسيته، إال 

أن حجم ومبالغ اإلعانات املالية املمنوحة سواء من طرف الدولة أو من طرف الربامج الدولية غري مشجعة على تبين نظم اإلدارة "

مرحلة ( 2004إصدار  14001صفة القياسية إيزو فاملبلغ املمنوح كإعانة من أجل تطبيق نظام إدارة البيئة املطابق للموا" 37.احلديثة
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من  %80هو ) مرحلة اإلشهاد باملطابقة(مليون دج واإلعانة اخلاصة باحلصول على الشهادة  2من سقف ال يتعدى  %80هو ) املرافقة

 . مليون دج 1سقف ال يتعدى 

فادة منها من أجل دمج اإلدارة البيئية هو يف حد ذاته هناك من يرى أن تعدد الربامج املتوفرة أمام املؤسسات االقتصادية بغرض االست )4

ومنه تربز احلاجة يف توحيد الربامج وتبسيط " 38.فإن تعدد الربامج جيعل من املؤسسة حمتارة يف اختيار الربنامج املناسب"عائقا، ذلك 

 .    إجراءات االستفادة منها

جية الصناعية للجزائر هو من بني املعوقات اليت جتعل من مسريي إن غياب رؤية طويلة املدى واضحة املعامل خاصة باإلستراتي )5

فمنذ أن . مؤسسات القطاع االقتصادي ال يقدمون على القيام بأي مبادرة طوعية اجتاه أي بعد من أبعاد املؤسسة مبا فيها البعد البيئي

هذا األمر مينع املسريون . املؤسسة االقتصادية غري واضح شرعت اجلزائر يف اإلصالحات االقتصادية واليت إىل حد الساعة مل تنته بعد ومصري

من صياغة االستراتيجيات اليت تنمي وتطور أعماهلم، وبالتايل فهم يبقون يف وضع ساكن ينتظرون يوميا قرارات سياسية حتدد مصري 

 .   مؤسسام

فاالقتصاد املوازي الذي . "املستوى الكليهناك من اخلرباء من يرجع ضعف االهتمام هذا إىل مسألة ضعف احلكم الراشد على  )6

وال  تتغافل عليه وال حتاربه الدولة جيعل من املؤسسة االقتصادية اليت تنشط يف ظل الشرعية يفكر أساسا يف كيفية ضمان البقاء واالستمرارية

سائل املرتبطة باملسؤولية االجتماعية يفكر يف تطبيق أساليب وأمناط التسيري احلديثة املتأتية من تطبيق مبادئ احلوكمة ما فيها امل

 "  39.للشركات

أخريا، إن غياب مجاعات الضغط املمثلة يف اتمع املدين واجلمعيات اليت تسهر على محاية البيئة ومجعيات محاية املستهلك وضعف  )7

ل البيئية مما يترتب عليه قلة االهتمام باإلدارة نفوذ تلك املوجودة منها جيعل من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ضعيفة احلساسية اجتاه املسائ

 .البيئية

  

  : اخلامتة 

احلاثة على تطبيق  14001على املستوى العاملي، بالرغم من مرور أكثر من ستة عشر سنة من صدور املواصفة القياسية إيزو 

ي نظم اإلدارة البيئية وعلى املستوى احمللي، بالرغم من اجلهود املبذولة من طرف الدولة اجلزائرية يف جمال مرافقة وحث القطاع االقتصاد

  . البيئي، إال أن النتائج املتوصل إليها تبقى بعيدة عن التوقعات واألهداف اليت كانت مرتقبة على االعتناء بالبعد

من خالل التحليل أعاله، يبدو أن ثقافة املسؤولية البيئية يف القطاع االقتصادي يف اجلزائر غري راسخة جيدا يف أذهان القائمني 

اختاذ مجلة التدابري اليت من شأا أن حتسن من مدى مراعاة إدماج البعد البيئي يتطلب مثل الوضع . على إدارة مؤسسات التابعة هلذا القطاع

وعليه، فإن التوصيات التالية قد تساعد على االنتشار األكرب يف تطبيق املواصفة القياسية . يف التسيري بواسطة تطبيق أنظمة اإلدارة البيئية

  :ةيف املؤسسات االقتصادية اجلزائري 14001اإليزو 

ل يف إطار برامج تأهيل املؤسسات االقتصادية العمومية واخلاصة ربط منح اإلعانات املالية اجلهات املاحنة، بضرورة احتواء خمططات التأهي -

إن معظم خمططات التأهيل اليت تطبقها املؤسسات االقتصادية حاليا حتتوي على عملية احلصول على شهادة . على االهتمام بالبعد البيئي

 .أيضا 14001اخلاصة بإدارة اجلودة فقط، لذا البد من تدعيم تلك املخططات باحلصول على شهادة اإليزو  9001زو اإلي

ا تطبيقا للتوصية األوىل، جيب أن تدمج اإلدارة البيئية ضمن عملية التخطيط االستراتيجي للمؤسسة االقتصادية وذلك بأن تصبح البيئة متغري -

 عليها استراتيجيات أعمال تلك املؤسسات، مع إلزامية وضع أهداف إستراتيجية بيئية أوهلا احلصول على شهادة هاما من املتغريات اليت تبىن

 .املطابقة للمواصفة القياسية مث يليها حتسني األداء البيئي كنتيجة حتمية لتطبيق املواصفة
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ءات االستفادة منها جدير بأن يدرس لعل هذه العملية أن يساهم إن املقترح املتعلق بتوحيد برامج الدعم لتطبيق البعد البيئي وتبسيط إجرا -

 .  يف إزالة الغموض الذي تشتكي منه املؤسسات االقتصادية

تقليصا للعجز الفادح يف جمال االتصال الفعال بني السلطات العمومية واملؤسسات االقتصادية يف جماالت متعددة ومنها حول أمهية إدماج  -

وعليه، ال بد وأن تبادر السلطات . يري، فإن التكثيف من عمليات التحسيس ذه األمهية باتت أكثر من ضروريةالبعد البيئي يف التس

عقد املؤمترات والندوات لفائدة مسريو املؤسسات االقتصادية واليت توضح بواسطتها املسؤولية العمومية ممثلة يف هيئاا وإداراا املختلفة إىل 

 .ني االقتصاديني على التحلي االبيئية وحتث املتعامل

Algérien  Institutعلى املنظمات الوطنية املعنية بتشجيع تطبيق املواصفات القياسية العاملية وعلى رأسها املعهد اجلزائري للتقييس -

 “IANOR” Normalisationde la   بصفته املكلف بتعميم استعمال املواصفات القياسية أن يتحمل مسؤوليته وأن يلعب دوره

املؤسسات االقتصادية ويقدم هلم الدعم التقين  ويكون ذلك بأن يكون أكثر قربا من. كامال يف جمال التشجيع على تطبيق البعد البيئي

 . الالزم

 على اخلربات اجلزائرية املختصة يف جمال التوصيف من استشاريني ومراكز حبث وجامعات أن تلعب دورها أيضا يف جمال تشجيع تطبيق -

ة يف املواصفات القياسية لإلدارة البيئية، وذلك بأن تساهم يف هذه العملية ويكون ذلك بأن تقدم خدمات املرافقة للمؤسسات االقتصادي

جمال تطبيق اإلدارة البيئية
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 )ورقلة _ جامعة قاصدي مرباح (حممد مجوعي قريشي . د

 )         سطيف_ جامعة فرحات عباس (عبد احلفيظ بن ساسي . أ

 
  

 :مقدمة 

تسعى التنمية املستدامة إىل تلبية حاجيات احلاضر دون تعرض قدرات األجيال القادمة للخطر، وذلك وفق جمموعة من التوازنات اليت     
ظروف تعمل باستمرارية للحفاظ على املوارد البشرية  ، واملوارد الطبيعية ، واملوارد البيئية ، ومن مث العمل على تنميتها وترقيتها وفقا ل

 .جمتمع وتطلعاته كل 
 .وللتنمية املستدامة ثالثة أبعاد ، ممثلة يف البعد اإلقتصادي املادي ،والبعد اإلجتماعي ، والبعد البيئي 

  :اإلشكالية اآلتيةوسنحاول أن جنيب عن   
هل خيضع سلوك املؤسسة يف تقييم املشاريع و تسيريها  ملعيار اإليراد املادي فحسب،أم يتجاوزه ليشمل معيار اإليراد  

 ي و البيئي و ذلك من منظور اإلقتصاد اإلسالمي ؟ ـــــــاإلجتماع

المي من خالل منهجه اإلستثماري ولإلجابة على ذلك سنركز يف هذه الورقة على مجلة من الضوابط اليت يطرحها اإلقصاد اإلس    
الذي يرشد النشاط اإلستثماري لتكون املنظمة أو املشروع منسجما يف نشاطه مع ما يسعى إليه االقتصاد اإلسالمي من تعزيز ألبعاد 

  .التنمية املستدامة 
  

  ضابط السالمة االجتماعية: أوال 
بأا التزام منظمة األعمال جتاهاتمع الذي تعمل فيه ، وأن هذا  Druckerعرفها  :مفهوم املسؤولية اإلجتماعية يف القتصاد الوضعي

  .)1(االلتزام يتسع باتساع شرائح أصحاب املصاحل يف اتمع وتباينتوجهام 
أنشطتها جتاه  تعرف باا التزام املنظمة باملشاركة يف عمل الصاحلات عند ممارسة :مفهوم املسؤولية اإلجتماعية يف االقتصاد  اإلسالمي 

خمتلف األطراف اليت هلا عالقة بالتكليف الذي ارتضته يف ضوء مبادئ الشريعة اإلسالمية دف النهوض باتمع اإلسالمي مبراعاة عناصر 
  .)2(املرونة و االستطاعةوالشمول والعدالة  

نظمة يف األصـل يكون نشاطها يف بيئة إسالمية ، واملالحظ أن عمل الصاحلات ميثل العقالنية اإلسالميـة ، واليت تفترض أن امل    
  .والبيئة اإلسالمية هي البيئة اليت يفترض أن يلتزم فيها األفراد ومنظمات االعمال واحلكومة بقيم الشريعة اإلسالمية 

حياول )3(قالينوالشك أن االقتصاديني الوضعيني يركزون يف حتليلهم االقتصادي اجلزئي على مسلمة بارزة تتمثل يف أن الفرد ع
األرباح ،لذا كان  قإىل منفعته أبعد ما ميكنه ، مما يؤسس إىل منهج استثماري مادي ال يهمه إال حتقي –بشىت أنواع نشاطاته –الوصول 

مهمال  منهج االستثمار يف االقتصاد احلر غالبا ما يترك املستثمر حلاله يف إجناز ما أمكنه من املشاريع اليت حتقق أقصى معدالت الربح،
  .بذلك أبعادا ذات أمهية جد بالغة و على رأسها سالمة اتمع 

واملنهج اإلسالمي لالستثمار  سعى إىل حتقيق أقصى قدر من األرباح لكن يف إطار مصاحل اتمع، فهو يرى توجيه منافع 
ذا فإن املقصود ذا الضابط أن يلتزم املستثمر ل. املستثمر مبا حيقق املصلحة االجتماعية ممثلة يف أهداف النظام االقتصادي اإلسالمي 

د املسلم يف ممارسة نشاطه االستثماري باحترام مصاحل اتمع املسلم وخصوصياته ، من خالل احلفاظ على القيم اإلسالمية ممثلة يف العقائ
  .والتشريعات واألخالق وكل ما يتبع ذلك من ثقافة وأعراف
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اري ليس جمرد احترام تلك املظاهــــر السلمية للمجتمع املسلم، بل املسامهة يف استثمارها، مث إن املطلوب يف النشاط االستثم
متثل أشد أنواع التلوث  ةوتنميتها، فالفراغ العقائدي اسد يف الكفر واإلحلاد وثقافة االحنالل من كل  القيم الشرعية واألخالقي

تعقيم البيئة االجتماعية للمجتمع املسلم من التلوث الفكري الذي أصاا ، لذلك فإن مسامهة النشاط االستثماري يف )4(الفكري
  .ويصيبها كل يوم، متثل العامل األمثل يف القضاء على تلوث البيئة عموما

ذي بالتلوث الفكري،فإن القرآن وال شك هو ال  –الذي ستناوله فيما بعد –إذا كنا نويل اهتماما بالغا بارتباط التلوث البيئي        
،وبني القرآن الكرمي أن تدهور اتمع )املادي( والتلوث البيئي ) املعنوي، االجتماعي(أشار إىل هذه العالقة الوثيقة بني التلوث الفكري 

بسبب تصرفات اإلنسان وسلوكاته اإلحلادية وانسالخه من كل القيم واملعايري اليت يريدها اهللا له ؛ كان )الكيف(يف جانبه الفكري 
  ).الكم(احلقيقي والوحيد يف تدهور اجلانب املادي أي العقاب بالتلوث البيئي السبب
هكذا إذا يتبني أن اهلدف من هذا الضابط إلزام املستثمر املسلم أن يساهم باستثماراته يف احلفاظ على سالمة اتمع والعناية بكل      

صوصية احلضارية ،فاملستثمر احمللي مطالب باملسامهة يف احلفاظ على عقيدة املظاهر االجتماعية السلمية اليت متنح اتمع اإلسالمي اخل
اتمع وأخالقه وعالقاته مضمونا وشكال، فمثال من حيث الشكل جند االستثمار يف قطاع البناء يتقيد على األقل بالطابع العمراين 

ا يف ذلك من تأثري بالغ يف تنمية الشخصية اإلسالمية لدى الفرد الذي تعارف عليه اتمع جمسدا يف العمارة اإلسالمية و مجالياا ، مل
  ... .واتمع سواء على املستوى الفكري أو النفسي أو الثقايف 

كما أنه قد يترتب على النشاطات االستثمارية األجنبية املباشرة تأثريات بالغة على اتمع املسلم من خالل اللغة والثقافة اخلاصة    
  .)5(ثمربذلك املست

لذا كان هذا الضابط رقيبا على تلك االستثمارات ، وهو يف نفس الوقت ال يعمل على جعل اتمع املسلم منغلقا ،فالقرآن مبنهجه 
به املتميز كثريا ما نوه بآيات التنوع اللغوي والثقايف داعيا املسلم إىل الوقوف عندها والتعرف عليها يف حدود ال تسمح باحملاكاة والتش

  .تمعات غري املسلمة با
إن املنهج اإلسالمي لالستثمار يهدف بالتزام املشاريع االستثمارية لضابط السالمة االجتماعية إىل حتقيق مجلة من األهداف نذكر 

  :)6(منها ما يأيت
ليست قاصرة على املسامهة يف حتقيق تنمية اتمع بشقيها املادي واملعنوي ، فالرحبية يف املنهج اإلسالمي لالستثمار  -1

؛ بل تتعداه إىل تعظيم أبعاد جديدة )العائد الشخصي الذي يطلبه املستثمر(العائد االقتصادي املادي املباشر أي تعظيم العائد النقدي 
  .)7(تتعلق مبدى املسامهة يف ترسيخ قيم اتمع ، و منه فإن املقياس مبدأ اإليراد االجتماعي  ثقال يوازي اإليراد الشخصي

سامهة يف حتقيق أقصى قدر من العمالة ، إذ ال ميكن ألي مشروع استثماري أن يساهم يف حتقيق الرفاهية االجتماعية امل -2
إال من خالل مدى قدرته على تشغيل الطاقات البشرية،والقضاء الفعلي على شىت أنواع البطالة 

  .)8(... . )املقنعـة،الفنيـة،العموميـة،اإلجبـارية،(
  :)9(توزيع العادل لنتائج االستثمار ومنافعه بني أصحاب عوامل اإلنتاج وبني املناطق وبني األجيالاملسامهة يف ال -3
أي على املشاركني يف العملية االستثمارية من ممولني ومنظمني وعمال  :التوزيع العادل على أصحاب عوامل اإلنتاج   -  أ

  .مبا حيقق الرضا النفسي 
مي لالستثمار ال يقتصر على التوزيع العادل ملنافع االستثمار املادية على أطراف اإلنتاج بل وينبغي التأكيد على أن املنهج اإلسال

حممد داود "ميتد إىل املنافع املعنوية املتعلقة باإلنسان كونه إنسانا يف شعوره باحلرية و الرضا وحاجته إىل الشورى واحلوار ، يقول 
  .)10(“أن تتحقق مـن تلقـاء نفسها ، فاإلنسان هو الوسيلة وهو اهلدف  إن خطط التنمية أيا كانت ال ميكـن” :  "الزيدي
أي التوزيع األفقي حبيث تتوزع املشاريع االستثمارية على املناطق واجلهات بعدالة مدروسة مما يؤدي  :التوزيع املكاين  - ب

إىل ختفيف ذلك التفاوت الواسع بني املناطق واجلهات يف كثري من البلدان اإلسالمية، والتوزيع املكاين العادل ينبغي أن ال ينطلق من 
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وليس املقصود من فكرة التوازن يف توزيع ” :  "حممد بالقاسم لول"سا،يقول التلقائية بل ال بد أن يكون توزيعا مدرو
االستثمارات،التوازن احلسايب الذي هو ختصيص كميات متساوية للمناطق اجلغرافية أو القطاعات االقتصادية أو فروعها ، فهذا جهل 

و تـؤدي إىل حتقيقـه ، فالغرض منه هو التوازن باحلقيقة االقتصادية وال ميكن إطالقـا أن تعبـر عـن مضمـون التـوازن أ
االقتصادي، الذي يستند يف حتديد كميات االستثمارات إىل أساس حاجات تنمية القوى اإلنتاجية كواقع اقتصادي اجتماعي 

  . )11(“وكهدف السياسة االستثمارية 
ضرة  ومصاحل األجيال القادمة،فثروة اتمع ونعين به توزيع االستثمار مبا حيقق مصاحل األجيال احلا :التوزيع الزماين   -  ج

ينبغي أن حتفظ وتنمى وتستثمر وفق معايري حتفظ مصاحل األجيال يف احلاضر ويف املستقبل،واملنهج اإلسالمي لالستثمار يستند يف 
بني املسلمني  من تقسيم سواد العراق ، وأراضي مصر، حيث أمسك عن تقسيمها τتقرير هذا املعيار إىل موقف عمر بن اخلطاب 

أراه أراد أن تكون فيئا موقوفا ” :  "أبو عبيد"آنذاك ،ورأى حق األجيال القادمة فيها، وجعل اإلمجاع على هذا الرأي يقول 
  .)12(“، يرثه قرن عن قرن  اللمسلمني ما تناسلو

قق مصاحل اتمعات يف احلاضر واملستقبل إن العامل اإلسالمي اليوم يتمتع بثروة بترولية هائلة جيب أن تستثمر عائداا مبا حي   
،فالربميل الواحد من النفط وهو يف باطن األرض ثروة مكترتة ،فإذا خرج من األرض ينبغي أال يستهلك عائده إىل مصلحة األجيال 

، وله يف املستقبل قيم  احلاضرة فقط ، بل ال بد أن يستثمر مبا ال يهمل حقوق األجيال القادمة،خاصة وأن برميل النفط له اليوم قيمته
  .               مضاعفة نظرا خلطر النضوب

  ضابط السالمة البيئية : ثانيا
متثل البيئة اإلطار الطبيعي الذي يعيش فيه اإلنسان وبقية الكائنات احلية ، وهي باملفهوم الواسع ال تتعلق فقط باحمليط :مفهوم البيئة  

ولكن متتد لتشمل احمليط احليوي مبختلف صوره،مـن عوامل طبيعيـة واجتماعية وثقافية الذي تعيش فيه الكائنات احلية فقط ؛ 
  . )13(واقتصادية ، واليت هلا تأثري مباشر على اإلنسان وعالقته مبحيطه

ألرض ، إن املنهج اإلسالمي لالستثمار يستند يف مسألة احلفاظ على البيئة إىل القيم اإلسالمية العديدة اليت تدعو إىل إعمار ا
وتنهى عن كل أشكال الفساد ،واألذى، والضرر الذي جيب أن يزال عن طريق الناس، وحيام، وبيئتهم ،مث هو يستند يف ذلك 

  :أيضا إىل النظرة اإلسالمية العامة للبيئة ، واليت تتجسد يف بعدين هامني متالزمني مها كما يأيت 
يئة مفهوما عباديا ، حيث يعتربها مسألةِ عبادية حكمها الوجوب إن اإلسالم يعطي احلفاظ على الب :البعد العبادي  -1

، فاهللا تعاىل هو خالق اإلنسان ، أوكل إليه مهمة إعمار األرض وجعله مسؤوال عنها يسكنها ، وينتفع ويستثمر وفق ما يرضاه )14(
املتاحة بشكل يسيء إىل البيئة وينشر فيها الفساد  املنحرفة ، وغري الرشيدة جينح إىل استغالل املوارد هاهللا ، إال أن اإلنسان بسلوكات

 41:الروم)[ظهر الفساد يف الرب و البحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ( لذلك يقول تعاىل
.[ 

 
ستثمر خصوصا إىل ذلك أن نظرة اإلسالم للبيئة تتجاوز االنتفاع املادي لترتقي باإلنسان عموما،وبامل :البعد اجلمايل  -2

مستويات التذوق اجلمايل ، حيث أن اهللا تعاىل أودع يف كل ما خلق اهللا ما يدل على بديع صنعه، ودعانا إىل حتسس ذلك اإلبداع 
عيار يف كثري من النصوص القرآنية فإذا كان الكون باملعيار املادي ميثل نعمة،علينا االنتفاع ا ومحايتها، فإنه بامل) اجلمال(واإلتقان 

  .املعنوي ميثل آية تدعونا إىل النظر والتدبر إلدراك بديع الصنع وقدرة وعظمة الصانع
متثل اإلطار الذي يشمل مقاصد الشريعة بالنسبة لإلنسان أو ) الشرعي(باملفهوم املقاصدي كما جيدر بنا التنويه إىل أن البيئة    

الدين ، النفس ، العقل ، النسل ، (قاصد الشريعة وكلياا اخلمس لغريه من الكائنات والكون عموما فال ميكن احلديث عن م
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درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل « : إال يف وجود بيئة سليمة من مظاهر الظلم والفساد ، فاملقصد العام للتشريع هو) املال 
«.  

اجهه اإلنسانية يف الوقت الراهن نتيجة التطور واليوم ومشاكل التلوث البيئي يف تطور متسارع ، فإا متثل اخلطر األبرز الذي تو
الصناعي ، وقد بدأ حتسس النتائج الوخيمة للتلوث على اإلنسان وبقية الكائنات واحلياة عموما، فبعد فترة من شعور اإلنسان 

مما جعله اآلن يشعر  بالنجاح يف حتقيق زيادات متسارعة يف إنتاج السلع واخلدمات ؛ أدرك حينئذ حجم الدمار البيئي الذي أحدثه،
  .)15(سفينة الفضاء األرضية "بولد نج  "اصطلح عليها عامل االقتصاد بأنه حماصر يف بيئة حمدودة، 

م 1876وجند أن القوانني والتشريعات اخلاصة حبماية البيئة بدأت حملية ، حيث ظهرت قوانني محاية مصادر املياه أوال ،ففي عام 
م ، مث ظهرت التشريعات 1912صدرت القوانني الربيطانية  اخلاصة مبنع تلوث األار، وقانون اخلدمات الصحية األمريكي عام 

م، وهكذا بدأت االهتمامات البيئية تأخذ بعدا 1963م ،ويف الواليات املتحدة عام  1956اجنلترا عام اليت تعىن باهلواء النقي يف
م، والذي متخض عنــــه تشكيل 1972عامليا،فنظمت األمم املتحدة مؤمترستوكهومل عن بيئة اإلنسان سنة 

 The World Commission On)املفوضيـــــة العامليــة للتنميـــة البيئية                           

Environnement Développement) ا  هذه املفوضية تقريرسنة ) مستقبلنا مشترك ( وأبرز التقارير اليت نشر
  .م 1987

الذي )  األرض(ومن أبرز املؤمترات اليت قامت ا مؤمتر  UNCEDمث تطورت هذه املفوضية لتصبح هيئة دولية باسم اليونسيد
  .م،ومؤمتر الدوحة 2002م، مث مؤمتر جوهانسربغ1992سنة ) انريو ريو دجي( عقد يف 

إن شعور اتمع الدويل باألخطار اليت دد بيئة االنسان الفطرية والبيئة الكونية عموما دفع حنو تنامي جد متسارع للوعي    
تخصصة ، ومؤمترات و اتفاقيات دولية ، البيئي والثقافة البيئية ، وذلك من خالل تعال لصيحات حتذيرية عربأحباث اكادميية م

ومنظمات حكومية وأخرى غري حكومية ، ولذلك بدأت تطفو على الساحة مصطلحات هلا ثقلها يف الداللة على املشكلة البيئية 
  :، ومن أمثلة ذلك ما يأيت 

محاية البيئة مشكلة حضارية ، و مكانة اإلنسان املتميزة يف البيئة ،و) 1972مؤمتر ستوكهومل ( الصراخ بأهوال التـلوث 
،و ما من ثقافة تعلو على غاباا ، ومناظرنا اجلميلة ليست سوى  )16(،واالنسان مشكلة البيئة ، والنظام واالتزان يف البيئة  

،عودة  )18(،و املشاكل النواميسية تستلزم تعاون الدول مجيعا  )w.h.auden()17:إيان سيمونز إقتباس من الشاعر( أكاذيب 
، و اختفاء احلدود ، والطبيعة حتت احلصار،  )19(، وجريان يف عامل واحد ) جان ماري بيلت ( لوفاق بني االنسان والطبيعة ا

وديد الغزو البيلوجي ،وديد جتارة الغذاء العاملي ،و تصدير اخلطر أو التجارة السامة ، واقتسام اهلواء أو السياسة والغالف 
اجلو وصياغة اقتصاد عاملي صديق للبيئة ،ومصادر الطاقة النظيفة أوالبديلة ، و شركاء يف كوكب  اجلوي ، والتدخل يف حالة

فرنش هالري من معهد ورلد واتش ..............(األرض ، وضة املنظمات غري احلكومية ، وقيم من أجل اجلوار العاملي
 .)20()ملراقبة البيئة العاملية 

وميكننا أن نؤكد بأن املنهج اإلسالمي االستثماري يهدف من خالل ضابط سالمة البيئة إىل نفس هذا املسار الذي جيمع عليه    
اتمع اإلنساين، بل بنظرة أمشل وأعمق تتحقق معها مصاحل اإلنسان أيا كان لونه وجنسه، ومنه فإن ضابط السالمة  البيئية يزود 

ثمار مبعيار لن تكون معه املشاريع االستثمارية إجيـابية ومقبولـة إال إذا عملت علـى محاية البيئة، من املنهج اإلسالمي  لالست
ة خالل تفاديها لكل أنواع الضرر و الفساد بالبيئة ، فلو كنا أمام مشروعني أحدمها يلتزم بنظم اإلدارة البيئية، واآلخر ال يراعي للبيئ

  .األول على الثاين أدىن اهتمام ؛ فإن املوازنة ترجح
بل إن املنتظر من املستثمر املسلم يف التزامه بضابط احلفاظ على البيئة، أن يسـاهم بشكل فعـال يف إشاعة ثقافة محاية البيئة،      

وقد عرف  صـارت اليوم ميزة اإلنسان واتمع املتحضر،) التربية البيئية(وفوق ذلك املسامهة يف حتسس مجاهلا، فالثقافـة البيئية 
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اليت دف إىل تنمية وعي  ةالعملية التعليمي” : التربية البيئية بأا ) م1978(اجتماع هيئة برنامج األمم املتحدة للبيئة بباريس
املواطنني بالبيئة واملشكالت املتعلقة ا وتزويدهم باملعرفة واملهارات واالجتاهات، وحتمل املسؤولية الفردية واجلماعية جتاه حل 

 .)21(“شكالت املعاصرة ، والعمـل على منع ظهور مشكالت بيئية جديدة امل
 ضابط االلتزام باألولويات االستثمارية و املوازنة بينها: ثالثا

احلاجـات اإلنسانية احلقيقية متفاوتة من حيث أمهيتها يف حتقيق املصاحل الفردية و اجلماعية على حد سواء، لذا سعى االقتصاديون 
و االقتصاد اإلسالمي بال ريب يرى أمهية مسألة . العلماء الذين اهتموا مبوضوع احلاجات إىل تصنيفها حسب أمهيتهاوغريهم من 

  .ترتيب احلاجات وجعلها أولوية األولويات
ة ج علماء أصول الفقه يف ترتيبهم ملقاصد الشرعي –يف ترتيب احلاجات –إن أغلب كتاب االقتصاد اإلسالمي وباحثيه قد جوا

إىل ثالثة أقسام، و هاهنا نرى مدى االرتباط الوثيق بني االقتصاد اإلسالمي ) املصاحل( اإلسالمية حسبا ألمهيتها، حيث رتبوا املقاصد
  .وعلم أصول الفقه من خالل مقاصد الشريعة
( من العباد ) قصد الشارع( الشارع ) اإلرادة( هي الغايات و األهداف اليت يريد ” : وتعرف مقاصد الشريعـة اإلسالميـةبأا

  .)22(“االمتثال هلا، لتحقيق مصاحلهم وسعادم يف الدنيا و اآلخرة ) املكلفني
إذن فاحلاجات مرتبة يف ثالثة مستويات وفقا لترتيب مقاصد الشرعية اليت وضعت مصاحل الناس يف ثالثة مستويات حسب أمهيتها يف 

  :جلب النفع هلم ودفع الضر عنهم كما يأيت
ما تقوم عليه حياة الناس، فال تستقيـم مصاحلهم إال ـا، وإن فقـدت ” هي  ):احلاجات الضرورية( صاحل الضرورية امل -1

 النفس الدين : ، وهي ذا املعىن راجعة إىل كليات مخس مرتبة كما يأيت)23(“اختل نظـام حياـم وسادهـا الفسـاد والفوضى
ومقصود الشرع من اخللق مخسة، وهو أن حيفظ عليهم دينهم ، ونفسهم، وعقلهم، ” " : أبو حامد الغزايل"قال . املال النسل العقل

ونسلهم، وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة، ودفعها 
  .)24(“مصلحة

جمموعة السلع و اخلدمات اليت تتصف إمجاال مبا وصفنا به املصاحل الضرورية،فهي راجعة  فاحلاجات الضرورية هي ذا املعىن    
 .للحفاظ على الكليات اخلمس

وهي ما حيتاج إليها الناس من حيث التوسعة ورفع الضرر لتتحقق مصاحلهم يف ” ):احلاجات احلاجية( املصاحل احلاجية  -2
ظام حياة الناس ولكن يشعرون بالضيق واحلرج، فهي إذن ال تبلغ درجة الضروري ، و إذا ختلفت هذه املصاحل ال خيتل ن)25(“يسر

 .لكنها تعني الناس على حتمل املشاق، وكثريا ما يضرب املثال هلا بالرخص املخففة للعبادات

 .اجيةفاحلاجات احلاجية هي ذا املعىن جمموعة السلع و اخلدمات اليت تتصف إمجاال مبا وصفنا به املصاحل احل    
هي كل ما يرجع إىل حماسن العادات ومكارم األخالق، وسري األمور على أفضل ” ):احلاجات التحسينية( املصاحل التحسينية  -3

املناهج، وإذا ختلفت ال خيتل نظام حياة الناس، وال يشعـرون باحلرج ولكـن حيـام ال تستسيغها العقول السليمة مثل ستر 
  .)26(“قتري، و أخذ الزينةالعورة، وجتنب اإلسراف و الت

  .ذا املعىن جمموعة السلع و اخلدمات اليت تتصف مبا وصفنا  به املصاحل التحسينية –أيضا –فاحلاجات التحسينية هي
يف مـد االقتصاد اإلسالمي بالترتيب األمثل و  –ممثلة يف علم املقاصد –ومن هنا يتبني لنا كيف تساهم قيم الشريعة اإلسالمية      
إن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم، ومصاحل العباد يف املعاش ”":ابن القيم"نسب واألدق للحاجات اإلنسانية احلقيقية،قـال األ

واملعاد،وهي عدل كلها،ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل 
وعن احلكمة إىل العبث، فليست من الشريعة، وإن دخلت فيها باألقاويل، فالشريعة عدل اهللا بني ضدها،وعن املصلحة إىل املفسدة، 

  .)ρ“)27عباده، ورمحته بني خلقه، وظله يف أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسول اهللا 
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نتناول الشكل قرره علم مقاصد الشريعة ، ولزيادة بيان الترتيب السابق ملستويات احلاجات اإلنسانية احلقيقية، و املعتمد على ما    
  ). 04: (رقم
  
  
  

  هرم احلاجات اإلنسانية احلقيقية وفق الترتيب املقاصدي):04(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
صاحلي صاحل، احلاجات األساسية يف االقتصاد اإلسالمي، حبث مقدم إىل ندوة السياسة االقتصادية  يف  اإلسالم ، السياسة : املصدر

  . 227م، ص 1997/هـ1418االقتصادية  يف إطار النظام  اإلسالمي، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ، البنك اإلسالمي للتنمية ، جدة ، 
  

   الترشيدية لضابط األولوياتأهم اآلثار 

هكذا إذن وبعد بيان ضابط االلتزام باألولويات االستثمارية ميكننا أن نقف عند أهم وأبرز اآلثار الترشيدية اليت حيدثها بالنشاط    
  :االستثماري خصوصا وبالنشاط االقتصادي عموما وذلك كما يأيت

ذا الضابط فإنه يتزود مبيزان دقيق ميكنه مـن تشخيص إن املنهج اإلسالمي لالستثمار حني يفرض االلتزام  -1
األولويـات االستثمارية وترتيبها ومن مث احلاجيات فالتحسينات ، ومن حيث األمهية الذاتية فإننا جند ترتيب الكليات اخلمس ميثل 

ها أو إعادة ترتيبه يؤدي ال حمالة إىل ال ميكن للحياة أن تستقيم بدوا ،وإمهال أي من -حىت مبنطق العقل والعلم  -منظومة منسجمة
و لو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السماوات و األرض و من فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم (:الفساديقول تعاىل

  ].71:املؤمنون[)معرضون
االقتصاد ولو أمعنا التأمل يف النظم االقتصادية الوضعية لوجدنا جانبا من هذه الكليات ،لكن بشكل مبتور يف  -2

االشتراكي حبيث يعظم حفظ  املال وحفظ النفس و يهمل الثالثة الباقية مما أدى إىل فشله الذريع ، وإما جندها بشكل معكوس يف 
االقتصاد الرأمسايل حيث يكون حفظ املال هو أولوية األولويات وكل الكليات األخرى مسخرة خلدمته فكانت نتيجة ذلك هي 

  .)28(الطغيان األعمى للمادية
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االلتزام بضابط األولويات يساهم مسامهة فعالة يف القضاء على الفوارق االقتصادية وما يرافقها من ظلم اجتماعي  -3
واستعباد اقتصادي، حبيث لو ختلى املنهج االستثماري عن اتباع سلم األولويات ، فإن توزيع موارد اتمع سيسوء وتوجه املوارد 

دمات التحسينية أو الترفيهية لألغنياء ، وهي ذات تكلفة باهظة على حساب السلع واخلدمات لالستثمار يف إنتاج السلع واخل
الضرورية للفقراء ذات التكلفة القليلة ، لذا فال ميكن آللية السوق من غري ضابط األولويات إال أن تكون ميدانا لتبديد وإهدار 

متنح مكافآت تسمح للكبار الفائزين بإطعام ” : اعن هذه السوق إ)Arthur Ok un" (آرثر أكون"يقول للموارد 
  .)29(“احليوانات اليت يربوا بأفضل ما يستطيع اخلاسرون إطعام أطفاهلم

إن استبعـاد املنهج االستثمـاري لضـابط األولويات يكرس االستعباد االقتصادي، وظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان يقول 
إن الذين ينتجون األشيـاء الضروريـة للحياة يفتقدوا وهي تكثر عند الذين ” : يةيف عبارة ساخرة وقاس" أناتول فرانس "

واصفا " غالربيت "يقول ولن يتأتى بذلك للنظام االقتصادي أن حيقق اهلدف يف توفري حاجات اجلميع دون متييز ، )30(“ الينتجوا
  .)31(“يريده الناسهو النظام الذي يفي مبعظم ما ”: النظام االقتصادي األفضل بأنه

بشكل فعال يف القضاء على التخلف الذي تشكو منه كثري من الدول  –أيضا –ضابط األولويات االستثمارية يسهم  -4
خاصة اإلسالمية ، ومن مث ميكنها من حتسني املستوى املعيشي حني يفرض التخصيص األمثل للموارد يف إشباع أكثر احلاجات أمهية 

. 
يشريون إىل أن من أبرز أسباب التخلف ومعوقات حتقيق الرفاهية االقتصادية هو توجيه االستثمار إىل إنتاج إن معظم االقتصاديني 

السلع واخلدمات الترفيهية لفئة من اتمع ، يف حني أن فئات اتمع األخرى تبحث عن سلع وخدمات أخرى ضرورية  هلا ، فال 
جتاه الذي ال يعرب إال عن إرضاء تلك الطلبات احملاكية للنمط االستهالكي بد إذن من إحجام املنهج االستثماري عن هذا اال

أن النمط ”  (The Affluent Society)":اتمع املترف"يف كتابه"غالربيت"ويؤكد ذلك) االستهالك التفاخري(الغريب
ة حبيث مل احلاجات األساسية إمهاال السائد لتخصيص املوارد يف الواليات املتحدة منحاز إلشباع الرغبات االستهالكية املفتعل

فادحا ، ومن هذه احلاجات التعليم والسكن والرعاية الطبية واملرافق العامة وهي حاجات أساسية لرفاهية الفـرد واتمع 
  .)32(“وللتقدم يف املستقبل 

اخلليفة عمر لرغبات االستهالكية املفتعلة فهذا ولعله جدير بنا أن ننوه بالعالج الذي تزخر به قيم االقتصاد اإلسالمي ملسألة هذه ا   
ما : ومعه حلم اشتراه، فقال –رضي اهللا عنهما  –يشخص لنا عالجا فعاال فقد لقي يف السوق جابر ابن عبد اهللا  ττττبن اخلطاب 

أما يريد أحدكم أن ! ،أكلما اشتهيتم اشتريتم ؟!أكلما اشتهيتم اشتريتم؟: حلم اشتهاه أهلي ،فاشتريته، فقال:قال! هذا يا جابر؟
  .)33()"  أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واستمتعتم ا" ( وأين تذهب عنكم هذه اآلية! يطوي بطنه جلاره وابن عمه؟

ميكن هذا الضابط املستثمر املسلم من اختاذ القرارات االستثمارية املناسبة ملا تقتضيه مصاحل اتمع و أولوياته  -5
 .أو املستقبليةاالستثمارية اآلنية 

 اجتناب الضرر: رابعا

بعدم إيقاع الضرر باآلخرين، أي عدم اإليذاء  -وهو ميارس نشاطه االستثماري –املقصود ذا الضابط هو التزام املستثمر املسلم    
  . ونشر الفساد

  .)34(“ارال ضرر وال ضر” : بقولهρوالشريعة اإلسالمية تضع يف هذا اإلطار ضابطا عاما قرره الرسول    
  . الضرر يزال:وقد رتب العلماء بناء على هذا املبدأ قواعد جليلة يف ضبط الضرر، وأمهها ما يأيت

  ).       ال يزال مبثله(الضرر ال يزال بالضرر  -
  ). خيتار أهون الشرين(يرتكب أخف الضررين  -
  درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل -
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 .العاميتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر  -

كثرية، وهي متس مجيع نشاطات املكلف، لذلك فإن النشاط االستثماري ) فقهية(وبىن العلماء على هذه القواعد أحكاما عملية      
  .مقيد ذه القواعد اليت متنع وقوع الضرر أو التخفيف منه إن كان مؤكد الوقوع

  :فه إىل قسمني كما يأيتومنه فالضرر الذي يتصور أن يوقعه املستثمر بغريه ميكننا تصني
 اإلضرار باتمع -1

ويشمل ذلك تعلق الضرر بعموم اتمع، واقتصاده، أو تعلقه جبماعة أو فئة من ذلك اتمع، أو تعلقه كذلك بفرد من أفراد 
  . )35(اتمع
  .لذا فإن املستثمر املسلم ملتزم بعدم إحلاق الضرر مبجتمعه الذي ينشط فيه، أو حىت بفرد من أفراده    

فإذا كان األول خيضع حلكم األفراد وأهوائهم . فاملنهج اإلسالمي لالستثمار خيتلف جذريا عن املذهبني الرأمسايل واالشتراكي
أشد حرصا على محاية مصاحل اتمع،و إذا كان الثاين خاضعا لسلطة » وال ضرار ال ضرر«ونزوام، فإن املنهج اإلسالمي بقاعدة 

  .  أشد حرصا على محاية مصاحل الفرد وكفالة حرياته» ال ضرر وال ضرار«بقاعدة  أيضاالدولة و رغبتها املطلقة،فإن املنهج اإلسالمي 
ما واتمع حباجة ماسة ملا ينتجه ذلك اال من سلع أو  لذلك مينع املستثمر املسلم من أن يوقف استثماراته يف جمال    

خدمات، ويف مقابل ذلك هو يمنع أصال من النشاط يف ااالت احملرمة اليت تنتج وتروج حملرمات رجح ضررها على عموم 
    .اتمع أو آحاده، فربح املستثمر على حساب اتمع أو فرد من أفراده مرفوض

  نياإلضرار باملنافس -2
املنهـج اإلسالمـي لالستثمار مينع املستثمر املسلم من اإلضرار بنظرائه من املستثمرين، وذلك ألن االقتصاد اإلسالمي يقيم املنافسة 
على مفهوم خمالف لالقتصاد الوضعي يف الصورة واهلدف، فإذا كان األخري يقيمها على أساس التنافس احلر الدافع إلذكاء نزعة الربح 

  .املصحوبة باحلذر والترقب النتهاز كل فرص الربح املتاحة ولو أدى ذلك إىل إقصاء املنافسني “اليد اخلفية”سائل املادي بكل و
إن االقتصاد اإلسالمي يقيم نظام املنافسة على أساس أن تكون خيِِِرة بناءة، فالتنافس ضرورة واقعية ليميز العامل عن 

و قل إعملوا فسريى اهللا عملكم و رسوله و املؤمنون و ستردون إىل عامل الغيب و ( :اهللا تعاىلالقاعد، واد عن املقصر، يقول
  . ]105:التوبة)  [الشهاد فينبئكم مبا كنتم تعملون 

وذلك مما يسهم يف حتقيق أهـداف االستثمـار فـي املنهج . فاملنافسة إذا مطلوبـة بني املستثمرين يف اال الواحد
أبو حامد "يقول يف ذلك . باملنافسني )36(أن تكون املنافسة يف اخلري، ومنضبطة بعدم الضرراإلسالمـي، هـذا على شرط 

أن ال حيب ألخيـه إال مـا حيب لنفسه؛ فكل ما لو عومل به شق : وإمنا العدل ال يضر بأخيه املسلم،والضابط فيه” ": الغزايل
  .)37(“يستوي عنده درمهه ودرهم غريه  عليه وثقل على قلبه،فينبغي أن ال يعامل غريه به، بل ينبغي أن

منع املستثمر من كل الصور والوسائل اليت تلحق الضرر باآلخرين، وسواء تعلق الضرر  )اجتناب إيقاع الضرر(ومنه فإن ضابط     
  :باملنـافسني أو تعلـق بعمـوم اتمع، وسنحاول بيان أبرز تلك الصور والوسائل فيما يأيت

   تلحق ضررا باملنافسنيالنهي عن البيوع اليت  -  أ
  .   ومن تلك البيوع بيع تلقي الركبان، والنهي عن بيع الرجل على بيع أخيه أو أن يسوم على سوم أخيه ، و بيع النجش 

  :وذلك حيطة من وقوع الضـرر، ومثاهلا فيما يأيت :النهي عن املعامالت املؤدية إىل عدم سيادة سعر املثل  - ب
وسبب ذلك منع حلوق الضرر باملنافسني خاصة صغارهم ممن ال يستطيعون حتمل أي : املثلالنهي عن البيع بأقل من سعر  - 

حيث وجده . أن يدخل زبيبه إىل بيتهτأمر الصحايب حـاطب بن أبـي بلتعة  τخسائر، فقد ثبت أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
با، وهم يعتربون سعرك، فإما أن ترفع السعر، وإما أن تدخل قد حدثت بعري مقبلة حتمل زبي” : يبيع بـأقل من سعر املثل، وقال له 
  .)38(“زبيبك البيت، فتبيعه كيف شئت



  معيار السالمة اإلجتماعية و البيئية من منظور االقتصاد اإلسالمي 
 

  
     

       105      
              

أي إغراق املستثمر للسوق بالسلع اليت ينتجها أو جيلبها، مما يؤدي إىل اخنفاض السعر،  :النهي عن تعمد إغراق السوق بالسلع - 
  .حيث يهدف من ذلك إىل القضاء على كل املنافسني خاصة الصغار منهم

واليت دف جبموح  “اليد اخلفية”وهي آفة بارزة اصطبغت ا املنافسة الناشئة حتـت مظلـة : النهي عن خبس الناس أشياءهم - 
األثـرة واألنـانية إىل حتصيـل الربح، وتكديس املال ولو على حساب اآلخرين وإحلاق الضرر م، وذلك بصرف املتعاملني 

 .عنهم
  
  
  

  النهي عن الرشوة- ج
إن اتمـع الذي ” ": سعيد حوى"يقول يف ذلك . فالرشوة إذن توفر بيئة مناسبة ألدوات ال حصر هلا من أشكال فناء اتمع    

يسمح مبثل هذا، جمتمـع تضيع فيـه احلقوق، ويأكل القوي فيه الضعيف، وتضيع فيه احلدود، فحق الدولة يصبح لألفراد، وحق 
األفراد ينتقل إىل من سواهم عن طريق غري مشروع، وجمتمع هذا شأنه يصبح يف حالة سباق إىل اخليانة، فتضيعُ مثُله، ويتحلل مث 

  .)39(“يسقط 
 احلقوق املاليةأداء : خامسا 

 :املستثمر ملزم يف املنهج اإلسالمي أن يؤدي ما عليه من حقوق وهي كما يأيت 
  ).الضريبة ( أو غري دورية ) الزكاة ( وهي إما أن تكون  دورية : احلقوق الواجبة  -1
 . ممثلة يف سائر التربعات كاألوقاف والصدقات وغريها: احلقوق غري الواجبة  -2

بيل غيتس ووارن وذلك ملا هلذه التربعات من دور مهم يف بناء اتمعات حىت املتحضرة منها ،فقد أعلن األمريكيان األكثر ثراء 
أما سيحاوالن إقناع نظرائهم  من األغنياءبالتربع بنصف ثروام لألعمال اخلريية ، ورجل األعمال  2010) يونيو(يف متوز  بافيت

بليون دوالر أمريكي بعد أن كان  44بثروة مقدارها » فوربز«حبسب جملة  2012أغىن أغنياء العامل عام  وارن بافيت هو ثالث
أنا أؤمن «: ،ولدى سؤاله عن دوافعه للتربع بأكثر من سبعة باليني دوالر لألعمال اخلريية أجاب 2009أغىن رجل يف العامل عام 

أعتقد بأن اتمع «: ، مضيفاً»يف جزء كبري منها إليه ليستفيد منهابأن الثروات اليت تتدفق من اتمع جيب أن تعود 
  . 20/9/2012احلياة، اللندنية، .»مسؤولوبنسبة كبرية عما حققته من إيرادات

 : آليات توجيه اإلستثمارات حنو هذه الضوابط 

  :تتمثل هذه اآلليات فيما يأيت 
االلتزام ذه الضوابط  ،ويعتمد ذلك على مدى تلقاء أنفسهم بالتوجه حنو  حبيث يقوم املستثمرون اخلواص من: التوجيه االختياري -1

  .وعي املستثمر أو املنظمة مبسؤوليتها االجتماعية

، وتقوم الدولة بتوجيه فللدولة يف النظام االقتصادي اإلسالمي دور هام وفعال يف توجيه النشاط االقتصادي  :توجيه الدولة  -2

 :زئية اآلتية اإلستثمارات وفق الىليات اجل

أي اإلستجابة طواعية للسياسات اإلستثمارية اليت تضعها الدولة ، ويعتمد ذلك على مدى توفر عاملي الثقة والطاعة :  آلية االقتناع  -  أ

  . بني احلاكم واحملكوم 

 .بتقدمي كل أشكال التسهيالت واإلمتيازات :  آلية اإلجراءات التحفيزية  - ب
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 . مبنع كل أشكال التسهيالت واإلمتيازات ،واختاذ منظومة من القوانني العقابية :آلية اإلجراءات العقابية   - ت

  :دور اجلهاز القايب يف اإللتزام بالضوابط السابقة 
، واليت كانت والتزال  مؤسسة احلسبة الرقابيةويف اإلقتصاد اإلسالمي يسهرعلى مدى اإللتزام بتلك الظوابط اجلهاز الرقايب ممثال يف 

رقايب الشامل لكل أوجه النشاط االقتصادي ،وكذا بة النشاطات يف احلياة العامة منما مينح اخلصوصية احلضارية للمجتمع النمذج ال
املسلم ،وميكننا أن نذكر بعضا من الشواهد اليت تؤكد على السبق يف إعتناء اإلقتصاد اإلسالمي بأمهية املسؤولية االجتماعية ، وذلك 

  : )40(كما يأيت
أن جيعل ألهل كل صنعة عريفا من صاحل أهلها ،خبريا  " :الشريازييقول يف ذلك : مراقبة مدى االلتزام مبقاييس اجلودة واإلتقان  

وغري ذلك من ..بصناعتهم،بصريا بغشوشهموتدليسام،مشهورابالثقة واألمانة يكون مشرفا على أحواهلم ويطالع أخبارهم
  "' استعينو على كل صنعة بصاحل أهلها':ها فقد روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال األسباب اليت يلزم احملتسب مبعرفت

سالمة املستهلكني ،وسالمة العاملني ،وسالمة البيئة واحلفاظ على احمليط،وتنظيم : مراقبة مدى التقيد مبواصفات السالمة العامة  
ااالت الصحية،ويف تصوير رقابته الشديدة مبساعدة أعوانه  احملتسب ونشاطه يف" وتطبيقات احلسبة تؤكد على أن  :األسواق 

ويف ..على  أنواع األطعمة اليت تباع باحملالت أو يف الطرقات للتأكد من نظافتها ،وسالمة وصالحيتها حفاظا على صحة  الناس
  ."ترتيب السلع املختلفة يف األسواق كل يف املكان الذي يليق به

ومما يؤخذ والة احلسبة ملراعاته من أهل الصنائع : " لقاضي أبويعلىيقول فيذلك ا:ن واحلرف والوظائف مراقبة كفاءة القيام بامله 
 :يف األسواق ثالثة أصناف 

  منهم من يراعي عمله يف الوفاء و التقصري_ 
  ومنهم من يراعي حاله يف االمانة اخليانة_ 
 و منهم من يراعي عمله يف اجلودة و الرداءة _ 

فكالطبيب و املعلمني ألن :"لطبيعة كل مهنة و وظيفة فيقول عن الذين يراعي عملهم يف الوفاء و التقصريوذلك حسبا 
الطب إقدم على النفوس يقتضي التقصري فيه إىل تلف أو سقم ،وللمعلمني الطرائق اليت ينشأ عليها الصغار فيقر منهم من توفر 

  "يس ملا يفسد به النفوس و ختبث به اآلدابعمله وحسنت طريقته ومينع من قصر أو أساء يف التدر
فمثل الصاغة و احلاكة و القصارين و الصباغني ألم رمبا هربوا :"ويقول عن الذين يراعي عملهم يف األمانة و اخليانة

  "و يبعد من ظهرت خيانته, بأموال الناس فرياعي فيهم الثقة و األمانة فيقرهم
فهو مما ينفرد بالنظر فيه والة احلسبة وهلم أن ينكروا :"ة و الرداءة فيقول عنهمأما  الذين يراعي عملهم من حيث اجلود

  "يف العموم فساد العمل و رداءته 
  : اخلامتة والنتائج 

من خالل ما سبق تبني لنا أن املنهج اإلسالمي اإلستثمار يسعى من خالل الضوابط الترشيدية اليت يطرحها لنشاط أي منظمة       
ن يكون التوازن بني أبعاد التنمية املستدامة هواألصل والقاعدة ، حبيث ال يغلب اإليراد املادي على كل من اإليراد أو مشروع أل

  .االجتماعي واإليراد البيئي 
  :وميكننا أننؤكد منخالل هذه الورقة على النتائج اآلتية 

التنمية املستدامة يف عمل املنظمات و املشاريع بتوازن ال يسعى اإلقتصاد اإلسالمي من خالل منهجه اإلستثماري إىل تعزيز أبعاد  -1
 .يسمح معه بطغيان البعد اإلقتصادي على بقية األبعاد



  معيار السالمة اإلجتماعية و البيئية من منظور االقتصاد اإلسالمي 
 

  
     

       107      
              

على املنظمة أو املشروع أن يسعى من خالل نشاطه إىل أقصى قدر من األرباح،و لكن يف إطار احلفاظ على مصاحل اتمع املسلم و  -2
 .تطلعاته و بيئته

البيئة اإلسالمية أن تتجاوز يف عملها مستوى احلفاظ على قيم اتمع إىل مستوى حتاول فيه تنمية تلك القيم،و جيب على املنظمة ب -3
 .تعزيز مكانتها يف اتمع

 ).املادي ( ، والتلوث البيئي)املعنوي أو اإلجتماعي( يربط اإلقتصاد اإلسالمي بعالقة طردية بني كل من التلوث الفكري  -4

 .أن تفي مبسؤولياا اإلجتماعية إال إذا سامهت بشكل فعال يف التوزيع العادل لنتائج اإلستثمارال ميكن للمنظمة  -5
 .املنهج اإلسالمي لإلستثمار من خالل قيمه يف احلفاظ على البيئة يشارك اتمع اإلنساين يف أعظم املعضالت اليت تواجهه -6
 .ت اتمع،و اإلبتعاد عن كل مايلحق به األذى و الضررعلى املنظمة أن تلتزم مبسؤولياا يف احلفاظ على أولويا -7
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  سلوك املؤسسة االقتصادية جتاه املوارد القابلة للنضوب

  غريب بولرباح جامعة ورقلة. د

  بضياف عبد الباقي جامعة ورقلة  . أ

  ملخص 

تنامت مشاعر اخلوف والقلق يف العقدين السابقني حيال تفاقم األزمات البيئية وتسارع نضوب املوارد الطبيعية بسبب تزايد 

 إىلتنافس املؤسسات االقتصادية خاصة الصناعية منها على استرتاف املوارد الطبيعية وبشكل خاص تلك املوارد القابلة للنضوب، مما أدى 

مية تدمج فيه املفاهيم البيئية إىل جانب التنمية االقتصادية واليت تعرف باسم التنمية املستدامة حيث أقترح أنصار ظهور مفهوم جديد للتن

دف ترشيد استهالك املوارد الطبيعية للحيلولة  إستراتيجيةهذا التوجه جمموعة من املعايري القانونية واألدوات االقتصادية ووضع خطط 

قتصادية للموارد الطبيعية ومحاية حقوق األجيال القادمة يف االستفادة من املوارد الطبيعية وبالتايل حتقيق عدالة دون استرتاف املؤسسات اال

سلوك املؤسسة االقتصادية جتاه املوارد القابلة للنضوب  إىلسنحاول من خالل هذه الورقة التطرق . اجتماعية وجعل التنمية أكثر استدامة

 .كيفية قياسهاو

 .التنمية املستدامة، املوارد القابلة للنضوب، اخلصم االجتماعي، احلداثة: الكلمات املفتاحية

Economic corporation behaviour toward resources depletion 

Abstract 

 In the past two decades there was a growing feeling of fear and anxiety about the aggravated 

environmental crisis and acceleration of the depletion of the natural resources which were 

mainly due to the increasing competition among economic corporations, especially the 

industrial corporations, for the depletion of natural resources and in particular those 

exhaustible resources. This led to the emergence of a new concept of development integrate 

the environmental concepts along with economic development known as sustainable 

development. The proponents of this approach suggest a set of legal standards, economic 

instruments and strategic plans to rationalize the consumption of natural resources in order to 

prevent the depletion of the economic corporations of these resources and the protection of the 

rights of future generations to benefit from the natural resources, and thereby achieving social 

justice and making the development more sustainable. We will try through this paper to 
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discuss the behaviour of the economic corporations towards the exhaustible resources and how 

they are measured. 

Keywords: Sustainable development, depletion resources, social 

discount,    Modernity. 

  مقدمة

حيث أقر زعماء العامل بتفاقم األزمات  1992ظهر مفهوم التنمية املستدامة بعد انعقاد مؤمتر ريودي جانريو يف الربازيل عام 

ومند ذلك احلني ظهرت . البيئة وتسارع نضوب املوارد الطبيعية وذلك راجع إىل مفهوم التنمية حينها والذي يعرف بنموذج احلداثة

يف خضم هذه . صديقة  للبيئة وصيغت النظريات وانعقدت املؤمترات دف الترويج لنموذج التنمية املستدامة إستراتيجيةسياسات 

التحوالت وجدت املؤسسة االقتصادية  نفسها بني اجتاهني متناقضني، األول يقضي بضرورة إنتاج اكرب عدد من السلع وحتقيق أهداف 

على املدى القصري واملتوسط وهذا يتطلب استهالك كبري ومتواصل للموارد الطبيعية، ويربط مفهوم التنمية حبجم استهالك الفرد من السلع، 

الثاين يقضي بضرورة احلفاظ على البيئة وعدم حتميل اجليل احلايل لألجيال القادمة تبعات بيئية خطرية وذلك من خالل استرتافه للموارد و

الطبيعية، ويربط مفهوم التنمية باالستدامة والتطور البشري وحتسني نوعية احلياة لإلنسان بني هذا وذاك ودف ترشيد استهالك املوارد 

   كيف ميكن للمؤسسة االقتصادية أن تساهم يف احلفاظ على املوارد القابلة للنضوب؟: ية جاءت إشكالية هذه الورقة كالتايلالطبيع

  : ودف اإلجابة على هذا التساؤل مت تقسيم هذه الورقة اىل ثالث حماور

 مسؤولية املؤسسة يف استرتاف املوارد القابلة للنضوب 

 محافظة على املوارد القابلة للنضوب أدوات القياس االقتصادية لل

 التخطيط البيئي ودوره يف احلفاظ على املوارد القابلة للنضوب 

  مسؤولية املؤسسة االقتصادية يف استرتاف املوارد القابلة للنضوب  -1

قبل املؤسسة لقد أوشكت الكثري من املوارد الطبيعية على النضوب وذلك راجع إىل حجم استخراج املوارد الطبيعية من   

إن "يف الواقع . االقتصادية وخاصة الصناعية منها دف حتويلها إىل سلع قابلة االستعمال دون مراعاة ملخزون تلك املوارد يف الطبيعية

الوقود ؟  ملاذا نشكو من ندرة املياه اجلوفية يف العامل؟ وملاذا يطلب منا االقتصادية يف استهالك اإلنسان ناهب للموارد وإن مل يكن كذلك

  : ولفهم أكثر هذا املوضوع سوف نتناوله من ثالث زوايا 1"وملاذا نبحث عن مصادر جديدة للطاقة؟

 :تصنيفات املوارد الطبيعية
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املوارد االقتصادية على أا كل ما حيقق منفعة مباشرة أو غري مباشرة لإلنسان ويكون مرتبط ) م1989(يعرف بول ساملسون 

  :2املوارد الطبيعية على أا األشياء املفيدة وذات القيمة يف احلالة اليت جندها عليها وتنقسم إىل) م1987(ويعرف راندل . بقيمة

وهي اليت (هي موارد تتزايد يف الطبيعة  وتكون زيادا مستقلة عن خمزوا ما مل يتدخل اإلنسان يف انقراضها : املوارد املتجددة

بالزراعة كالنباتات واحلشائش ، واليت تتجدد بالتعويض كاملياه اجلوفية غري احملصورة أو تلك اليت  تتكاثر بالتوالد كاإلنسان واحليوان أو

 )تتجدد مومسيا كمياه اإلمطار

هي املوارد اليت يكون خمزوا يف الطبيعة ثابت أو حيتاج تكوينها إىل زمن جيولوجيا طويل، وهي موارد : موارد قابلة للنضوب

 : حمددة اعتمادا على مقدار ما هو موجود منها أصال ومعدالت استخدامها وتنقسم إىل قسمني تزول خالل فترة زمنية

  .موارد ميكن إعادة استخدامها كاملعادن - أ

  .موارد ال ميكن إعادة استخدامها كالبترول -ب

  هي ذلك النوع من املوارد اليت ال يتأثر املستوى املخزون منها مبا يتم استخدامه : جارية موارد - ج

 .حاليا أو ما مت استخدامه سابقا مثل األرض      

  التنمية بني مفهوم االستدامة ومنوذج احلداثة 2 -1

  :احلداثة -1-2-1

املتجددة والقابلة للنضوب، رغم النتائج االجيابية الذي قدمها يف يعترب االقتصاد الرأمسايل اقتصاد استخالصي يستنفذ املوارد 

لك التطور التكنولوجي يف شىت ااالت وحتقيق تنمية اقتصادية إال أن لديه جانب مظلم أيضا متمثال يف الظلم االجتماعي وإفساد البيئة وذ

  .نتيجة االستغالل املفرط للموارد الطبيعية وتدمري البنية

يرى هذا النموذج أن كل حاالت عدم املساواة سواء االجتماعية أو يف املوارد ميكن حلها من خالل التنمية : ثةمنوذج احلدا

لعلمي واالبتكار والنمو ويضع هذا النموذج الثقة املطلعة يف التقنية والعلم ويرى أنه ميكن تعويض املوارد القابلة للنضوب من خالل التطور ا

 تتزحزح يف النمو االستهالكي دون مراعاة لألجيال القادمة وحقها يف استغالل املوارد الطبيعية القابلة والتكنولوجي، ولديه ثقة ال

  :3ويف هذا السياق قدم شارلني سربتناك وصفا خلصائص هذه احلداثة وتتضمن ما يلي. للنضوب

  االعتقاد بان الرفاهية االقتصادية  تؤدي إىل الرفاهية يف مجيع ااالت -

  .يؤمن بنضوب املوارد ويرى أن التقنية والعلم سيحل كل املشاكل وأن العادلة االجتماعية ستتحقق من خالل الوفرةال  -

  .اإلنتاج بشكل واسع يؤدي إىل حتقيق الوفرة واليت تؤدي بدورها إىل خلق نزعة استهالكية: الرتعة التصنيعية -
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  .استهالك عدد أكرب من السلعمصدر الرفاه والسعادة ميكن يف : الرتعة االستهالكية-

احلفاظ على (أولوية على املصلحة العامة ) حتقيق أرباح على املدى القصرية واملتوسط(إعطاء املصلحة الفردية : الرتعة الفردية-

  )البيئة من التلوث واحلفاظ على املوارد لألجيال القادمة

  : التنمية املستدامة-1-2-2

تياجات احلاضر دون اإلضرار بقدرات أجيال املستقبل على الوفاء باحتياجاا اخلاصة، وهي هي التنمية اليت تفي باح: "تعريف

، وهو التعريف النظري أو العام للتنمية املستدامة ويف الواقع يوجد 4"تفرض حفظ األصول الطبيعية ألغراض النمو والتنمية يف املستقبل 

راجع إىل أن مفهوم التنمية املستدامة يتأثر بالعالقات القوية بني الدول أو بني عدة تعاريف وقد تكون متناقضة يف بعض األحيان وذلك 

املؤسسات داخل الدولة الواحدة وبالتايل فصياغة مفهوم التنمية تتم من قبل تلك العالقات اخلارجية أو الداخلية للدولة على حساب 

  .مصاحلها االقتصادية

ول التنمية املستدامة ينقسم إىل شطرين األول يقضي بضرورة احلفاظ على البيئة من فبالرغم من هذه التناقضات إال أن احلديث ح

وهاتني القضيتني تتطلب  أمرين اثنني إما تقليص . التلوث والثاين يقضي بضرورة احلفاظ على املوارد الناضبة وحق األجيال القادمة فيها

والثاين زيادة حجم املوارد لتقليص . رف احلكومات واملؤسساتحجم طلب اتمع على موارد األرض وهذا غري مرغوب فيه من ط

ومبا أن األمر وصل إىل هذا احلد من التعقيد فال بد على . والتقنية الناحية العمليةالفجوة بني العرض والطلب وهذا غري ممكن حاليا من 

املؤسسات على األقل عدم اإلسراف يف استخراج املوارد القابلة للنضوب وهذا لتحقيق عدالة اجتماعية ولو كانت ناقصة بينها وبني أجيال 

 .املستقبل

  .لنضوبللمحافظة على املوارد القابلة ل: االقتصادية: أدوات القياس-2

إن كربى املشكالت اليت تواجه اإلنسان يف الوقت احلايل هي سوء استغالل املوارد الطبيعية باختالف أنواعها املتجددة وغري 

املتجددة نتيجة لتصاعد وترية استغالل هاته املوارد بشكل مذهل، هلذا ظهرت احلاجة إىل ترشيد استهالك تلك املوارد وهذا ما سنحاول 

  .ن طريق بعض مؤشرات القياس االقتصاديةالتطرق إليه ع

  : معدل اخلصم االجتماعي-2-1

 يستخدم مبدأ القيمة احلالية واملستقبلية ماليا وحماسبيا يف اختاذ القرارات التجارية املختلفة كما ميكن استخدامه اجتماعيا يف اختاذ

 Ptوقيمته املستقبلية  P0ريق مقارنة القيمة احلالية للمورد قرار استخدام أو استخراج مورد طبيعي اآلن أو بعد مدة زمنية وذلك عن ط

 :5وبالتايل تصبح القاعدة كالتايل. وعادة ما تعكس القيمتني السابقتني اإلنتاجية احلدية للمورد أو قيمة إسهام ذلك املورد يف سلعة ما
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  : حيث 

r : التخفيض أو اخلصم االجتماعي  معدل  

T : املدة الزمنية  

P0 : قيمة املورد احلالية  

Pt :قيمة املورد يف الفترةT 

نالحظ من القاعدة السابقة أنه إذا كان رأمسال املنتج هو أحد املوارد القابلة للنضوب وأنه يتم استثماره بطريقة صحيحة فإن 

كان املورد القابل للنضوب املستخرج يتم استهالك بعضه معدل اخلصم االجتماعي يف هذه احلالة يساوي اإلنتاجية احلدية لرأمسال وإذا 

rحيث  iوهذا ما نسميه باإلسراف يف استغالل املورد أي ليس كل ما يستخرج يستهلك أي أن معدل االستهالك يساوي   i  وبالتايل

� �واإلنتاجية احلدية للرأمسال واليت نرمز هلا بـ  iفإن معدل اخلصم االجتماعي يقع بني معدل االستهالك 

� � 
   

 : االقتصاد يعمل بشكل متوازن إذا كان كل ما يستخرج يستهلك يف االستثمار وبالتايل أننقول 

 

 :بني معدل االستهالك واإلنتاجية احلدية لرأس املال أينقول إن االقتصاد غري متوازن إذا كان معدل اخلصم االجتماعي يقع 

  

  :املدى الزمين 2-2

يعترب حتديد املدى أو األفق الزمين ضروريا حلل أي منوذج رقمي لكي تتحصل على نتائج قابلة للتحليل إال أن النموذج يزداد 

خطية العالقة، فإذا أخذنا عدد السنوات أو املدى الزمين فإنه وعدم ) زيادة األفق الزمين(صعوبة كلما زادت عدد املتغريات وعدد السنوات 

سنة، فإذا أخذنا يف النموذج املدى  40يعترب غري حيادي من ناحية العدالة االجتماعية بني األجيال ولتوضيح هذا فإذا كان اجليل مبثل 

ين أن استخراج املورد بالنسبة للجيل الثاين أو الثالث بأربعني سنة وإذا كان هذا النموذج الرقمي يعرب عن استخراج موارد ناضبة هذا يع

خارج إطار اهلدف وهذا يعين أن األجيال األخرى بعد اجليل األول والثاين جيب أن تعتين بنفسها وهذا ما  120سنة أو  80بعد 

تناقضات يف مفهوم التنمية  تستخدمه احلكومات اآلن واملؤسسات يف إعطاء مفهومها للتنمية املستدامة حبيث جند يف بعض األحيان

 .املستدامة كما أشرنا سابقا

P0  > 
��

(�	
)�
 

r = i =  
� �

� � 
  

i  r <
� �

� � 
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  : نظرية كفاءة حركية املوارد 2-3

يعترب االقتصاديون أن نظرية كفاءة حركية املوارد ضرورية وهامة الستغالل املوارد واحلفاظ عليها وحتقيق عدالة اجتماعية بني 

والذي  kوتستعمل جمموعة من املدخالت منها رأمسال  yاألجيال ولنبسط هذه النظرية نفترض أن مؤسسة صناعية ما أرادت إنتاج سلعة 

الذي هو مورد ناضب وبالتايل فإن دالة  kقابلة للنضوب واليت هي حمل الدارسة لنهمل مجيع املدخالت ما عدا رأمسال نعتربه أحد املوارد ال

   y = f (k,…..)اإلنتاج تصبح على النحو التايل 

f متثل دالة اإلنتاج  

  :ال يتم استهالكه عرب الزمن ومنه فإن اإلنتاجية احلدية لرأمسال تكون كالتايل Kلنفرض أن املورد    

  

هي تكلفة رأمسال  cلكل مدة زمنية مستقبالً وإذا كانت  ��� .p) (فإن ربح رأمسال هو pهو  yوإذا كان سعر بيع املنتج 

k  ) وكانت ) أو تكلفة استخرج املورد الناضبr دة الواحدة من رأمسال هي معدل اخلصم تكلفة الوحk  هيrc  اية كل سنة اليت يف

  c 6تساوي 

  

  

  :تكلفة رأمسال يف اية كل سنة وبالتايل فإن=  yأي أن ربح رأمسال املستثمر يف إنتاج 

  

مقسومة على الوحدة املوحدة من رأس   �p. MPوهي باختصار جيب أن تساوي تكلفة رأمسال القيمة احلدية لناتج رأمسال 

  .املال املستخدم وذلك لضمان االستغالل األمثل للموارد الطبيعية وحتقيق عدالة اجتماعية بني األجيال

  :التخطيط البيئي ودوره يف احلفاظ على املوارد القابلة للنضوب -3

يئية خاصة الناضبة منها واليت تعترب الشغل الشاغل ألنصار هذا يستند مفهوم التنمية املستدامة على احلفاظ على البيئة واملوارد الب

ل التيار حيث أن استرتاف املوارد يف شىت ااالت االقتصادية سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية يؤثر على التنمية االقتصادية بشك

حق استغالل املوارد من طرف األجيال القادمة وهلذا دجمت عام وله تأثري سليب على التنمية االقتصادية بشكل عام وله تأثري سليب على 

rc = p. ��� 

r= 
�.���

�
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. بيئيةمفاهيم التنمية املستدامة والبيئة يف عملية اختاذ القرار من هنا يظهر مفهوم التخطيط البيئي كإستراتيجية من استراتيجيات اإلدارة ال

يسمح لنا االنتفاع منها ألطول مدة زمنية ممكن حتقيقها دف إىل حشد الطاقات البشرية من أجل االستفادة من املوارد الطبيعية بشكل 

 .الستدامتها

  : تعريف التخطيط البيئي 3-1

هو أسلوب علمي منظم يستهدف التوصل إىل أفضل الوسائل الستغالل موارد البيئة واملوارد البشرية يف تكامل وتناسق شاملني " 

  7" ترحة وفق جدول زمين معني من خالل جمموعة من املشروعات املق

  مبادئ التخطيط البيئي  – 3-2

حىت يكون التخطيط البيئي ناجعا وذو فعالية وحيقق أهداف التنمية املستدامة يف احلفاظ على املوارد الطبيعية لألجيال القادمة 

 : 8وتكون هناك عدالة اجتماعية جيب أن يرتكز على املبادئ التالية

وذلك لتسارع املؤسسات الصناعية الكربى السترتاف املوارد البيئية املختلفة املتجددة  :التحكم يف إدارة املوارد البيئية بكفاءة

 .وغري املتجددة هذا أدى إىل اختالل التوازن البيئي على املدى القصري واملتوسط

تصادية تؤثر بشكل وذلك ألن تلك العوامل االجتماعية واالق: دراسة العوامل االجتماعية واالقتصادية ملخططات املناطق الصناعية

يئية مباشر على البيئة وهذا من خالل السلوك االجتماعي والقوى االقتصادية الذي حيدد االجتاهات املختلفة يف كيفية التعامل مع املوارد الب

  .وحسن استغالهلا

القرارات والتشريعات دراسة اهليكل احلكومي والنظم اإلدارية اليت تتعامل مع خمططات املناطق الصناعية وهذا راجع إىل أن 

 .احلكومية يف جمال الصناعة غالبا ما يكون له انعكاس واضح على البيئة

  : األمهية االقتصادية للتخطيط البيئي 3-3

إذا مارس أنصار البيئة التخطيط البيئي وفقا للمبادئ السالفة الذكر يكون له أمهية كبرية يف جمال استدامة البيئة واليت تتجلى يف 

  : 9 لتاليةالنقاط ا

يؤدي التخطيط البيئي إىل خلق بيئة سليمة وآمنة تساعد على العمل واإلنتاج وبالتايل حتقيق منوا اقتصادي وذلك من خالل تقوميه 

 . للمشروعات من جانب بيئي وحله جلميع مشاكل البيئة

ر البيئية وتفاديها مسبقا وبالتايل يتم تفادي يؤدي التقييم البيئي للمشروعات وفقا ملبادئ التخطيط البيئي إىل التعرف على األضرا

 .النفقات املالية اليت كانت ستخصص لتلك األضرار
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 .إن املمارسة السليمة للتخطيط البيئي يؤدي إىل وقف استرتاف املوارد الطبيعية خاصة الناضبة منها وبالتايل حتقيق منافع اقتصادية

عادة استعماهلا كموارد وهذا يؤدي إىل حتقيق مردودية اقتصادية وبيئية يف الوقت يهتم التخطيط البيئي بإعادة تدوير املخلفات وإ

 .نفسه

  : اخلامتة

إن تزايد  اهتمام العامل بالقضايا البيئية وخاصة فيما يتعلق بالتنمية املستدامة ويف شقها املرتبط باحلفاظ على املوارد القابلة 

للنضوب وعدم توريث األجيال القادمة تبعات بينة خطرية وحتقيق عدالة اجتماعية ومسؤولية  املؤسسة االقتصادية خاصة الصناعية على 

  : حا لنا من خالل هذه الدراسة واليت خلصت لنا النتائج التاليةذلك، يبدوا واض

إن التنمية يف الوقت الراهن مل تعد مستدامة بسبب عدم دمج املؤسسات االقتصادية وخاصة الصناعية  منها واحلكومات البيئة  -

  .بشكل كايف يف التنمية االقتصادية

ندرة املوارد الطبيعية خاصة الناضبة املصاحب لعمليات التنمية مبفهومها تفاقم األزمات البيئية واالقتصادية بسب التلوث و -

  ). احلداثة(احلايل 

إن عدم ترشيد استهالك املوارد الطبيعية خاصة الناضبة بطريق اقتصادية وعلمية أدى إىل حالة عدم التيقن من اجتاه مستقبل  -

  .اإلنسانية

  :اختالل التوازنات التاليةأدى تزايد استرتاف املوارد الطبيعية إىل  -

اختالل التوازن بني األجيال وذلك راجع إىل عدم مراعاة املؤسسات الصناعية واحلكومات حلق األجيال القادمة يف  -أ   

  .استغالل املوارد الطبيعية

صادية خاصة اختالل التوازن بني اإلنسان والكائنات احلية األخرى وذلك راجع إىل عدم احترام املؤسسات االقت -ب   

  . الصناعية للمساحات اخلضراء وعمليات تنظيم صيد احليوانات خاصة اليت تواجه حاالت االنقراض

مرة ضعف ما  12من سكان العامل وتستهلك  %25اختالل التوازن بني الشمال واجلنوب حيث أن دول مشال متثل   -ج   

   10د يستهلكه دول جنوب من املوار

 .أو ختطيط استراتيجي واضح خاصة فيما خيص املوارد القابلة للنضوب إستراتيجيةباع سياسة عدم التزام احلكومات بإت

من خالل هذه الدراسة بدت احلاجة ملحة إىل دعم التنمية املستدامة واالرتقاء مبستوى اإلنسان وحتسني حياته ورفاهيته وضمان 

  : باحتياجات األجيال القادمة وذلك من خالل التوصيات التاليةاستمرارية التنمية واستدامتها من اجل هذا اجليل دون اإلضرار 
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 دعم اجلهود املبذولة من طرف أنصار التنمية املستدامة وأصدقاء البيئة للحيلولة دون تدهور املوارد الطبيعية ومحايتها بشكل حيافظ على -

 .التوازن البيئي

 .دى ملشاكل استرتاف املوارد الطبيعية خاصة الناضبة منهاتفعيل التعاون على مستوى احمللي واإلقليمي والدويل لتص -

تكوين وتطوير مجيع اهليئات اإلدارية واملنظمات واملؤسسات البيئية وتوسيع صالحيتها وذلك دف احلفاظ على املوارد  -

 . الطبيعية خاصة تلك القابلة للنضوب

 . عاجلة للحفاظ على املوارد الناضبة وتفعيل دور اإلدارة البيئية جيةإستراتيواضحة ووضع خطط  إستراتيجيةتبين احلكومات لسياسية  -

تشجيع البحث العلمي يف جماالت محاية البيئة واحملافظة عليها خاصة فيها خيص املوارد الناضبة وتوفري املعلومات والبيانات  -

 .البيئية الالزمة

  : اهلوامش

  .136م ص 1979عامل املعرفة رشيد احلمد، سعيد صاربين، البيئة ومشكلته، -1

2-www.faaculty.ksu.edu.sa 30/10/2012 

عبد اهللا مجعان الغامدي، التنمية املستدامة بني احلق يف االستغالل املوارد الطبيعية واملسؤولية عن محاية البيئة، مقالة علمية يف -3

  .2009ة السعودي -العدد األول، جامعة امللك عبد العزيز واإلدارةجملة االقتصاد 

مؤمتر " مخيس عبد الرمحن رداد، املؤشرات البيئية كجزء من مؤشرات التنمية املستدامة، ورقة عمل ضمن املؤمتر الدويل-4

  .2009االشتراكية العظمى نوفمرب  ةالليبيية العربية ريسرت اجلماه –العريب الثاين  اإلحصاء

  .31ص  2007.لبيئة، العبيكان للنشر والتوزيع، الرياضاقتصاديات املوارد الطبيعية وا. محد بن حممد آلشيخ.د-5

  .37مرجع سابق ص   -6

7-books.googel.fr/ books ? id =eyozAAAA/AA J 05/09/2012 

8-www.cpas.egypt.com/Dr/Mor29010 pdf 

9-www.aun.edu/env enc / March 2008 /1 -12 pdf 25/10/2012  

محداين حممد مقالة بعنوان استراتيجيات وسياسات التنمية املستدامة يف ظل التحوالت االقتصادية . كربايل بغداد-10

  2010العرب يف املهجر  األكادميينيتصدر عن بعض . 45العدد . جملة العلوم اإلنسانية. والتكنولوجية يف اجلزائر
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 التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية من املنظور اإلسالمي

  

  

  

  

  :مقدمة

تتأثر البيئة بسلوكيات أفراد اتمع وتؤثر يف أحواهلم الصحية  ايتأثر باألنشطة االقتصادية ويؤثر فيها، كمتعد البيئة اإلطار العام الذي 
االقتصاد، اتمع، (ولذلك فإن أي برنامج ناجح للتنمية املستدامة ال بد له أن حيقق التوافق واالنسجام بني عناصر ثالثة . وأنشطتهم املختلفة

تويات اجلودة لتلك العناصر معا، أي حتقيق النمو االقتصادي وتلبية متطلبات أفراد اتمع، وضمان السالمة البيئية، مع لالرتقاء مبس) والبيئة
والعالقة بني التنمية املستدامة ومحاية البيئة . احملافظة يف الوقت نفسه على حقوق األجيال القادمة من املوارد الطبيعية وعلى التمتع ببيئة نظيفة

  . ويف هذا الصدد متثل محاية البيئة اهلدف األول يف برامج التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية. وثيقةعالقة 
، لكن بالرغم من ذلك، مل تأخذ حظها )واملسؤولية االجتماعية التنمية املستدامةمحاية البيئة، (وكان اإلسالم سباقا يف التعرض هلذه املواضيع 

الذين   وهي حتتاج إىل إثراء وحبث، وهذا ما هو منتظر من الفقهاء واالقتصاديني املسلمني راسة من املنظور اإلسالميالوافر من التأصيل والد
اخلالدة متوافقة مع متطلبات احلياة اإلنسانية يف مجيع  يدركون أن نصوص الشريعة اإلسالمية ال ختل من القيم االجتماعية املثالية ألن الشريعة

وكل شيء فصلناه تفصيالً(اهللا عز وجل  وهي متوافقة حتما مع حاجيات احلياة اإلنسانية يف هذا العصر، مصداقا لقول ا،مراحلها وتطورا )(
  ).12: سورة اإلسراء

يأيت هذا البحث يف حماولة لإلشارة وللفت نظر املعنيني من فقهاء واقتصاديني مسلمني إىل ضرورة التأصيل الشرعي هلذه املفاهيم 
، واستنباط كل األحكام الشرعية املتعلقة ا والواردة يف النصوص الشرعية والتأكيد على أن اإلسالم كان أسبق من أي نظرية وضعية يف الثالثة

بادئ رسيخه ملهذا اال، إذ جيب أن يكون الوازع الديين للمسلم هو الدافع احلقيقي له من جراء محايته للبيئة وتبنيه لربامج التنمية املستدامة وت
  .املسؤولية االجتماعية

  :مشكلة البحث

للشركات من منظور إسالمي مل ينل حظه الكايف من التأصيل الشرعي و  واملسؤولية االجتماعية التنمية املستدامةالبيئة، ما يزال موضوع 
لتاليف هذا النقص العلمي و لتبيان التأصيل العلمي، بالرغم من رسوخ مفاهيمه يف تعاليم الشريعة اإلسالمية، يأيت هذا البحث كمسامهة 

  : األصالة اإلسالمية هلذا املفهوم، و ذلك من خالل حماولة اإلجابة عن التساؤالت التالية
 للشركات؟ واملسؤولية االجتماعية التنمية املستدامةلبيئة ولما هي رؤية الفكر الوضعي  -

 للشركات؟ واملسؤولية االجتماعية التنمية املستدامةللبيئة و ما هي رؤية الفكر اإلسالمي -

  ؟واملسؤولية االجتماعية بني التشريع الوضعي واإلسالمي كيف ميكن محاية البيئة من زاوية التنمية املستدامة -
  :أهداف البحث

ختلفة مبا فيها ميثل البحث حماولة لدراسة موضوع من املوضوعات اليت هلا صلة مباشرة باالقتصاد العاملي وعلوم البيئة، والتشريعات امل
بشىت التشريع اإلسالمي، وهو موضوع التنمية  املستدامة واملسؤولية االجتماعية باعتبارمها الوسيلة املثلى لتحقيق التقدم احلضاري املنشود 

على الوفاء صوره، مع احملافظة يف الوقت نفسه على املوارد والثروات الطبيعية من االستنـزاف والتلوث، حبيث يظل كوكب األرض قادرا 
كما متثل كل من التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية يف الوقت نفسه إحدى القيم . مبعطيات التنمية وضمان دميومتها لألجيال القادمة

 . احلضارية املرتبطة بأخالقيات التعامل مع البيئة، والتعامل الرشيد مع عناصرها ونظمها ومواردها

  

  

 نعيمة حيياوي. د

  

  

 فضيلة عاقلي. د

 -جامعة احلاج خلضر باتنة–كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 
yahiaoui966@gmail.com fadila_agli@yahoo.com 
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ستناداً إىل ما ورد آيات القرآن الكرمي اوالتنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية من منظور علمي وإسالمي،  البيئةعرض قضايا كما يهدف إىل 
  .ويف السنة النبوية من أحاديث شريفة ذات صلة ذه القضية، وما ورد يف املراجع العلمية احلديثة املتعلقة ذه القضية

  :منهج البحث

والتنمية املستدامة واملسؤولية  البيئةيقوم البحث على املنهج العلمي االستقرائي االستنباطي املقارن، فقد عنينا فيه ببيان مفهوم 
حاديث االجتماعية يف العلم احلديث، وقارنا بني ذلك املفهوم واملفهوم اإلسالمي الذي مت استنباطه من خالل استقراء آيات القرآن الكرمي واأل

وقمنا بتأصيل املفاهيم الواردة يف البحث تأصيالً علمياً استناداً . والتنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية البيئةنبوية الشريفة املرتبطة بعناصر ال
يف البحث من غري  كما قمنا بعزو اآليات القرآنية إىل مواضعها من السور الكرمية، وختريج األحاديث الواردة. إىل ما ورد يف املعاجم اللغوية

  . الصحيحني
  :تقسيم البحث

  :قسيم البحث إىل مقدمة وأربعة حماور وخامتة على النحو التايلمت ت
   علمي واملنظور اإلسالميفهوم الاملبني  تنمية املستدامةال: احملور األول

  دالئل البيئة يف العلم والقرآن: الثاين احملور
  االجتماعية يف الفكر الوضعي واإلسالمياملسؤولية  :ثالثا :احملور الثالث
 واملسؤولية االجتماعية بني التشريع الوضعي واإلسالمي من زاوية التنمية املستدامةمحاية البيئة : احملور الرابع

  علمي واملنظور اإلسالميفهوم الاملبني  تنمية املستدامةال: أوال

  :املفهوم العلمي للتنمية املستدامة .1

   .التنمية، واملستدامة: من لفظتني مها التنمية املستدامةيتكون اصطالح 
االزدهار، والتكاثر، والزيادة، والرفاهية،  بالتنميةيقصد و. 1جعلته ناميا: أمنيت الشيء ومنّيته: ، يقال)منّى(التنمية يف اللغة مصدر من الفعل 

حق يستجيب بكيفية مرضية إىل حاجات وطموحات الشخص التنمية سياق حركي يؤدي إىل االنتقال من وضع سابق غري مرض إىل وضع ال
وإذا كان هذا السياق حركياً، فهو كذلك كمي وكيفي، حيث يعترب مبدئيا سد احلاجات املادية مبثابة معرب إىل حتقيق الرفاهية على . واجلماعة

  .مما يوحي بتغيري إجيايب وبتطور وتقدم ،تمعفاهلدف األخري من التنمية هو تفتح الشخص الذي يؤدي إىل تقدم ا. املستوى املعنوي
  . واستمراريته 2طلب دوامه: فمأخوذة من استدامة الشيء، أي) املستدامة(كلمة أما 
وهذا املصطلح برغم حداثته يستعمل للداللة على أمناط خمتلفة من . التنمية زيادة املوارد والقدرات واإلنتاجيةيراد ب من الناحية االصطالحيةو

االستخدام : ةقتصادياال بالتنميةح يراد صطاليف االو. البشرية، اخل والتنمية االجتماعية، والتنميةة، قتصادياالالتنمية : األنشطة البشرية، مثل
أما التنمية االجتماعية فاملراد منها . طبيعية والبشرية، لغرض حتقيق زيادات مستمرة يف الدخل تفوق معدالت النمو السكايناألمثل للموارد ال

تسعى إىل رفاهية األشخاص وحتسني  ، كماالوصول إىل سد احلاجيات األساس للجماعات البشرية والسعي إىل الرفع من جودا باستمرار
  . الئق وتغذية كافية ومالئمة، وتوفري اخلدمات يف جماالت الطاقة واملاء والصحة والتربية والشغل، اخل جودة حيام من خالل سكن

ختويل البشر سلطة انتقاء خيارام بأنفسهم، سواء فيما يتصل مبوارد الكسب، أو باألمن الشخصي، أو بالوضع : وتعين التنمية البشرية
هذه األمناط التنموية، إذ يرتبط كل منط منها مع سائر األمناط األخرى ارتباطاً وثيقاً من حيث التأثري ويالحظ أن مثة تداخال بني كل . السياسي

 . املتبادل بينهما

حتسني املستوى الفكري للجماعات البشرية من خالل تعميم التعليم وحماربة األمية والنهوض بالفنون ووسائل اإلعالم   تعين ةالتنمية الثقافيو
 . والتواصل

  . ولذلك وجدنا من يدمج كل هذه األمناط املختلفة من التنمية حتت مسمى واحد هو التنمية املتكاملة
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ع وملا كانت التنمية املتكاملة تقتصر دالالا االصطالحية على العمليات اليت جترى يف الوقت احلاضر فقط لتلبية احتياجات أفراد اتم
 1987يف عام ) مستقبلنا املشترك: (املعنون) برونتالند(األجيال القادمة، فقد قام كاتبو تقرير جلنة  املوجودين حاليا، دون مراعاة الحتياجات

. للداللة على التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون أن تؤثر يف قدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاا) التنمية املستدامة(بوضع مصطلح 
األعمال اليت دف إىل استثمار املوارد البيئية بالقدر الذي حيقق التنمية، وحيد من التلوث، : "املستدامة بأاوعلى هذا فقد عرفت التنمية 

وهي تنمية تراعي حق األجيال القادمة يف الثروات الطبيعية . ويصون املوارد الطبيعية ويطورها، بدالً من استنـزافها وحماولة السيطرة عليها
ب األرض، كما أا تضع االحتياجات األساسية لإلنسان يف املقام األول، فأولوياا هي تلبية احتياجات املرء من الغذاء للمجال احليوي لكوك

وهي تنمية . واملسكن وامللبس وحق العمل والتعليم واحلصول على اخلدمات الصحية وكل ما يتصل بتحسني نوعية حياته املادية واالجتماعية
، أي إا تتطلب تضامناً بني اجليل احلايل واجليل املستقبلي، وتضمن حقوق األجيال املقبلة يف 3"رض أكثر مما نعطيتشترط أال نأخذ من األ

وتتمثل أهداف التنمية املستدامة يف حتسني ظروف املعيشة جلميع سكان العامل، وتوفري أسباب الرفاهية والصحة واالستقرار لكل . املوارد البيئية
  . فرد

  :نمية املستدامة يف اإلسالممفهوم الت .2
فقد حفل القرآن الكرمي والسنة النبوية . فإن مفهومه ليس جبديد على اإلسالم واملسلمني) التنمية املستدامة(على الرغم من حداثة مصطلح 

نسان بالبيئة من أجل ضمان املطهرة بالعديد من النصوص اليت متثل الركائز األساسية للتنمية املستدامة، وتضع الضوابط اليت حتكم عالقة اإل
ومن اجلدير بالذكر أن مفهوم التنمية املستدامة يف اإلسالم أكثر مشوال، بل إنه أكثر إلزاما من . استمرارها صاحلة للحياة إىل أن يأيت أمر اهللا

توجب أال  املستدامةلتنمية لسالمية الشاملة النظرة اإلف). ريو(املفهوم املناظر الذي مت تبنيه يف أجندة القرن احلادي والعشرين املنبثقة عن قمة 
مبعزل عن الضوابط الدينية واألخالقية، ألن هذه الضوابط هي اليت حتول دون أية جتاوزات تفقد التنمية املستدامة مربرات التنمية  تتم هذه

الروحية ، جنبا إىل جنب مع النواحي املادية نواحيالب عىنتاملستدامة لتنمية لالنظرة اإلسالمية الشاملة ويف الوقت نفسه فإن . استمرارها
التوافق بني  يضمن حتقيقبشكل  ،، وإمنا متتد إىل احلياة اآلخرةوحدها احلياة الدنياب املرتبطة ةنشطلى األع املستدامة ال تقتصر التنميةواخللقية، ف
ي احليوان، أي احلياة احلقيقية املستمرة بال انقطاع وبال ، وجيعل صالحية األوىل جسر عبور إىل النعيم يف احلياة األخروية اليت هاحلياتني
   .منغصات
ة، مبا يف روحي وأ ةماديبشرية حاليا ومستقبال، سواء أكانت هي توفري متطلبات اليف املنظور اإلسالمي  املستدامةمهمة التنمية  نوهكذا، فإ

وهذا بعد مهم ختتلف فيه التنمية  .ةواالجتماعي ةلثقافياخلُلقية وا ذلك حق اإلنسان يف كل عصر ومصر يف أن يكون له نصيب من التنمية
يف النظم واألفكار األخرى، ألنه يعتمد على مبدأ التوازن واالعتدال يف حتقيق متطلبات  املستدامةعن التنمية يف املنظور اإلسالمي  املستدامة

والتنمية املستدامة يف املنظور اإلسالمي ال جتعل اإلنسان ندا للطبيعة وال  .اجلنس البشري بشكل يتفق مع طبيعة اخللقة اإلهلية هلذا الكائن
اط وال متسلطا عليها، بل جتعله أمينا عليها حمسنا هلا، رفيقا ا وبعناصرها، يأخذ منها بقدر حاجته وحاجة من يعوهلم، بدون إسراف، وبال إفر

كما أا تعد لونا من  ]31آية: سورة األعراف[)لَا يحبّ الْمسرِفنيإِنّه  ا ولَا تسرِفُواوكُلُوا واشربو( تفريط ويف ذلك يقول سبحانه وتعاىل
 يعملُونَ لَه ما يشاء( :ألوان شكر املنعم على ما أنعم به على خلقه، انطالقا من كون العمل يف األرض منطا من أمناط الشكر هللا، كما قال تعاىل

  . ]13آية  :سبأ سورة[ ) عبادي الشّكُورمّن  ب وتماثيلَ وجِفَان كَالْجوابِ وقُدورٍ رّاسيات اعملُوا آلَ داوود شكْرا وقَليلٌمّحارِيمن 
ولْيستعفف الَّذين (: (ال تعاىلوالتنمية املستدامة من هذا املنظور توجب على األغنياء مساعدة الفقراء، فاملال مال اهللا، وهم مستخلفون فيه، ق

مالِ اللَّه من  والَّذين يبتغونَ الْكتاب ممّا ملَكَت أَيمانكُم فَكَاتبوهم إِنْ علمتم فيهِم خيراً وآتوهم  فَضلهمن  يغنِيهم اللَّهحتّى  ال يجِدونَ نِكَاحاً
ي آتالَّذفَقُوا لَ( :، وقال]33آية  :سورة النور[)  اكُمأَنو كُمنوا منآم ينفَالَّذ يهف نيلَفختسم لَكُمعا جّمقُوا مفأَنو هولسرو وا بِاللَّهنم رأَج مه
إىل الضغط على املوارد الطبيعية واستنـزافها من أجل ، وألن األغنياء إن مل يفعلوا قد يضطرون الفقراء  .]7آية : سورة احلديد[) كَبِري

وما تقوم به الدول الفقرية من قطع جائر لغاباا، وإقامة للصناعات امللوثة للبيئة على أراضيها يعد مثاال . احلصول على قوم وقوت أوالدهم
  .ملا ميكن أن يفعله الفقر من دمار بيئي
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وهذا يعين أن العالقة بينهما وطيدة . من موارد، حيث ال جمال لألوىل بدون الثانية  ما توفرهو البيئة حتقيق أغراض التنمية رهنيومنه يبقى 
  . ة وبعد النظر يف املمارسات والتصرفات والسلوكاتينواستمرار توازا يستدعي العقال

  يف العلم والقرآن البيئةدالئل : ثانيا

  :البيئة من وجهة نظر اإلنسان .1

زول واحللول يف املكان، مث أطلقت الكلمة جمازاً على املكان الذي يتخذه اإلنسان ـعلى النالعربية  يف معاجم اللغةكلمة البيئة  تدل
   .4زله وعيشهـاملوضع الذي يرجع إليه اإلنسان فيتخذ فيه منو املوطن، وزلـاملن زوله وحلوله، أي علىـمستقراً لن

تعرف كمجموعة تتألف من مكونات مادية غري حية، ومكونات حية والعالقات اليت تربط بني هذه  †وتبيليسي *البيئة قبل مؤمتري ستوكهومل
وبعبارة أخرى إن البيئة . عرف نفس املفهوم تطوراً واضحاً نتيجة للتغيريات الضخمة اليت أدخلها اإلنسان على التوازنات البيئية مثاملكونات، 

وتيبليسي     وقد أوجز مؤمتر البيئة البشرية يف ستوكهومل عن الضغوط اليت متارس عليها من طرف اإلنسان ال ميكن أن ينظر إليها يف معزل
هي جمموعة من النظم الطبيعية واالجتماعية والثقافية اليت يعيش فيها اإلنسان والكائنات األخرى واليت يستمدون منها "التعريف التايل للبيئة 

إن هذه النظرة أقل ما ، كما ال ميكن أن تعرف من جمرد ما جينيه هذا األخري من فوائد من املوارد الطبيعية .5"زادهم، ويؤدون فيها نشاطهم
  . يقال عنها أا أنانية تضع اإلنسان يف موقع السيد املسيطر والبيئة يف موقع املستعبد

أال وهو البعد البشري املتمثل يف املعطيات االقتصادية واالجتماعية بالفعل إن مفهوم البيئة ال معىن له إذا بتر منه واحد من أهم أبعاده األساس 
  . والثقافية والتكنولوجية واألخالقية والدينية واجلمالية، اخل

إن اإلنسان حبكم ذكائه وتطلعه املستمر إىل مستويات عيش من حسن إىل أحسن وخصوصاً على الصعيد املادي، كان استغالله وتغيريه للعديد 
  . البيئة جمردين من كل نظر ميكنه من التنبؤ بكل ما خيبئه له املستقبل من مظاهر

، حيث يتفاعل كل بعد بيولوجياً كان، أو مادياً ئةجيب أن يدرك مفهوم البيئة كمفهوم يتسم بالشمولية وككلٍّ غري قابل للتجزونتيجة لذلك 
وعندما نتحدث عن البعد . لكل وخصوصاً يف إدراك املشكالت البيئيةأو بشرياً مع األبعاد األخرى ويلعب دوراً حيوياً يف توازن هذا ا

وهلذا، فنوعية هذه املمارسات واألنشطة . البشري، فإن األمر يتعلق باملمارسات واألنشطة اليت يقوم ا اإلنسان داخل البيئة ألغراض تنموية
وبعبارة أخرى، إن سالمة البيئة . خرية وإما إىل محايتها وصيانة مواردهاومدى مالءمتها مع البيئة أمران أساسان يؤديان إما إىل ختريب هذه األ

  . واستمرار توازناا رهينان بالتوفيق بني هذه األخرية والتنمية
ن ويؤثر فيه، ويتأثر باألنشطة اليت ميارسها اإلنسا "كل ما هو خارج جسم اإلنسان"ميكننا القول بأن البيئة يف إطارها العام هي  وعلى هذا

اإلطار الذي يعيش فيه والذي حيتوي على التربة واملاء واهلواء وما يتضمنه كل عنصر من هذه العناصر الثالثة من مكونات مجادية  ، أينفسه
بالوسط أو اال املكاين الذي يعيش فيه اإلنسان، مبا يضم من ظواهر طبيعية وبشرية يتأثر ا ويؤثر  "كما عرفت . وكائنات تنبض باحلياة 

بكل ما يضمنه هذا اال املكاين من عناصر ومعطيات سواء كانت من خلق اهللا سبحانه وتعاىل كالصخور وما حتتوي من معادن  6"فيها
ياه وعناصر املناخ من حرارة وضغط ورياح وإمطار إضافة إىل النبات الطبيعي واحليوانات الربية ، ومصادر وقود والتربة والتضاريس وموارد امل

 .7أو معطيات من صنع اإلنسان من ممرات وطرق ووسائل نقل واتصال ومزارع ومصانع وسدود وغريها

                                                 
وكان أول منرب عاملي يتم التطرق فيه ". البيئة البشرية"حول  1972يونيو  16إىل  5مؤمتر مت تنظيمه من طرف األمم املتحدة بستوكهومل بالسويد من  *

 . للبعد البشري كمكون أساس ملفهوم البيئة
أكتوبر  26إىل  14من طرف منظمة اليونيسكو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة من ) جورجيا، االحتاد السوفيايت سابقاً(مؤمتر مت عقده مبدينة تبيليسي  †

 . وهو أول منرب عاملي يعطى فيه ملفهوم البيئة مضمون مشويل يأخذ بعني االعتبار البعد البشري. حول التربية البيئية 1977
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يس لإلنسان عالقة بوجودها وبيئة مشيدة شيدها اإلنسان من وبالتايل ووفقا هلذا املفهوم فإن هناك بيئة طبيعية وهي العناصر احلية وغري احلية ول
ثل هذه خالل تفاعله مع بيئة الطبيعة وتتحدد طبيعة البيئة حسب طبيعة العالقة بني اإلنسان وبيئته وتعتمد أساسا على قدرات اإلنسان يف بناء م

  .8)ت البيئة الطبيعية خلدمة احلاجات البشريةالطريقة اليت نظمت ا اتمعات حياا واليت عجز( البيئات وهي بالتايل 
  :دالئل البيئة يف القرآن .2

بيئات ا أن القرآن الكرمي هو كتاب متكامل يف جوانبه الروحية واملادية فقد أشار إىل البيئة سواء أكانت البيئة اليت عاش فيها العرب أو المب
ما في السماوات وما في الْأَرضِ وما بينهما وما  لَه: (أشار اهللا إىل ذلك بقوله وقد . األخرى أو اليت ستؤول إليها مستقبالً وما سيحصل فيها 

تحى تالسموات واألرض يستدل على البيئة الطبيعية اليت تشمل الشمس واحلرارة والرياح والرطوبة  فما بني) . 6آية : سورة طه)(الثَّر
يقصد ا املكونات املوجودة يف باطن األرض سواء أكانت مكونات جيولوجية أو خامات ) الثرى حتت( والسحاب واإلمطار، إما قوله 

 .9معدنية أو ثروات طبيعية ميكن استخراجها واستثمارها اقتصادياً أو مياه جوفية ميكن استخراجها إلغراض الزراعة واالستيطان
ة كاملة ، مث جاءت العديد من اآليات القرآنية لتوضح وتشري بالتفصيل إىل وقد حصرت اآلية السابقة مكونات وعناصر البيئة بدقة ومشولي

 )وجعلْنا من الْماء كُلَّ شيٍء حي أَفَلَا يؤمنونَ(: ففيما خيص املوارد املائية قال تعاىل . مصادر الثروات الطبيعية وتنوعها والعوامل املؤثرة فيها 
الثروة املائية يف املسطحات املائية كاحمليطات والبحار واملسطحات املائية العذبة كاألار والبحريات كما ميكن  وتتمثل هذه) . 30: األنبياء(

هو :( إما عن أمهية املوارد املائية فقد جاء ذكرها يف القرآن الكرمي بقوله. إحلاق مياه اإلمطار واملياه اجلوفية كمصدر من مصادر املياه العذبة
كُلِّ الثَّمرات إِنَّ في  ينبِت لَكُم بِه الزرع والزيتونَ والنخيلَ واَألعناب ومن*فيه تِسيمونَ زلَ من السماء ماء لَّكُم منه شراب ومنه شجرالَّذي أَن

  ).11، 10: النحل ) (ذَلك آليةً لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ
جمالٌ حني  ولَكُم فيها * اَألنعام خلَقَها لَكُم فيها دفٌء ومنافع ومنها تأْكُلُونَ:(احليوانية ومنافعها فقد جاء يف القرآن الكرمي قوله أما الثروة 

والْخيلَ والْبِغالَ والْحمري  * رحيم ه إِالَّ بِشق اَألنفُسِ إِنَّ ربكُم لَرؤوفلَّم تكُونواْ بالغي وتحملُ أَثْقَالَكُم إِلَى بلَد * ترِحيونَ وحني تسرحونَ
  ).8- 5:النحل)(الَ تعلَمونَ لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما

أَنزلْنا (ومصادر الطاقة فهناك إشارات إىل احلديد أما الثروات واخلامات املعدنية فقد حوت األرض وقشرا وما حتت الثرى الكثري من املعادن 
عافنمو يددش أْسب يهف يددالْح) (طْرِ(وكذلك ذكر النحاس بقوله ). 25:احلديدالْق نيع ا لَهلْنأَسو) (وعني القطر هنا هو النحاس ). 12:سبأ

  . 10املذاب
   .اح واملطر وبعض الظواهر اجلوية كالربق والرعد وغريها من عناصر البيئةكما إن هناك إشارات كثرية لعناصر املناخ كالري

ه وما بينهما وبالتايل فان البيئة يف التصور القرآين يعين مجلة األشياء اليت حتيط باإلنسان بدأ من األرض اليت تقله وصعوداً إىل السماء اليت تضلّ
  .11)داخل النفس البشرية تضبط ما فيها مستعلية على غرائز الشر بل وساعية إىل ذيبهامن العوامل واملؤشرات املختلفة كما أا تتعمق 

درت إن البيئة اليت عاش فيها اإلنسان كانت متوازنة الن هلا القدرة على استيعاب النشاطات البشرية الن كل األشياء املوجودة فيها خلقت وق
لكن اإلنسان عندما تزايدت أعداده وتعامل مع بيئته بشكل غري منظم أحدث ). 49:القمر) (خلَقْناه بِقَدرٍإِنا كُلَّ شيٍء (تقديراً إهليا بقوله 

مصفوفة العالقات التكاملية داخل وحدة بيئة معينة "خلالً يف مكوناا الطبيعية وأحدث ما يسمى باخللل بنظامها األيكلوجي الذي يعرف بأنه 
ومكوناا العضوية احلية من خالل نظام دقيق ومتوازن ومن خالل ديناميكية ذاتية حتكمها ) غري احلية( العضوية بني مكوناا الطبيعية غري 

  .12"النواميس الكونية اإلهلية اليت تضبط حركتها وتفاعلها مما يعطي للنظام القدرة على إعالة احلياة
وخلَق كُلَّ شيٍء (وقوله تعاىل ). 19:احلجر) (أَنبتنا فيها من كُلِّ شيٍء موزونو(وأشار القرآن الكرمي يف توازن البيئة إشارات واضحة بقوله 

فضالً عن الدالئل اليت سبق ذكرها واليت تؤكد إن البيئة اليت نعيش فيها أي األرض وغالفها اجلوي وما عليها وما ). 2:الفرقان) (فَقَدره تقْديرا
بات وحيوان واليت تشكل حلقات مترابطة يتأثر بعضها بالبعض األخر حبيث أن اإلخالل بنظام أي خلق من املخلوقات يف داخلها من مجاد ون

  .يؤثر سلباً على البقية وخيل بتوازا وبالتايل خيل بتوازن البيئة ككل
  : املستدامةالعالقة بني البيئة والتنمية . 3
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ما وجدت اجلهة اليت تتحقق فيها هذه التنمية، فهي يف حاجة لكي تصبح واقعاً إىل  كانت طبيعة وتوجه وهدف التنمية، وأين أيا
وهذا يعين أن اإلنسان الذي يطمح إىل النمو يتصرف كعامل معبئ لتلك املوارد وحيدث بذلك نظاماً من العالقات بني البيئة . موارد البيئة

  . االقتصاد واتمع والبيئة :هي ،ةعناصر أساسيعلى ثالثة املستدامة التنمية  قومتو. والتنمية
تصادية ومن املالحظ أن هذه العناصر يرتبط بعضها ببعض وتتداخل فيما بينها تداخال كبريا، والبيئة هي اإلطار العام الذي يتأثر باألنشطة االق

ولذلك فإن أي برنامج ناجح للتنمية . تتأثر البيئة بسلوكيات أفراد اتمع وتؤثر يف أحواهلم الصحية وأنشطتهم املختلفة اويؤثر فيها، كم
اجلودة  املستدامة ال بد له أن حيقق التوافق واالنسجام بني هذه العناصر الثالثة، وأن يصهرها كلها يف بوتقة واحدة تستهدف االرتقاء مبستويات

صر معا أي حتقيق النمو االقتصادي، وتلبية متطلبات أفراد اتمع، وضمان السالمة البيئية، مع احملافظة يف الوقت نفسه على حقوق لتلك العنا
  . األجيال القادمة من املوارد الطبيعية وعلى التمتع ببيئة نظيفة

وهكذا، فإن . صفة خاصة رهينة مبا توفره البيئة من موارد طبيعيةويستنتج من كل هذا أن التنمية بصفة عامة، والتنمية االقتصادية واالجتماعية ب
  . يةالعالقة بني البيئة والتنمية بديهية، غري أن املشكل يكمن يف االجتاه الذي يرمسه اإلنسان هلذه العالقة من أجل حتقيق طموحاته التنمو

ة إىل اإلنسان، حبيث تزود األوىل وتضع رهن اإلشارة، بينما الثاين يأخذ، تسري العالقة اليت تربط التنمية بالبيئة يف اجتاه واحد، أي من البيئو
بل أكثر من هذا، إن البيئة حبكم ما يسود داخلها من نظام . ويقتطع، ويستغل، وحيول وحيدث اخللل، إىل حد أن العكس نادراً ما يالحظ

وإذا جتاوز هذا احلد . االختالل حداً معيناً اتجاوز هذينسان ما مل ي حيدثه اإلذال االختاللوتفاعل بني خمتلف مكوناا قادرة على امتصاص 
قد تكون له تأثريات على البيئة يصعب  ،وهذا هو ما تتسم به تصرفات اإلنسان حالياً، فإن التنمية تصبح على املدى الطويل عامالً هداماً

  . تداركها
نت حتقق االكتفاء الذايت بسهولة، وذلك باعتمادها فقط على عاملني طبيعيني وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن اتمعات البدائية كا
دخول اإلنسان عصر الصناعة أصبح له إذ وبإن مثل هذه اتمعات حالياً اختفت . خارجني عن النظام البيئي واألرضي، ومها الشمس واملطر

إنه يستغلها من أجل املوارد ومن أجل الطاقة . ن بيئة حمدثة من طرفهتأثري كبري على البيئة اليت كانت فيما مضى بيئة طبيعية وأصبحت اآل
  .والسكن ويطرح فيها فضالته املرتلية والصناعية، وبعبارة أخرى، فإنه يلوثها

 اليت   إن اإلنسان أصبح ميارس ضغوطاً كبرية على البيئة أدت إىل ظهور مشكالت بيئية ختتلف حجماً وخطورة حسب درجات النمو والتطور
  .وصلت إليها األمم

ومما الشك فيه أن جلّ هذه املشكالت ناتج عن سوء تدبري اإلنسان للبيئة حبيث مل تعد تكتسي صبغة حملية حمدودة ولكنها تفاقمت لتصبح 
أثري على احلياة جبميع ، نظراً ملا هلا من تكلاتمع البشري ك بل ومن هنا أصبحت مشاكل البيئة م ال دوالً حمدودة. انشغاالً جهوياً ودولياً

. فإذا كانت للدول حدود، فاملشكالت الناجتة عن استغالل اإلنسان للبيئة ختترق هذه احلدود وقد تنتشر يف أرجاء املعمور بعدة طرق. أشكاهلا
يصيبها من ضرر قد تكون وهنا جتدر اإلشارة على سبيل املثال إىل املشكالت املترتبة عن تلوث األار املشتركة بني الدول، حيث أن كل ما 

يعلو فوق مجيع القارات حبيث إذا اختل توازنه فقد ينتشر هذا االختالل الذي اجلو باإلضافة إىل  .له آثار على مجيع هذه الدول أو على بعضها
ته جبميع أنواعها، فاإلنسان إذن أدخل تغيريات ضخمة وسريعة على النظم البيئية حيث اقتحمها مبدنه وصناعا. ويتعدى نطاق هذه احلدود

  .الشيء الذي أدى إىل ب املوارد الطبيعية وختريب بعض األوساط املالئمة للحياة
وباختصار، إن العامل اليوم يعيش حتت وطأة مشكالت بيئية ضخمة تكتسي صبغة كونية وعلى رأسها التغريات املناخية املترتبة عن ظاهرة 

  .كسيد الكاربون يف اجلو الناتج عن خمتلف األنشطة البشرية الصناعية منها واالجتماعيةباس املترتبة بدورها عن تراكم ثاين أتاالح
مرادفة لالستهالك والنمو الالحمدودين، حيث أن الربح الفوري وخصوصا األنانية جعاله  إلنسانأصبحت التنمية بالنسبة لفضال عن كل ذلك 

يتم على حساب البيئة، الشيء الذي يعرض للتخريب ولإلتالف القدرة الطبيعية للنظم ينسى أن جزءاً مهماً من هذا النمو ومن هذا االستهالك 
  .البيئية على سد حاجاته وحاجات الكائنات احلية األخرى
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 وتتضمن هذه. إن محاية البيئة تتطلب وضع ضوابط خاصة لربامج التنمية املستدامة حبيث تكفل هذه الضوابط عدم تدهور النظم البيئية الطبيعية
 :الضوابط ما يلي

  ).خصوبة التربة، تدوير عناصر الغذاء، نظافة املياه، جودة اهلواء(احملافظة على سالمة البيئة  -1
  .احملافظة على املوارد الوراثية لألحياء احليوانية والنباتات، واحلد من فقدان التنوع احليوي -2
، حبيث ال يكون االستهالك أكرب من قدرة هذه املوارد )باتية واحليوانيةوخباصة املوارد الن(ترشيد االستخدام املتواصل للموارد الطبيعية  -3

 .على التكاثر واإلنتاج
ى وتقضي التنمية املستدامة بأن يراعي اإلنسان هذه الضوابط، ويراعي أمهية صون النظم البيئية، وأن خيطط معدالت استهالكه حبيث حيافظ عل

  .م وقدرا على االستمرارية والعطاءالتوازن بني احتياجاته وبني طاقة تلك النظ
  :املسؤولية االجتماعية يف الفكر الوضعي واإلسالمي :ثالثا

الذي  املسؤولية لغة هي ما يكون به اإلنسان ملزما و مطالبا بعمل يقوم به، أما اصطالحا فقد عرفها الشافعي بأا االستعداد الفطري
أمور تتعلق بدينه ودنياه فإن ويف ما عليه من الرعاية حصل له الثواب وان  برعاية من كلفه اهللا به منجبل اهللا تعاىل عليه اإلنسان ليصلح للقيام 

  .غري ذلك حصل له العقاب كان
 :املسؤولية االجتماعية يف الفكر الوضعي .1

 ا أدى إىل ظهور شركات لعبت دورا يف احلدمن الفقر وعملت على حتقيق تزايد دور العوملة االقتصادية خالل سنوات التسعينيات، مم
كما اعترب عامل املال جزًءا من اتمع من خالل حبثه عن إجياد طرق ترفع املكاسب . مبدأ احلق يف امللكية إضافة إىل ضمان سالمة البيئة

 ).مواطنة الشركات، املسؤولية االجتماعية  للشركات، ومساءلة الشركات(االجيابية، وأطلق عليه عدة تسميات 

ت التعاريف اليت أعطيت ملصطلح املسؤولية االجتماعية بتعدد الزوايا اليت تناولتها ونتيجة لذلك سنتناول يف حبثنا هذا الزاوية اليت تعدد
والنموذج النوعي حلياة املديرين عند  )JACOBY(ركزت على املفهوم البيئي الذي اختلفت تسمياته من منوذج البيئة االجتماعية عند 

)HAY-GRAY( لـ ىل منوذج وجهة النظر العامة إ)WILLIAMS( املديرين يف كون  1960، بدأت مالحمه تظهر سنة سسبتح
. مسؤوليتهم االجتماعية ال تنحصر داخل املنظمة فحسب وال ترتبط بالسوق حصرا، بل متتد إىل أطراف وفئات متعددة تتمثل يف عموم اتمع

     .)JOHN  K.GALBRAITH(و  )RALPH  NADER(وخري من أوضح الفكرة مها 
تزام أما إذا أردنا أن نربط املسؤولية االجتماعية مبفهوم التنمية املستدامة فنجد أن البنك الدويل املسؤولية االجتماعية يعرفها بأا ال

مستوى املعيشة بأسلوب خيدم االقتصاد أصحاب النشاطات االقتصادية باملسامهة يف التنمية املستدامة من خالل العمل مع اتمع احمللي لتحسني 
و التنمية يف آن واحد، كما أن الدور التنموي الذي يقوم به القطاع اخلاص جيب أن يكون مببادرة داخلية و قوة دفع ذاتية من داخل صناع 

 .القرار يف املؤسسة
توقعات املستهلكني و االهتمام العام باتمع و االستمرار باجناز تعرفها مجعية اإلداريني األمريكيني بأا استجابة إدارة الشركات إىل التغري يف و

  .13املسامهات الفريدة لألنشطة التجارية اهلادفة إىل خلق الثروة االقتصادية
قيق التنمية وعرفها جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة بأا االلتزام املستمر من قبل شركات األعمال بالتصرف أخالقيا واملسامهة يف حت

  .14االقتصادية والعمل على حتسني نوعية الظروف املعيشية للقوى العاملة وعائالم واتمع احمللي واتمع ككل
عة ومنه وحىت تكون الشركة مواطناً صاحلاً، عليها أن تسعى إىل حتقيق ليس فقط املصلحة املالية حلملة األسهم، بل مصاحل كافة أصحاب املنف

لكي تكون الشركة مسئولة اجتماعيا يعين ). ملستهلكني، املوظفني، املديرين، البيئة اليت تعمل فيها ووسائل اإلعالم واتمع عموماًا(اآلخرين 
ل وفق ب العمأنّ األمر أبعد من تقدمي التربعات اخلريية، يتجاوز ليشمل املشاركة الفعالة يف الربامج التعليمية وااللتزام حبماية البيئة إىل جان

، مواطنة الشركات بأا إستراتيجية األعمال اليت حتدد )BCCCC(وقد عرف مركز بوسطن ملواطنة الشركات . مبادئ الشفافية واملساءلة
ا كل يوم من طرف التنفيذيني، املديرين والعاملني ألجل االخنراط يف اختيارام اليت تستند إليها الشركة يف تنفيذ مهامها وا15معتالقي.  
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ذلك تستهدف الشركة أثناء ممارستها ملسؤوليتها االجتماعية زيادة مسامهتها يف التنمية املستدامة وبالتايل احملفاظة على البيئة، ولتحقيق 
 :16اهلدف ينبغي على الشركة أن تعمل على أساس جمموعة من املبادئ اليت تتمثل يف

 القابلية للمساءلة،  -

 الشفافية، -

 السلوك األخالقي،  -

 احترام مصاحل األطراف املعنية، -

 احترام سيادة القانون، -

 احترام املعايري الدولية للسلوك، -

 .احترام حقوق اإلنسان -
  :يف التشريع اإلسالمياملسؤولية االجتماعية  .2

الدكتور عبد خلق اهللا سبحانه وتعاىل اإلنسان يف أحسن صورة، خلقه للعبادة وكلفه بأن يكون خليفة يف هذه األرض، و قد عرف 
، "متكني اهللا للبشر عامة ولبعضهم خاصة يف إحالهلم حمل من قبلهم يف ملكية األرض واملال" اهللا بن إبراهيم بن عبد اهللا الناصر االستخالف بأنه

لك أن املسلم فاخلالفة حتدد مكانة املسلم و دوره و تتحدد من خالهلا مسؤولياته، والتكليف يدل على أن كل فرد مسئول عما يقوم به، ذ
بعده، ينظر إىل املال على أنه مستخلَف فيه من قبل مالكه احلقيقي عز وجلَّ، استخلفه فيه عمن سبقه بفضله وكرمه، وسيستخلف فيه من يأيت 

حيقق املنفعة لألمة كلها ومن مثَّ فإن عليه القيام حبق هذا االستخالف املنوط به، فاالستخالف هو أمانة جيب أداؤها وجيب إدارة هذه األمانة مبا 
يتعني على رجال األعمال ممارسة املسؤولية االجتماعية للشركات، ذلك أن الشركات تعترب ) االستخالف(، ومن هذا املنطلق )اتمع(

 .مؤسسات بشرية و هي جزء من األمة اإلسالمية
تعاونوا على و ( كما يف قوله تعاىل االجتماعيةاملسؤولية أولوية للعمل اخلريي و أعطىمن الدالئل القرآنية أن اإلسالم  لكثريا تبنيو
يف  و(، )177:  البقرة( )املساكني وابن السبيل و اليتامىآتى املال على حبه ذوي القرىب و( قوله عز وجلو ،)3:املائدةسورة ( )الرب و التقوى

يعمل مثقال ذرة خريا  من(كقوله تعاىل  ليس ألي غرض دنيويومرضاة اهللا  ابتغاءوذلك كله  )19: الذاريات( )أمواهلم حق للسائل واحملروم
تطوع خريا  فمن( وسعادة روحية ال تقدر بثمن نفسية، فضال عما ميكن أن يناله املتطوع يف احلياة من بركة وسكينة )7-الزلزلةسورة () يره

أو الضرورات األصيلة اليت مت حصرها يف مخس  الشرعية ، كما أن عمل اخلري وإشاعته وتثبيته من املقاصد )184: البقرةسورة ( )فهو خري له
سادسة و هي احملافظة على العرض، فحقوق املسلم كلها  بعضهمعلى الدين، وعلى النفس، والنسل، والعقل، واملال وزاد  احملافظة  :وهي

  . 17أعظم املسؤوليةالفرد مطالبا مبسؤولية اجتماعية، فعلى مستوى اجلماعات والشركات والبنوك تكون  كانمسؤوليات اجتماعية، وإن 
ابن  رواه" (ضرر و ال ضرار ال"يقول صلى اهللا عليه و سلمإضافة إىل هذه الدالئل القرآنية جند كذلك مثلها يف السنة النبوية الشريفة، فنجده 

يوم تطلع فيه الشمس تعدل بني اثنني صدقة، و تعني الرجل يف دابته،  كل: مي من الناس عليه صدقةسال كل" يشريو  ،)ماجة و الدراقطين
إىل الصالة صدقة، و متيط األذى عن الطريق  متشيهاعليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، و الكلمة الطيبة صدقة، و كل خطوة  فتحمله
 ).عليه متفق" (صدقة

و الرجل راع على أهل بيته، و هو مسئول  عنهم،ن رعيته، فاألمري الذي على الناس راع و هو مسئول راع و مسئول ع كلكم" يبنيو
و كلكم  راعو هي مسئولة عنهم، و العبد راع على مال سيده، و هو مسئول عنه، أال و كلكم  وولده،عنهم، و املرأة راعية على بيت بعلها 

  ).البخاري رواه"(مسئول عن رعيته
أخو املسلم، ال يظلمه وال يسلمه،  املسلم" )ص(مفهوم املسؤولية االجتماعية يف قوله   األخوة والعدالة االجتماعية اللذين يعكسانويشري إىل 

ستر مسلما ستره  منيف حاجته، و من فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه ا كربة من كرب يوم القيامة، و  اهللامن كان يف حاجة أخيه كان 
  ).عليه متفق" (امةاهللا يوم القي
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منه  اشتكىاملؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد الواحد إذا  مثل" )ص( هقولبيدعمها و االجتماعيةفهوم املسؤولية م  يؤصلو
     ).عليه متفق" (له سائر اجلسد بالسهر واحلمى داعىعضو ت

 ميكن الوصول إىل جمتمع متقدم ومزدهرنص عليها التشريع اإلسالمي اليت  االجتماعيةاملسؤولية بالتطبيق السليم وااللتزام احلريف ب
عليه اإلسالم، و به يرتدع  يقوماألساس الذي  هواالجتماعية ، فمبدأ العدالة خال من اآلفات سواء يف األفراد أو اتمع أو البيئة اليت حتويهم

  .مسئولني أمام بعضهم بعضا املسلمني جيعلاملسلمني عن القيام باحلرام، كما أن مفهوم األخوة 
اإلنسان مع  عالقةالعبد بربه، وعالقة اإلنسان مع غريه من الناس، و بني ظل العقيدة السليمة والتوحيد اخلالص هللا تنظم العالقات ففي
على كل و األكيدة يف نيل رضاه واجتناب غضبه وسخطه ورغبته ،مع اهللا سبحانه وتعاىل يسودها احلب والطاعة املسلم فعالقة ،البيئة واحمليط

  . املطاف، وحتقيق الفالح اية يفمسلم أن يلتزم بالشريعة اإلسالمية من أجل التماس الربكة 
ن، مثل الثقة والصدق واحلزم والعدل واحترام القانو اإلسالمية، األخالقيةعالقة املسلم مع غريه، فيجب أن تكون مؤسسة على القيم  أما

فيما يتعلق  وما حيتاجونه بال إسراف،  مسؤوليتهعلى كل مسلم أن يكون واعيا اجتماعيا، ويوفر ملن هم حتت  وينبغي والتسامح، والعطف
فضال عن  واملوردين،املعنية املتعاملة معها، مثل املسامهني واملوظفني  األطراف جلميعمبنظمات األعمال فإنه ينبغي أن حتترم احلق الشرعي 

  .18بيئةال
 :19مما سبق تتحدد املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم من خالل ثالثة جوانب هامة

إن تكرمي اهللا لإلنسان وتفضيله على غريه من املخلوقات، وتسخريه له ما يف السماوات واألرض، هي دعوة هلذا    :مسؤولية الفرد جتاه نفسه -
النظافة والطهارة يف اجلسم والثوب واملكان، وممارسة الرياضة، واألكل من الطيبات اإلنسان ألن حيافظ على بدنه وحياته وبقائه، باعتماد 

والوقاية من األمراض ومعاجلتها، وأن يعمل على ضبط غرائزه و أن يصرف مهته إىل اكتساب الصفات احلميدة، و أن حيسن أخالقه يف 
ام بالعمل الصاحل الذي يساعده على التعايش مع اجلماعة و يوطد عالقات تعامالته مع الغري، ليكون يف النهاية حمال ألمانة التكليف و القي

  .التماسك و التعاون
الفرد املسلم مسئول عن اتمع الذي يعيش فيه فهو جزء منه و اجلزء ال ينفصل عن الكل، و الغاية العليا   :مسؤولية اتمع عن بعضه بعضا -

واألخوة، لقد امجع الفقهاء على وجوب نفقة املوسر على قريبه املعسر و انه جيب على األغنياء هي سعادة الكل، و ربط القلوب بأواصر احملبة 
  . أن يقوموا بكفاية فقرائهم إذا مل تكف الزكاة

لفقراء بالرغم من الواجبات املالية اليت فرضها اهللا على املسلمني للفقراء، فان الدولة مسئولة عن ا  :مسؤولية الدولة جتاه الفرد واتمع -
 . واحملتاجني، وحيق لكل فقري أن يطالب الدولة باإلنفاق عليه، وهذه املسؤولية جتعل الدولة مسئولة عن مجيع أفراد اتمع

  واملسؤولية االجتماعية بني التشريع الوضعي واإلسالمي من زاوية التنمية املستدامةمحاية البيئة : رابعا

احملافظة على "يدل على ) محاية البيئة(محى فالنا، أي منعه ودفع عنه وعلى هذا فإن اصطالح  احلماية يف اللغة املنع والدفع، ويقال
  .20حفظ الشيء وتويل أمره: أما الرعاية فإا تعين". البيئة من كل ما يفسدها أو يضر ا ويلوثها

اليت أسس عليها اهللا سبحانه وتعاىل خلق هذا الكون، ومن  إن اإلنسان من جراء نظرته األنانية للبيئة أساء خلاصيات التوازن والتناسق والتناغم
جراء فصل نفسه عن البيئة وطموحه للسيطرة عليها، حدثت تغيريات كربى أدت إىل ظهور مشكالت بيئية واسعة النطاق طالت تأثرياا مجيع 

  .هذه البيئة ونتيجة لذلك سنت قوانني وتشريعات حلماية. احمليطات والقارات وأسافل وأعايل األجواء

  :محاية البيئة يف التشريع الوضعي .1
مع كثرة املشكالت اليت تعرضت هلا البيئة منذ عهد الثورة الصناعية، ومع الزيادة املطردة يف حجم هذه املشكالت، نشأ ما يعرف 

من أحياء، واحليلولة دون تردي جودة  باألفكار اخلضراء، وهي األفكار اليت تنادي حبماية البيئة من أجل احلفاظ على كوكب األرض وما فيه
وصارت احملافظة على البيئة قيمة من قيم احلضارة املعاصرة يتبناها السياسيون يف براجمهم االنتخابية، واملخططون . كل من املاء واهلواء والتربة
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العديد من البلدان، مثل تلك األفكار اليت تنادي  وانتشرت األفكار اخلضراء يف. يف إستراتيجيام التنموية، واإلعالميون يف دعاواهم احلضارية
  . إخل...ومحاية طبقة األوزون )‡(بإنقاذ الطبيعة واحملافظة على األشجار وعدم قطع الغابات واحملافظة على التنوع احليوي

النظم البيئية، واالحتباس احلراري،  املتمثلة يف التلوث، واالضطرابات الكبرية يف(ونتيجة النتشار الفساد البيئي وتفاقم املشكالت البيئية 
فقد أصاب اهللع الكثريين من سوء املآل واملنحدر اخلطري الذي ستهوي فيه احلضارة احلديثة إذا ) والتصحر، وكثرة األحياء املهددة باالنقراض

  .استمرت القضايا البيئية بال عالج ناجع
العاملي والقاري واإلقليمي لصون البيئة من هذه املظاهر البيئية اخلطرية وهي ميكن اإلشارة إىل أهم املؤمترات واللقاءات على املستوى 

  :كما يلي
دولة وكانت وقتها القوى الدولية  115م حيث حضر املؤمتر ما يزيد على 1972حزيران من عام  15يف السويد يف  مؤمتر ستوكهوملانعقاد  -1

 العظمي الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت على طريف نقيض ويعيشان حربا باردة يف سباق مذهل للتسلح كل على حده، لذا فإن
قعة منه ألن خوف كل طرف من اآلخر كان سائدا وقتها ولكن مع ذلك أمثر املؤمتر عن نتائج يف احلفاظ على البيئة املؤمتر مل خيرج بالنتائج املتو

صفحة وهي تشدد على محاية البيئة واالهتمام ا كما دعا املؤمتر، مجيع الدول إىل  1200من التلوث وصدرت وثائق املؤمتر بكتاب يضم 
ومنها عدد كبري من الدول اإلسالمية وقد صدرت عن املؤمتر عدة توصيات كلها حتث على محاية . 21ه البيئةالتعاضد إلجياد سياسة موحدة جتا

البيئة واختاذ إجراءات عملية يف هذا اجلانب، بيد أن هذه املقترحات والتوصيات مل تدخل حيز التنفيذ، وأخذت مشكلة التلوث تتفاقم مع 
  . ازدياد التنمية

دولة  185م والذي أطلق عليه قمة األرض وحضره 1992حزيران لعام  14-3يف العاصمة الربازيلية يف الفترة ما بني  وريودي جانريمؤمتر  -2
لة وقامت على تنظيمه هيئة األمم املتحدة وكانت أكرب جتمع دويل على اإلطالق ملواجهة وصون البيئة من التلوث ولعل الشعور العاملي باملشك

مت تبين مفهوم التنمية املستدامة باعتباره قيمة حضارية، وصار حتقيق  .هو الذي حدى م لالهتمام واحلضور واملشاركةاحلقيقية للتلوث البيئي 
 هذه التنمية أحد الطموحات واألهداف الكربى للعديد من دول العامل املعاصر، وخباصة بعد ما تعرضت له كثري من موارد األرض وثرواا غري

  .ـزاف، حىت صار بعضها على شفا النضوباملتجددة خلطر االستن
مبدأ خلطة عمل تتمشى معها الدول للحد من التلوث البيئي وقد  27وقد صدر عن القمة توصيات ونتائج مجيلة ورائعة كما أنه وضع عدد  

ين وهي تدور حول صفحة أطلق عليها جدول أعمال القرن احلادي والعشر 800كما صدر عن القمة وثيقة مكونة من .سبق عرضها سابقًا
وقد حضر أغلب  22التنمية االقتصادية البيئية كي تستمر يف اجتاهها السليم وهي تعم مجيع ميادين األنشطة االقتصادية ومطابقتها مع البيئة

  :الدول اإلسالمية هذا املؤمتر العظيم، وقد مت االتفاق فيه على مقترحات عديدة وكانت أهم املنجزات هي
 .اتفاقية محاية التنوع البيئيالتوقيع على  .1
 .التوقيع على اتفاقية محاية األرض من التقلبات احملكمة واحلفاظ على طبقة األوزون واحليلولة دون ظاهرة االحتباس احلراري .2
 ).دولة 139(من قبل كل الدول تقريبا  21التوقيع على جدول أعمال القرن  .3
 .23إىل الدول النامية والفقرية للمسامهة يف محاية البيئةتقدمي املساعدات املالية من قبل الدول الغنية  .4

م والذي عرف فيما بعد مبعاهدة كيوتو حيث وقع اتفاق ينص على تقليص 1997املؤمتر البيئي الذي عقد يف مدينة كيوتو اليابانية أواخر  -3
س احلراري واليت تسبب تغري املناخ الذي يشهده العامل انبعاث الغازات مثل ثاين أكسيد الكربون واليت يتوقع أا السبب يف ظاهرة االحتبا

من الغازات امللوثة، علما بأن الواليات املتحدة األمريكية % 55دولة مسؤولة عن انبعاث  55وتدخل االتفاقية خري التنفيذ إذا صادق عليها 
  .24حسب مصادر عدة رفضت املصادقة على هذه املعاهدة على الرغم من أا أكثر الدول انبعاثًا للغازات

                                                 
. مجيع أنواع النباتات واحليوانات، والكائنات احلية الدقيقة، والنظم البيئية واآللية اليت تعمل ا هذه األنواع: يقصد بالتنوع احليوي )‡(

والتنوع الوراثي هو . البيئية النظموتنوع األنواع احلية وتنوع  )اجليين(التنوع الوراثي : وميكن تقسيم هذا التنوع إىل ثالثة مستويات
عبد احلكيم بدران، سلسلة قضايا . ، دالتنوع األحيائي: انظر. موع املعلومات الوراثية املتضمنة يف مورثات النباتات واحليواناتجم

   .10: 9، اجلمعية الكويتية حلماية البيئة، الكويت، صفحة 44بيئية، الكتاب رقم 
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  .م بأملانيا يف حماولة إلنقاذ معاهدة كيوتو اخلاصة بظاهرة االحتباس احلراري2001يف عام  بونكما عقد مؤمتر  -4
دولة هذا املؤمتر والذي قبله وكان هدفه كسابقه تعزيز معاهدة  180املغربية وقد حضر مندوبو  مراكشمؤمتر األمم املتحدة للمناخ يف مدينة  -5

  .توكيو
عام  جوهانسربجومن املؤمترات املهمة أيضا قمة األرض أو مؤمتر القمة العاملية للتنمية املستدامة والذي عقد يف جنوب إفريقيا يف مدينة  -6

  .دولة 165م وقد حضره أكثر من 2002

  .25صادر النقل الصديقة للبيئةباإلمارات العربية املتحدة وقد ركز املؤمتر على تنمية م أبوظيبيف  2005مؤمتر البيئة عام  -7
ئة كما عقدت عدة اتفاقيات بيئية وقد شاركت فيها مجيع الدول اإلسالمية بال استثناء، وكانت الدول اإلسالمية ترفض أن تدفع مثن تلوث البي

ومنع الدول الغابية من قطع  ألن مؤمتر ريودي جايزو كان يهدف إىل تكليف دول اخلليج وغريها من الدول املنتجة للنفط دفع ضريبة الكربون
أا مصدر التلوث  -اليت رفضت التوقيع على االتفاقيات-األشجار، وقد تناست الدول الصناعية وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية 

  .اإلشعاعي ومصدر تدمري طبقة األوزون بفعل منتجاا الكيميائية املدمرة
ونشطت اجلمعيات األهلية واملنظمات غري . خلضراء وإىل إعادة النظر يف عالقة اإلنسان بالبيئةوارتفعت أصوات الدعوة إىل تبين القيم ا
ويف العقدين األخريين وصل املد البيئي إىل مدى كبري، فحفلت أدبيات السياسة اخلضراء برؤى . احلكومية اليت تنادي باحملافظة على البيئة

  . 26"الكائنات احلية األخرى على مستوى متكافئ مع مجيع"جديدة تضع البشر 
ه القيم وبني أهداف التنمية ذومع مطلع األلفية امليالدية الثالثة ازداد االهتمام بتأصيل القيم األخالقية يف جمال التعامل مع البيئة، والربط بني ه

املتخصصة يف محاية البيئة إىل توظيف القيم وبادرت اهليئات . ها الوكاالت والربامج املتخصصة حبماية البيئةذاملستدامة اليت تسعى إىل تنفي
وبني توفري متطلبات  الدينية املرتبطة حبماية البيئة لتفعيل براجمها اخلاصة بتحقيق التنمية املستدامة اليت توازن بني االستغالل الرشيد للموارد البيئية

  . التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية والبشرية
 :27تها يف اإلسالممحاية البيئة ورعاي .2

ل اتفقت مجيع الشرائع على حترمي اإلفساد يف األرض، ولفظ اإلفساد عام يشمل كل ما يصدق عليه هذا املعىن العظيم من األمور العقائدية مث
إِذْ جعلَكُم خلَفَاء من بعد عاد واذْكُرواْ (الشرك واحلسية مثل قطع شجرة غري مضرة أو قتل عصفور عبثًا وما إىل ذلك من أنواع اإلفساد، قال تعاىل 

و واْ آالء اللّها فَاذْكُروتيالَ بونَ الْجِبتحنتا وورا قُصهولهن سذُونَ مختضِ تي اَألرف أَكُموبوينفِْسدضِ مي اَألرا فثَوعسورة األعراف) (الَ ت :
 )85: سورة األعراف) (واْ في اَألرضِ بعد إِصالَحهاوالَ تفِْسد(وقال اهللا تعاىل  )74

حيرم اإلسالم كل أسباب الفساد احلسي ومنه تلويث البيئة، محاية هلا وصيانة حلق اإلنسان من الضرر الذي يلحق عناصر البيئة الذي 
رة العوادم امللوثة لنقاء اهلواء اليت تفرزها اآلالت، وكثرة تقوم حياته عليه، ويعاىن اإلنسان يف العصر احلاضر من مشكلة التلوث املتمثلة يف كث

الدول  املخلفات الصناعية اليت ترمي ا الدول الصناعية إىل الصحاري والفيايف يف بعض دول العامل الفقري،  ومياه ااري اليت تصرف يف بعض
  .إخل من امللوثات الكثرية وخاصة السامة منها... يف األار والبحريات

ن إن هذه األضرار حيرمها اإلسالم مبا فيها من إحلاق الضرر حبياة اإلنسان والكائنات األخرى اليت قصد الشارع محايتها؛ ألن هذا النوع م
اَألرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في (اإلفساد إبادة مجاعية جلنس اإلنسان أو لبعض الكائنات احلية قال اهللا تعاىل 

  ).32:سورة املائدة( )جميعا
كما أن اإلسالم قد حرم اإلسراف بكل أنواعه ومنه اإلسراف يف كيفية التعامل مع البيئة حىت فيما يتصل بالعبادة، فنهى عن 

أيف الوضوء إسراف؟ : فقال )ما هذا السرف؟: "لمر بسعد بن أيب وقاص وهو يتوضأ فقا )ص(اإلسراف يف الوضوء، ففي احلديث أن النيب 
  ).425أخرجه ابن ماجه يف السنن يف كتاب الطهارة برقم (" نعم، وإن كنت على ر جار: "قال

من هو أَنشأَكُم (تقوم نظرة اإلسالم للبيئة على محايتها ومنع اإلفساد فيها بغية احملافظة على املوارد الطبيعية ودميومتها، قال تعاىل 
واخللفاء الراشدين ألمراء جيوشهم من احملافظة على ) ص(كما جتلى ذلك واضحاً يف وصايا الرسول . )61:هود ) ( اَألرضِ واستعمركُم فيها
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وأكد . الكرمي فيها البيئات اليت ينتشر اإلسالم فيها خاصة وان بعض هذه البيئات ختتلف كلياً عن البيئة الصحراوية أو البيئة اليت نزل القرآن 
ظَهر الْفَساد في (ولقد ذكر اهللا هذا املوضوع بقوله . اإلسالم على اإلنسان ألنه هو املفسد ببيئته من خالل استغالله لبيئته استغالالً غري عقالنياً

 ).41:الروم ) (علَّهم يرجِعونَليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا لَ الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ

لكنها تتضمن كل املعاين املادية واملعنوية اليت تنتج عن سلوك اإلنسان ) الفساد(ورغم االختالف بني الفقهاء يف تفسري كلمة 
 وخاصة العرب يف وسط وقد تقدم لفظ الرب على البحر تأكيداً حلقيقة موضوعية هي أن نشاط اإلنسان بدأ يف الرب. التخرييب لنفسه ولبيئته

وان هذا اجلزيرة العربية مث امتد الفساد اىل البحر كما وان اتصال العرب بالبادية أكثر من اتصاهلم بالبحر فقد كانوا يهابون البحر وخيافونه 
عامل وحمطات الطاقة الكهربائية أي بالذي عملته أو مجعته أيدي الناس نتيجة للتطور اهلائل كاملصانع وامل) مبا كسبت أيدي الناس( الفساد جاء 

كما ان هناك دالئل قرآنية . وغريها من وسائل تطور احلياة حىت أصبح هذا التطور نتيجة لالستغالل غري العقالين ملوارد البيئة مصدر تلوث هلا 
)) ( والنسلَ واللّه الَ يحب الفَساد فيِها ويهلك الْحرثَ وإِذَا تولَّى سعى في اَألرضِ ليفِْسد(أشارت إىل فساد اإلنسان يف بيئته يف قوله تعاىل 

  .فالفساد هنا يشمل موارد البيئة الطبيعية فضالً عن اإلنسان نفسه ) . 205:البقرة 
وله إن القرآن الكرمي قد وضع مبدأ عاما مبقتضاه جيب على اإلنسان أن جينب نفسه املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا، هذا املبدأ يتجلى يف ق  

وهذا ينطبق متاما على ما حنن فيه، فإذا  ).195: سورة البقرة  ( )والَ تلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة وأَحِسنواْ إِنَّ اللّه يحب الْمحِسنِني(تعاىل 
رشاداته ما أردنا أن نقي أنفسنا املخاطر اليت تفترس اإلنسان إن هو لوث املياه الذي أو أساس حياته جيب عليه إتباع تعاليم الدين اإلسالمي وإ

ان إذا أن ما يؤدى إىل التلوث ليس وليد الصدفة أو سواء كان أمرا أو يا خاصة وأن سالمة البيئة وعدم سالمتها أمر يرجع إىل فعل اإلنس
  .وليد الطبيعة إمنا هو نتاج فعل اإلنسان

تصورا عظيما حلماية البيئة من العبث واإلفساد وذلك يف تشبيه رائع يف حديثه الذي رواه جماهد عن النعمان  )ص(هذا وقد وضع الرسول 
حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، مثل القائم يف "قال  )ص(بن بشري  أن رسول اهللا

فإن تركوهم وما أرادوا ... لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقًا ومل نؤذ من فوقنا: وكان الذي يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم، فقالوا
أخرجه من رواية النعمان بن بشري، البخاري يف الصحيح، كتاب الشهادات، باب ( "جنوا وجنوا مجيعا هلكوا مجيعا، وإن أخذوا على أيديهم

  ).2686(القرعة يف املشكالت برقم 

مبا -حدد مسئولية محاية البيئة من األخطار اليت ددها ) ص(وإذا أمعنا النظر يف هذا احلديث الشريف بأسلوبه الشائق لوجدنا أن الرسول 
وألقى بتبعتها على عاتق اتمع بأسره ال ختص فرد بذاته وال مجاعة بعينها؛ ألن ما تقترفه مجاعة من أعضائها سيعود  -ه من جوامع الكلمأوتيت

 لألمة أن تأخذ على أيدي املفسدين وإصالحهم، ذه النظرة الشاملة العامة )ص(بنتائجه الوخيمة بالضرورة على اتمع بأسره ومن مث دعوته 
حيس اتمع بأسره بأنه كتلة واحدة متماسكة ما يؤثر يف إحداها يؤثر بالضرورة يف األخريات، وقد حافظ  اإلسالم على البيئة ومظاهرها 

   .28ومقوماا يف منهجية متكاملة اجلوانب متناسقة األركان
الحه منه واالنتفاع به مثل الزراعة والثروة احليوانية يدعو اإلسالم إىل استصالح البيئة واحملافظة عليها من ذلك عنايته مبا ميكن استص

إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أال يقوم حىت يغرسها " )ص(عليها إىل آخر حلظة من احلياة إذ قال  )ص(اليت حث الرسول 
 .).489: رقم 168رواه البخاري يف األدب املفرد ص( "فليفعل

علينا ا ومنحنا إياها، يتعني علينا أن نسعى حلمايتها واحملافظة عليها لتؤدي دورها كما أراد اهللا تعاىل، وقد إن بيئتنا اليت أنعم اهللا 
ومن يبدلْ نِعمةَ اللّه من بعد ما جاءته فَإِنَّ اللّه ( قال تعاىل ،حذر جل شأنه كل من يسيء إليها أو يفسد فيها أو يبدهلا بالعقاب الشديد

ـَديد الْعقَابِ   ).56: سورة األعراف() والَ تفْسدواْ في اَألرضِ بعد إِصالَحها( )211: سورة البقرة) (ش

البشر وبيئته لتستمر احلياة كما قدر اهللا وحىت يرث اهللا األرض ما فاإلسالم خامت الرساالت الربانية إىل البشر تضمن قواعد وضوابط السلوكيات 
  . )36: سورة البقرة( )ولَكُم في اَألرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حني (تعاىلعليها قال 
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إن اهللا ال حيب الفساد يف كل شيء والفساد مبعناه البيئي، أي االضطراب واالختالل والتخريب وعدم التناسق، ميكن أن يكون ناجتاً 
وبعبارة أخرى، إن الفساد ينتج عن التغيريات اليت . تحام وغزو األوساط الطبيعيةعن التلوث واالستغالل املفرط وغري العقالين للموارد واق

أما اإلصالح، فيمكن ربطه مبفهوم التنظيم الذايت الذي . يدخلها اإلنسان بدون حسبان على نظام الترابط الذي يضمن احلياة داخل احمليط البيئي
أن اهللا سبحانه وتعاىل وفر للبيئة كل الظروف اليت متكنها من إصالح نفسها كلما  وهذا يعين. يضمن استمرار التوازن داخل النظم البيئية

وهلذا، فإن اهللا يوصي عباده بأن ال يفسدوا يف األرض خصوصاً وأن بث الفساد أسهل بكثري من . أدخلت عليها تغيريات ولكن يف حدود معينة
 .القيام باإلصالح

تعد مفخرة للمسلمني، لكوا قد سبقت وهي قواعد  النبوية، السنةالقرآن الكرمي ومن عامة قواعد فقهية استنباط بعلماء املسلمني وقد قام 
نسعى إىل تفعيلها يف جمال دفع الضرر بكل صوره وألوانه، مبا يف ذلك الضرر الذي قد أن  اوعلين .التشريعات البيئية املعاصرة وتفوقت عليها

البيئية اليت عمل على إحيائها واالحتكام إليها حلل الرتاعات وعلينا أيضا أن ن. نسان وسلوكياته غري احلميدةحييق بالبيئة من جراء تصرفات اإل
  :29وهذه القواعد هي، أو األفراد ستوى الدويل أو اإلقليمياملحاليا، سواء على تواجهها البشرية 

ال (عبادة بن الصامت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى أن  احلديث الذي رواهتستند هذه القاعدة إىل و: )الضرر يزال( قاعدة -
، اجلزء 2340، احلديث رقم من بىن يف حقه ما يضر جباره: سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين، كتاب األحكام، باب) (ضرر وال ضرار
ويل فليما ميلك إذا انعدم الضرر، فإذا حدث ضرر للغري أن لكل فرد مطلق احلرية يف أن يتصرف ف هذه القاعدةعين تو ).748الثاين، صفحة 

إزالة احلق يف التدخل واختاذ كل ما من شأنه أن حيول دون وقوع الضرر الذي قد يلحق ببعض مكونات البيئة أو التخفيف منه أو حىت األمر 
   .، لسد الذرائع املؤدية إىل الفسادمصدر هذا الضرر

صلى اهللا عليه رسول أن هريرة  الذي رواه أبو احلديثاستنبط الفقهاء هذه القاعدة من  وقد :ب املصاحلدرء املفاسد مقدم على جلقاعدة  -
فإمنا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختالفهم على  ،وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ،يتكم عنه فاجتنبوهما ": لاق وسلم
توفريه صلى اهللا عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه أو ال يتعلق به : باب الفضائل،كتاب ، صحيح مسلم بشرح النووي( "أنبيائهم

  .97، اجلزء الثامن، صفحة )2357( -  130احلديث رقم تكليف وما ال يقع وحنو ذلك، 
فال  ،زافهاـاستنيتسبب يف و ،ارد وإفسادهااإلضرار ذه املو سوف يتسبب يف ةاستغالل موارد البيئة لتحقيق منفعة ذاتية ومؤقتفإذا كان 

  .قدم على أي منفعة عند استغالل البيئةجيب أن ين منع الضرر والفساد إ يسمح ا، إذ
ولوالة األمور احلق يف إجبار من حيدث ضررا يف البيوت أو الشوارع أو  ):والسيما الضرر الفاحش(بقدر اإلمكان  قاعدة الضرر يزال -

  . جبودة البيئةاألسواق أو البيئة بوجه عام بإزالة األضرار الناجتة عن أعماهلم وتصرفام، واليت قد يترتب عليها اإلضرار بالناس أو باحليوانات أو 
إذا تساوى الضرر الذي يلحق بالبيئة بالضرر الذي ينتج منه حرمان صاحب حق ف ):نهبله مبا هو أكرب م(ال يزال بضرر مثله قاعدة الضرر  -

وإذا كان هناك  .امللكية ملشروع ما من استعمال حقه، فإنه ال جيوز إلزالة الضرر الذي يلحق بالبيئة حرمان صاحب احلق من استعمال حقه
  .ملصنع لتنشأ مكانه حمرقة قمامة، فال يزال ا)مصنع مثال(مصدر لتلويث اهلواء يف منطقة معينة 

ويتفرع من هذه القاعدة . حينما تتعارض املصاحل املتعلقة بالبيئة مع مصاحل الفرد تطبق هذه القاعدة :الضرر األشد يزال باألخفقاعدة  -
  :قاعدتان أخريان مها

حىت ال يتسبب الشرر  30خبز يف سوق البزازينتقييد استعمال حق املالك يف إقامة فرن : ومثال ذلك: حتمل الضرر اخلاص لدفع ضرر عام �
وانطالقا من هذه القاعدة جند الكثري من الفقهاء جييزون انتزاع ملكية عقار . الناتج من الفرن يف احتراق املنتجات احلريرية املعروضة يف السوق

سكين منعا للضرر الذي يعود على أهل هذا  وقياسا على ذلك مينع إقامة مصنع لألمسنت مثال وسط حي ،31خاص إذا ضاق الطريق على املارة
  .32احلي

فمثال إذا تعذر نقل النفايات املنـزلية إىل مناطق غري مأهولة بالسكان، وأريد حرقها للتخلص منها،  .خيتار أهون الشرين أو أخف الضررين �
  .33ا يف املناطق ذات الكثافة السكانية العاليةفيمكن أن جيرى ذلك قرب املناطق البعيدة نسبيا ذات التعدد السكاين األقل، بدال من حرقه
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منها على ما  األهموتغليب  ،ن املصاحل إذا تعددت وتعارضت فإنه يعمل بالترجيح بينهاهذه القاعدة أ عينتو :املوازنة بني املصاحلقاعدة  -
   .زفة لطبقة األوزون مثالـاملستن املرء شراء املنتجات الصديقة للبيئة على املواد الضارة ا أوأن يقدم ذلك ل امثو .دوا

من حق ويل األمر وقف بعض األعمال إذا كان ضررها على بيئة اإلنسان أكثر من نفعها، ألن درء املفاسد مقدم  :ما جاز بعذر بطل بزواله -
الضرورة يف إباحة احملظور، زل منـزلة ـوإذا كانت اجلماعة حتتاج إىل األعمال اليت يترتب عليها ضرر فإن حاجتها تن. على جلب املصاحل

ومبجرد زوال احلاجة إىل تلك األعمال، فعلي ويل األمر وقفها ألن ما جاز . على أن يدفع الضرر بقدر اإلمكان، وأن تقدر الضرورة بقدرها
  .بعذر بطل بزواله

صدر يضر الناس يف صحتهم أو راحتهم، يقع حتت طائلة احلرام هنا كل ما يضر الناس، ومن مث فإن أي م :ما يؤدي إىل احلرام فهو حرام -
  . مثل ابتعاث غازات تؤذيهم، أو إحداث ضوضاء تقلق راحتهم، يعد أمرا غري مقبول

فمثال إذا كان من مقتضيات احلد من تلوث البيئة يف بلد ما ضرورة استصدار مرسوم أو وضع معايري  :ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب -
اليت تقذف ا عوادم املصانع والسيارات يف بيئة هذا البلد، فإن استصدار مثل هذا املرسوم يصبح واجبا، ألن الواجب حتدد مواصفات امللوثات 

  . 34ال يتم إال به) محاية الناس من أضرار التلوث(األصلي 
أو يتهدده، أي التوقي من الضرر وهذا يقتضي أن تعمل السلطات مجيعها مبا حيمي اتمع من خطر حيدق به  :ويل األمر يف خدمة الرعية -

فمثال، إذا تعرض الناس خلطر تلوث اهلواء يف منطقة معينة بسبب . حىت ال يقع، واختاذ اإلجراءات التصحيحية لعالج هذا اخلطر يف حالة وقوعه
  .سوء الصيانة يف مصنع معني فيها، فعلى ويل األمر العمل على إزالة مصدر هذا اخلطر

من واجب ويل األمر رعاية مصاحل الرعية واحملافظة على تنفيذ األحكام، وويل األمر نائب عن األمة يف  :وط باملصلحةتدخل ويل األمر من -
فإذا وقعت مفسدة كان على ويل األمر التدخل . 35تنفيذ شرع اهللا ، وهلذا فتدخله يف شئون الرعية منوط بتحقيق مصاحلهم ورعاية شئوم

 .مطلقا، وإمنا هو مقيد فقط يف حدود ما جيلب النفع ويبعد الضرر لدرئها، ولكن هذا التدخل ليس
  

  

  :اخلامتة

أن اإلسالم كان السباق يف وضع قواعد وقيم عظمى لتحقيق التنمية  النبوية جنداألحاديث استقراءنا لبعض آيات القرآن الكرمي و من
وازا لبقائها املستدامة وتعزيز املسؤولية االجتماعية ومحاية البيئة، والتأكيد على أمهية البيئة والعمل على احلفاظ عليها وصيانتها واحلفاظ على ت

مبختلف صورها، وعمل على محاية املخلوقات اليت تعيش على األرض واإلحسان بيئة مناسبة، وأنه حث على العمل وحتقيق التنمية املتكاملة 
إليها، مبا يف ذلك محاية اإلنسان من شرور نفسه ومن ظلم أخيه اإلنسان، مع االستفادة مما يف األرض من موارد ومقدرات وفق ضوابط خاصة 

لمحسنني للبيئة والعقاب للمسيئني هلا، بل تعدت ذلك إىل جعل ومل يقتصر ذلك على حتديد أساليب الثواب ل. من غري إفراط وال تفريط
 . أخالقيات التعامل مع البيئة سلوكا محيدا جيب أن يلتزم به املسلم ويراقب يف أدائه ربه

إن اإلنسان مستخلف وليس مالكًا للبيئة ومواردها حىت يتصرف فيها على هواه دون ضوابط، فاإلنسان وصى على هذه املوارد 
 .البيئية ال مالك هلا مثلما هو مستخلف على نفسه وليس مالكًا فاإلنسان ملك خلالقه

وكون اإلنسان مستخلفًا على إدارة واستثمار حميطه الذي يعيش فيه فعليه صيانته واحلفاظ عليه من أي تدمري أو ختريب، فأي شكل من 
  .إلسالمأشكال الضرر سواء للبشر أو لغريهم من املخلوقات قد ى عنه ا

ملك ومرياث دائما للبشرية ال يستطيع أي  فالبيئة مبواردها الطبيعية ال تعترب ملكًا خالصا جليل من األجيال يتصرف ا كيفما يريد، إمنا هي
جيل أن يدعى لنفسه ملك هذا احلق
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إن مشكلة نضوب مصادر الطاقة التقليدية الناشئ عن شراهة الدول الصناعية يف حرق النفط والفحم ناهيك عن ارتفاع أسعارمها وما : امللخص

ر للطاقة ترتب على ذلك من مشاكل اقتصادية لدول العامل النامي ملن أهم ما يدعونا إىل ضرورة االلتفات إىل ما أنعم اهللا به على بالدنا من مصاد
فتشري التوقعات إىل أن الطاقات املتجددة ستلعب دورا ددة وضرورة استغالهلا وذلك باستخدام تكنولوجيا حديثة تسمى التكنولوجيا اخلضراء، املتج

ك أن ون شمتزايدا يف املستقبل، وعليه فإن الدول ستواصل االهتمام بالتطورات العلمية اليت يتم حتقيقها يف جمال تلك الطاقات، واليت من شأا د
   .تلعب دورا رياديا يف حتقيق التنمية املستدامة القتصادياا

" االستثمارات خارج قطاع احملروقات" فمن خالل هذه املداخلة سوف نعاجل إمكانية وأمهية التوجه إىل الطاقات املتجددة واالستثمارات املرافقة هلا
على تأمني إمدادات الطاقة على املدى املتوسط " البترول باألخص"قة احلفرية يف اجلزائر كجانب إجيايب وضروري يف ظل عدم كفاية مصادر الطا

  .والبعيد

. ، وقد اصطلح على تسميتها بعنصر األرض∗تعد املوارد الطبيعية بشكل عام أحد أهم عوامل اإلنتاج األربعة احملددة يف االقتصاد الكلي: مقدمة
الطبيعية والغابات واملصايد والثروات املعدنية ومصادر الطاقة احلفرية ومصادرها الطبيعية  وهي تشمل األراضي الزراعية ومياه الشرب واملراعي

إخل، فهي  …كما يتسع مفهوم املوارد الطبيعية ليشمل املوقع اجلغرايف املتميز واملناخ املعتدل واملناظر الطبيعية   املتجددة كالشمس والرياح وغريها،
   1.الدور احلاسم يف تفعيل وجوده –ال لإلنسان  –ة اإلنتاجية ويدر منفعة مباشرة ويكون للطبيعة بذلك تشكل كل ما يدخل يف العملي

 سوف نعاجل إمكانية وأمهية التوجه إىل صناعة الطاقات املتجددة والتكنولوجيا املرافقة هلااملداخلة  ههذفمن خالل  : مشكلة الدراسة
إجيايب وضروري يف ظل عدم انعكاس ذلك على املتغريات البيئة، وهذا من خالل عرض واقع وآفاق يف اجلزائر كجانب " االستثمارات اخلضراء"

ذو بعد بيئي  يهل التوجه للطاقات املتجددة هو خيار إستراتيج :املداخلة دراسة اإلشكالية التالية هوسنحاول يف هذ، الطاقات املتجددة يف اجلزائر

  ؟الطاقات األحفورية وفرضية فرض ضريبة الكربون؟ ما واقع ذلك  يف اجلزائر أم أنه ضرورة حتمية يف ظل احتمال نفاد
جاءت لتسلط الضوء على اجلوانب واألبعاد  تكمن أمهية هذه الدراسة يف حماولتها اإلجابة على  اإلشكالية املطروحة، اليت: أمهية الدراسة

املضافة اليت تتحصل عليها اجلزائر من جراء تطوير املوارد الطاقوية املتجددة  مبا محاولة جديدة لتسليط الضوء على القيمة وك .للطاقات املتجددة
  .يتوافق وأهداف التنمية املستدامة
 نظيفة وصديقة للبيئة أاكما  ،تنضب للطاقة ال للطاقات املتجددة يف كوا مصادر األساسيةاملزايا  يف تبيان كما تربز أمهية الدراسة

  .القادمة لألجيالستراتيجي إالطاقة التقليدية وحتافظ عليها كاحتياطي  استخدامختفض معدالت و

صناعة الطاقات املتجددة بأملانيا وتوجه اجلزائر ملشاريع الطاقة املتجددة كمرحلة لتأمني 

  ".حالة مشروع ديزرتاك"ومحاية البيئة إمدادات الطاقة األحفورية 
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التعليم العايلأستاذ   أستاذ مساعد 
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يتمثل اهلدف الرئيسي للدراسة يف استخالص واقع وآفاق تطوير الطاقة املتجددة من أجل احملافظة على موارد الطاقة : اهلدف من البحث
، وملعاجلة املوضع شاريع تنموية متتص اليد العاملة املتوفرة يف السوق اجلزائريةالقابلة للنفاذ وهذا ببلوغ معدالت منو تسهم مستقبال على إنشاء م

  : سوف نتطرق إىل العناصر التالية
  .التأصيل النظري القتصاديات البيئة ومحايتها: األول وراحمل

  ".احملروقات"الطاقات املتجددة ومصادرها كمدخل لتأمني إمدادات الطاقة األحفورية : ثايناحملور ال

  .واقع صناعة الطاقة املتجددة يف أملانيا: لثاحملور الثا

يف  وكأسلوب حلماية البيئة صناعة الطاقة املتجددة واملشاريع التكنولوجية االستثمارية املتعلقة ا كمرحلة ملا بعد البترول: رابعاحملور ال

  .اجلزائر

  .االقتصادية على التنمية األملاين وانعكاساته - اجلزائري" ديزرتاك"مشروع : رابعاحملور ال

  .النظري القتصاديات البيئة ومحايتها التأصيل: األول وراحمل

و احليوانات اليت تعيش فيها، وبني أليبحث يف أحوال البيئة الطبيعية، أو جمموعات النباتات،  لقد نشأ علم البيئة كحاجة موضوعية،
ولذا يعترب أحد  يبحث يف األفراد واجلماعات واتمعات واألنظمة البيئية، وحىت يف الكرة احلية،وعلم البيئة  ،الكائنات احلية املوجودة يف هذه البيئة

 2.حيث يبحث يف الكائنات احلية ومواطنها البيئية فروع علم األحياء اهلامة،
فيه، ومنه حيصل على مصادر  تعد البيئة من أهم املوضوعات اليت شغلت اإلنسان منذ أن وجد على سطح األرض، ألا احمليط الذي يعيش

كما أضحت البيئة وندرة مواردها هلا دور فعال يف عملية صنع القرار على املستوى الدويل كما هو احلال بالنسبة . عيشه وبقائه واستمراره
  3.للمعادن

  .البيئة اهيةم: أوال

يف أكثر من  أستخدمقد  إىل أنه مشتق من الفعل املاضي باء وبوأ، ومضارعه يبوء، وتشري معاجم اللغة العربية اسم البيئة :تعريف البيئة لغة   - 1
املرتل، أي أعده وتبوأت مرتال  بوأفيقال  معىن ولكن أشهر هذه املعاين ما كان أصله اللغوي يرجع إىل الفعل باء ومضارعه يبوء، مبعىن نزل وأقام،

 وكَذَلك مكَّنا ليوسف في اَألرضِ يتبوأُ منها حيثُ يشاء﴿ : قال تعاىل،.حييط بالفرد واتمع ويؤثر فيه اللغة املرتل وهي ما أي نزلته، والبيئة يف
﴾4. 

حياة الكائن للداللة على جمموع الظروف احمليطة واملؤثرة يف تنمية  Environment لفظ ميستخد: مفهوم البيئة يف اللغة اإلجنليزية  - 2
  5.احلي

إلـى أن البيئـة هي ذلك اإلطار "أمـا املعنـى االصطالحي للبيئة، فإنه مل خيتلف كثريا عن املعىن اللغوي فجل التعريفـات تشيـر
  6."وميارس فيه عالقاتـه مع بين البشر الذي حييا فيـه إلنسان وحيصل منه على مقومات حياته،

التبيؤ "ويتطابق املفهوم بالعربية إىل حد بعيد مع تعريف علم . تعين املكان وحاالته الطبيعية إن كلمة البيئة: وبذلك ميكن القول
"Ecology " حد فروع علم األحياء أوالذي يعد"Biology  " وكلمة"Ecology " مشتقة من الكلمة اليونانية"Oikas " وتعين املرتل أو

ونظرا لزيادة . هو العلم الذي يبحث عالقات الكائنات احلية مع بعضها والوسط الذي تعيش فيه: تعين علم، أي أن علم التبيؤ Logosو ،البيت
الضغوط على اإلنسان فقد برزت قضايا البيئة مما أدى إىل ضرورة وجود نظرة حديثة متكاملة لإلنسان والبيئة حيث ظهرت علوم البيئة 

"Environmental sciences "7.إىل حيز الوجود  
واليت  ،ذلك احليز الذي ميارس فيه البشر خمتلف أنشطة حيام ويشمل ضمن هذا اإلطار كافة الكائنات احلية من حيوان ونبات":فالبيئة هي

لغالف األرضي، ا: وتتكون البيئة من أربعة أنظمة متكاملة ومتفاعلة وهي 8،"يتعايش معها اإلنسان ويشكلون سويا سلسلة متصلة فيما بينهم
  9:أساسيتنيالغالف املائي، الغالف الغازي أو اهلوائي واال احليوي للكرة األرضية، أما العناصر اليت تتكون منها البيئة فتندرج ضمن جمموعتني 
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   .العناصر الطبيعية املادية كاملاء واهلواء والتراب وغريها من الثروات الطبيعية �
 .اإلنسان بعد إحداث تغيريات للعناصر الطبيعةالعناصر املصنوعة من قبل  �

باشرة، املؤثرة على املتعرف البيئة إيكولوجيا بأنها جمموع كل املؤثرات و الظروف اخلارجية املباشرة وغري  :املفهوم اإليكولوجي للبيئة   - 3
فيه اإلنسان وحيصل منه على مقومات حياته، وميارس ويشري بعض الباحثني إىل أنّ البيئة هي ذلك اإلطار الذي حيي  10.حياة ومنو الكائنات احلية
أنّ  COOPER كوبر االقتصاديوهي كذلك الوسط أو اال املكاين الذي يعيش فيه اإلنسان مؤثرا ومتأثرا، ويرى  فيه عالقاته مع بين البشر،
والبيئة كمصدر للموارد  والتمتع باملناظر الطبيعية، هي البيئة كمصدر للترفيه عناصر متداخلة مع بعضها البعض، ثالثةاإلطار البيئي يتكون من 

كما مت تعريفها على أنها مستودع املوارد الطبيعية والبشرية املتوفرة يف مكان وزمان حمددين،  11املخلفات، الستيعابالطبيعية، والبيئة كمستودع 
  .واملستخدمة إلشباع حاجات اإلنسان

 استمرارهاوعيتها قد يؤثر على البيئة وعلى أساسه حيدد مقدار تدهور أو تقدم نوعية البيئة من حيث إنّ هذا املخزون من املوارد الطبيعية ون
   12 .يف إشباع حاجيات اإلنسان اليت تزيد وتتطور مع التقدم التكنولوجي

يت من التعاريف السابقة، نستنتج أنّ مفهوم البيئة متثل احمليط الذي يعيش فيه اإلنسان وميارس فيه نشاطه، وهي أيضا املستودع للموارد ال
اليت يرتبط ا  ليدتتفاعل مع بعضها البعض، فتؤثر على اإلنسان وتتأثر به، غري أنّ هذا املفهوم اإليكولوجي للبيئة ال يربط بني البيئة والعادات، والتقا

  .اليت تؤثر على اتمع االقتصاديةو االجتماعية، كما أنه يتجاهل شكل املؤسسات االستهالكيةاإلنسان يف سلوكياته وأنشطته اإلنتاجية 
رض اليت أن البيئة هي كل ما حييط باإلنسان، أي األطر اليت ميارس من خالهلا اإلنسان حياته وأنشطته املختلفة فهي األ: 13ويرى آخرون

ة يعيش عليها واهلواء الذي يتنفسه واملاء الذي هو أصل كل شيء حي وكل ما حييط به من الكائنات احلية أو اجلماد وحتتوي البيئة على أربع
العوامل  وهناك جمموعة من". جماالت أو أنظمة يف الغالف األرضي والغالف املائي والغالف الغازي أو اهلوائي واال احليوي للكرة األرضية

   14:املؤثرة على البيئة الطبيعية واليت تتمثل يف
واليت تنحصر يف جمموعة من السياسات االقتصادية كالسياسات املالية والنقدية واالئتمانية وسياسات التوظيف  :العوامل االقتصادية   - أ

 .من السياسات اليت تشكل بيئة العمل االقتصاديوالعمالة والسياسات الضريبية وسياسات االستثمار واإلنتاج والتجارة اخلارجية وغريها 
وتقوم العوامل االجتماعية بعمل عالقات  واليت تتشكل من جمموعة من الثقافات والعادات والتقاليد املتوارثة والتاريخ، :العوامل االجتماعية  -  ب

  .من التبادل والتفاعل بني البشر الذين ميثلون العنصر احملرك لألنظمة املختلفة
وتتمثل يف نظام احلكم القائم يف الدولة ومفرداته وممارساته، وغالبا ما تتشكل البيئة السياسية من السلطات الثالث  :السياسية العوامل  -  ت

 15.ويؤثر القرار السياسي على اتمع مبا فيه من قضايا تتعلق بالبيئة. السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والقضائية –الرئيسية 
 يفوتتمثل يف كل ما يتأثر بالتكنولوجيا يف جمال بيئة العمل أو املعيشة أو النقل، وتشتمل على أنظمة متعددة تتدرج  :لوجيةالعوامل التكنو  -  ث

  .أنظمة حمورة من قبل اإلنسان إىل أنظمة صنعها اإلنسان بكاملها مثل اتمعات الصناعية احلديثة
  :املفاهيم املتنوعة واملتباينة لعلم البيئة فـي قسمني رئيسينيميكننا أن حنصر  : البيئـة يف الفكر املعاصر  -4

 .خيتص باملفهوم االيكولوجي للبيئة، الذي يرتكز على الطبيعة احمليطة باإلنسان :األول
ل منه على مقومات الذي يعيش فيه اإلنسان وحيصالبيئة هي ذلك اإلطار ، ف1972هو املفهوم الواسع للبيئة، والذي تبناه مؤمتر استكهومل  :الثاين

  16.حياته من غذاء وكساء ومأوى وميارس فيه عالقاته مع أقرانه من بين البشر
جمموع أو هي  17.اال املكاين الذي يعيش فيه اإلنسان مبا يضم من ظواهر طبيعية وبشرية يتأثر ا ويؤثر فيهاذلك  والبيئة يف الفكر املعاصر هي

  18.فيها الكائنات احلية وتؤثر يف العمليات احليوية اليت تقوم ا الظروف والعوامل اخلارجية اليت تعيش
ويتفق العلماء االقتصاديون   19.يعرف حسن السعدي علم البيئة أنه دراسة الكائن احلي بالنسبة إىل مجيع العوامل احمليطة به احلية وغري احليةو

  20.ياتية اليت تتواجد حول وعلى سطح وداخل الكرة األرضيةيف الوقت احلاضر على أن كلمة البيئة تعين العناصر الطبيعية واحل
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من خالل ما سبق نستخلص، أن البيئة مبنظار الفكر املعاصر متثل احمليط الذي يعيش فيه اإلنسان وينشط فيه، كما أا مستودع ملوارده 
البيئة يف معناها العام تشمل كل العوامل احليوية وغري احليوية  ومـن هذا املنطلق فإن .املتفاعلة فيما بينها، لتحدث التأثر يف اإلنسان وتتأثر هي به

املوجودة يف األوسـاط البيئية املختلفة، أمـا غيـر احليويـة فاملقصود ا هو املاء  –املرئية وغري املرئية  –مبعىن أا تشمل كل الكائنات احلية 
  .  واهلواء والتربة

هي الغالف األرضي والغالف املائي والغالف الغازي أو فيما بينها؛ و أنظمة متكاملة ومتفاعلة البيئة تتكون من أربعةهناك من يقول أن 
  :وميكن متثيل التفاعل واالرتباط بني مكونات البيئة املختلفة يف الشكل التايل اهلوائي واال احليوي للكرة األرضية،

 
 من الشكل يتضح لنا أن العنصر احليوي مبا فيه من كائنات حية يتوسط النظام البيئي الذي نعيش فيه، كما ميكن القول اعتمادا على الشكل

ت بباقي املكونات البيئية، كون له عالقة ارتباط مباشرة معها جتعله حساسا جدا أن العنصر احليوي يعترب من أكرب العناصر تأثريا وتأثرا يف نفس الوق
  .ألي اختالل يف مكونات تلك العناصر البيئية

  .مفهوم محاية البيئية والسياسة البيئية: ثانيا

ضرر أو حدوث تغيري له يقلل من قيمته، وقد  وتعين محاية البيئة احملافظة والصيانة واإلبقاء على الشيء املراد محايته دون: مفهوم محاية البيئة  - 1
هو احملافظة على التوازن البيئي : وإن اهلدف من احلماية البيئية وفقا للمفهوم السابق  21 .يتطلب ذلك إجراءات و تدابري معينة لتحقيق هذه احلماية

 .لبيئيأو الوصول بالبيئة حلالة من التوازن واالنسجام بني عناصرها وفقا لقانون االتزان ا

    22:ويرى البعض أن مفهوم محاية البيئة يشتمل على ما يلي
 .وقاية اتمعات البشرية من التأثريات الضارة لبعض عوامل البيئة �

 .وقاية البيئة حمليا وعامليا من النشاط اإلنساين الضار �

 .حتسني نوعية البيئة وتطويعها لصحة ورفاهية اإلنسان �

أصبحت البيئة اليوم من املشاريع التنموية املهمة اليت بدأت مجيع الدول العناية ا، بعد أن تبني هلا أن تلك  :البيئةاملفهوم العلمي حلماية    -أ 
  23.احلماية ليست ضرورية فقط لصحة اإلنسان وإمنا التنمية يف حد ذاا

لفت األنظار إىل ضرورة محاية هذه البيئة مما تتعرض  لقد أدى ما تتعرض له البيئة من مشكالت عديدة إىل: املفهوم القانوين حلماية البيئة   - ب 
ويف حني جند أن املشرع اجلزائري ال يعرف لنا املقصود حبماية البيئة بصفة . له من أخطار عديدة، حيث غدت تلك احلماية ضرورية ال مفر منها

حيث نصت املادة التاسعة . ، وهو يشري إىل صور محاية البيئة∗قانونمباشرة وإمنا أشار إليها ضمنيا، وهذا ما تضمنته املادتني الثامنة والتاسعة من ال

  الغازي الغالف
Atmosphère 

  الغالف املائي
Hydrosphère  

  احليوي احمليط
Biosphère  

  الغالف الصخري
Lithosphère 

    .26. ، ص2008 سنة ،األردن، دار احلامد للنشر والتوزيع، "البيئة والتشريعات البيئية: "محد يونسأ إبراهيميونس : املصدر

  االرتباطات بني خمتلف مكونات البيئة :01 -01الشكل 
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تعد محاية األراضي من التصحر واالجنراف وتصاعد األمواج يف األراضي ذات الطابع الزراعي عمال من :"من قانون محاية البيئة على ما يلي
  24".وص تشريعية أو تنظيميةاألعمال ذات املنفعة العامة، وحتدد مجيع الترتيبات اخلاصة بذلك مبوجب نص

  .مفهوم السياسة البيئية اهلادفة إىل احملافظة على البيئة وأهدافها  - 2

تلك احلزمة من اخلطوط العريضة اليت تعكس القواعد واإلجراءات اليت حتدد أسلوب تنفيذ اإلستراتيجية البيئية  هي: مفهوم السياسة البيئية   - أ 
املختلفة املشاركة واملسؤولة عن نتائج هذه اإلستراتيجية، وذلك حتت مظلة األوامر التشريعية  مع حتديد مهام املؤسسات واجلهات والوحدات

امللزمة لكل من هذه اجلهات وهي يف النهاية توضح أسلوب تقومي النتائج وفقا لألهداف اليت مت حتديدها مسبقا مع توضيح آلليات التصحيح 
  25".والتنمية

دف السياسة البيئية إىل املوازنة ما بني الفوائد اليت تنتج عن النشاطات االقتصادية ومابني األضرار : أهداف ومهام سياسة محاية البيئة   - ب 
، كما تسعى إىل إجياد وتطوير اإلمكانوتقليل األخطار النامجة عنها قدر  ملطالبة بتجنب املشاكل البيئيةوكذا االناجتة عن التلوث الذي خلفته 

  :هذا باإلضافة إىل األهداف التالية .وحياته وقيمته من كافة أشكال التلوث اإلنسانالة حلماية صحة الضرورية والفعاإلجراءات 
حتجيم املمارسات واألنشطة اليت أدت وتؤدي إىل تدهور موارد البيئة أو تنظيم تلك األنشطة مبا يكفل معاجلة مصادر التلوث  �

 .وختفيف آثاره البيئية قدر اإلمكان

األمثل ملكونات البيئة اهلامة وخصائصها الفيزيائية والكيميائية احليوية مبا يكفل استمرارية قدراا االستيعابية استعادة الوضع  �
 .واإلنتاجية قدر اإلمكان

لدراسات مراعاة االعتبارات البيئية يف اخلطط التنموية للقطاعات املختلفة وتضمني اآلثار البيئية وكيفية معاجلتها يف املراحل األوىل  �
 .اجلدوى للمشروعات االقتصادية واالجتماعية

مبدأ محاية التنوع البيولوجي، مبدأ عدم اإلضرار باملوارد الطبيعية، مبدأ اإلحالل، مبدأ التكامل، مبدأ : أما مبادئ سياسة محاية البيئة فتتمثل فيما يلي
  دأ امللوث الدافع ومبدأ اإلعالم واملشاركةالعمل الوقائي والتصحيحي حسب األولوية من املصدر، مبدأ احليطة، مب

  ".احملروقات"الطاقات املتجددة ومصادرها كمدخل لتأمني إمدادات الطاقة األحفورية : ثايناحملور ال

 هي املتجددة فالطاقةاستنفاذ منبعها،  إىل ذلك يؤدي أن دون املستمر استغالهلا بقابلية املتجددة الطاقة مصادر تتميز: املتجددة الطاقة مفهوم: أوال
 26.ودوري تلقائي حنو على الطبيعة يف وجودها يتكرر اليت الطاقة تيارات خالل من عليها حنصل اليت املوارد تلك

 الوقود واملائية، وكذلك اجلوفية واحلرارة احليوية والكتلة والرياح الشمس من توليدها يتم اليت الكهرباء "املتجددة بالطاقة"نعين  كذلك
أو هي تلك املصادر الطبيعية الغري ناضبة واملتوفرة يف الطبيعة سواء كانت حمدودة أو غري  27.املتجددة املصادر من املستخرج واهليدروجني احليوي

   28.حمدودة إال أا متجددة، وهي نظيفة ال ينتج عن استخدامها تلوث بيئي
 وغري دائمة طبيعية مصادر عن عبارة وبالتايل فهي 29 .باستمرار تتجدد طبيعية عمليات من املكتسبة الطاقة هي املتجددة الطاقةأي أن 

 نسبيا، بيئي تلوث استخدامها عن ينتج ال نظيفة وهي باستمرار، متجددة حمدودة ولكنها غري أو حمدودة أكانت سواء الطبيعة يف ومتوفرة ناضبة
 املد واجلزر وطاقة الرياح طاقة وكذلك الطاقة مصادر نّ تكو يف الرئيسية الطاقة هي األصل يف تعترب اليت الطاقة الشمسية املصادر هذه أهم ومن

  30 .واألمواج
املقصود باملصادر احلالية للطاقة تلك املصادر اليت تزود البشر باجلزء األساسي  :وخصائص مصادر الطاقة البديلة املصادر احلالية للطاقة: ثانيا

فلحد اآلن ما زال بعض الناس يعتمدون على أخشاب األشجار يف تلبية جزء من متطلبام من الطاقة كما أن واألكرب من احتياجام من الطاقة، 
ية بعضهم اآلخر مازال يعتمد على احليوانات يف التنقل ومحل احلاجيات واحلراثة، وجند بعضهم يستخدم مصادر الطاقة املتجددة كالطاقة الشمس

ه من الطاقة، إال أن هذه املصادر جمتمعة ليست ذات قيمة كمية تذكر باملقارنة مع ما يستهلكه اإلنسان من واهلوائية للحصول على بعض متطلبات
  31.مصادر أخرى
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وإن خصائص مصادر الطاقة املتجددة وطبيعتها عموما تفرض على اإلنسان تطوير التكنولوجيا املالئمة الستغالهلا، ويتضح هذا جبالء فيما 
   32:شائعة حاليا، فاستخراج النفط مثال فرض على اإلنسان تطوير تكنولوجيا احلفر، وأهم هذه اخلصائص تتمثل يفلو نظرنا إىل مصادر ال

در إن مصادر الطاقة البديلة املرشحة ألن تلعب دورا هاما يف حياة اإلنسان وأن تساهم يف تلبية نسبة عالية من متطلباته من الطاقة هي مصا  �
 .دائمة طويلة األجل ذلك ألا مرتبطة أساسا بالشمس والطاقة الصادرة عنها

أا ال تتوفر بشكل منتظم طول الوقت وعلى مدار الساعة، فهي ليست خمزونا  إن مصادر الطاقة البديلة رغم دميومتها على املدى البعيد إال �
املتوفر  جاهزا نستعمل منه ما نشاء مىت نشاء فمصادر الطاقة البديلة تتوفر أو ختتفي بشكل خارج قدرة اإلنسان على التحكم فيها أو حتديد مقادير

 .منها، كالشمس وشدة اإلشعاع
البديلة ليست عالية التركيز، وبالتايل فإن استخدام هذه املصادر يتطلب استعمال العديد من األجهزة ذات إن شدة الطاقة يف املصادر  �

حد املساحات واألحجام الكبرية، والواقع أن هذا هو أحد أسباب ارتفاع التكلفة الولية ألجهزة الطاقة البديلة وهو ما يشكل يف نفس الوقت أ
 .عوائق أمام انتشارها السريع

فر أشكال خمتلفة من الطاقة يف مصادر الطاقة البديلة األمر الذي يتطلب استعمال تكنولوجيا مالئمة لكل شكل من الطاقة البديلة، تتو �
قة فالطاقة الشمسية هي طاقة املوجات الكهرومغناطيسية املكونة ألشعة الشمس وتتجسد على األرض بعدة أشكال منها الضوء واحلرارة، أما الطا

 .ففي حركة اهلواء نفسه وهي بدلك طاقة ميكانيكيةاهلوائية 
إن ضعف تركيز الطاقة يف بعض املصادر البديلة والطاقة الشمسية بالذات يتفق مع كثافة الطاقة املطلوبة يف العديد من نقاط االستهالك،  �

 .الطاقة وتتضح صحة هذه العالقة وتتبلور بشكل أفضل إذا ما اتبعت اإلجراءات الكفيلة بتقليل استهالك
الشمس أم "تعترب الشمس هي املصدر الرئيسي لكثري من مصادر الطاقة املوجودة يف الطبيعة حىت أن البعض يطلق شعار : الطاقة الشمسية  - 1

البحار  كما تتبخر مياه. تسخـن الشمس سطح األرض، واألرض بدورها تسخـن الطبقة اجلوية اليت توجد فوقها فتنشأ الرياح". الطاقات
 واألار بفعل حرارة الشمس فتتكون السحب فنحصل على األمطار والثلوج، وإيل جانب طاقيت الشمس والرياح توجد طاقة املد واجلزر، وحرارة

  33".البديلة أو املتجددة"باطن األرض، والطاقة النووية ويطلق علي هذه األنواع مصطلح الطاقات 

لدة من املساقط املائية أرخص موارد الطاقة ولكن استخدامها يتطلب ظروف طبيعية خاصة تتعلق بارى تعترب الطاقة املتو: الطاقة املائية  - 2
فسة املائي وكمية املياه واملناخ السائد والتضاريس وخالفه، هذا إىل جانب ظروف اقتصادية تتعلق بقرب هذه املوارد من السوق وعدم وجود منا

  34.من العوامل من املوارد األخرى للطاقة، وغري ذلك
 تعتمد كمية الطاقة الكامنة يف حمطات التوليد املائية على حجم كمية املاء وعلى مسافة سقوط املاء، فكلما ارتفعت قيمة أي من العاملني

باملقارنة مع حمطات توليد الطاقة  %90-80املذكورين ارتفعت قيمة الطاقة الكامنة يف احملطة، وتعمل حمطات الطاقة املائية بكفاءة عالية تصل إىل 
  35.يف العادة %30احلرارية اليت تستعمل الوقود األحفوري واليت تعمل بكفاءة ال تزيد عن 

تعترب خاليا الوقود تكنولوجيا واعدة للعمل كمصدر للحرارة والكهرباء يف املباين والسيارات، لذا تعمل شركات  :طاقة اهليـدروجني  - 3
يفصل اهليدروجني " Electrochemical"نيع وسائل نقل تعمل خباليا الوقود واليت حتتوي علي جهاز كهروكيميائي تصنيع السيارات علي تص

إال أن استخدام اهليدروجني يف الوقت الراهن سوف يؤدي إيل  36 .واألكسجني إلنتاج كهرباء ميكنها إدارة موتور كهربائي يتوىل تسيري العربة
تشمل إنشاء حمطات التزود به وغريها من التجهيزات الضرورية هلذه " Infrastructure"لالزمة إلعداد بنية حتتية استهالك قدر كبري من الطاقة ا

 37 .احملطات
 السفن تسيري يف أقدم العصور، سواء منذ الرياح طاقة والرياح، واستخدمت اهلواء حركة من املستمدة الطاقة هي اهلوائية الطاقة :الطاقة اهلوائية

 طاقة إىل الرياح طاقة حتويل يف وحدات الرياح وتستخدم اآلبار من املياه رفع واحلبوب، أو الغالل لطحن اهلواء طواحني الشراعية، وإدارة
 الكهرباء توليد يف باستعماهلا الطاقة هذه مفهوم اليوم ويرتبط 38.مولدات خالل من كهربائية طاقة إىل حتويلها يتم أو مباشرة تستخدم ميكانيكية
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 تقديرات حسب الكهربائية، وباإلمكان األسالك عرب احملتاجة املناطق ويتم تغذية معني مكان يف تنشأ توليد وحمطات "هوائية طواحني"بواسطة 
 39 .املائية الطاقة قدرة أضعاف عاملي، وهو نطاق على هذا املصدر من ميغاواط مليون 20 توليد العاملية املقاييس منظمة
 املتجددة، الطاقة أهم مصادر أحد وهو منها، احليوانية أو النباتية سواء احلية الكائنات من املستمدة الطاقة هو احليوي الوقود :احليوية الكتلةطاقة 
هو أي وقود مشتق من أو  40.النووي األحفوري والوقود الوقود أنواع وكافة احلجري والفحم النفط مثل الطبيعية املوارد من غريها خالف على

أو نواجتها العريضة األيضية، مثل مساد األبقار، ويعرف أيضا بأنه أي وقود حيتوي على ) نباتات أو حيوانات(كتلة عضوية لكائنات حية حديثة 
  41.كحد أدىن باحلجم من مواد مشتقة من كائنات حية حصدت خالل العشر سنوات السابقة لتصنيعه 80%

توصف طاقة حرارة باطن األرض بأا أحد أهم مصادر الطاقة، ويري العلماء أا تكفي لتوليد  :)ة حرارة األرض اجلوفيةطاق( الطاقة اجلوفية
ملاضية، كميات ضخمة من الكهرباء يف املستقبل، فمنذ آالف السنني استمد منها اإلنسان احلرارة، مث يف إنتاج الكهرباء علي مدار التسعني عاما ا

دولة ميكن إمدادها بالكامل بنسبة  39دولة منها  58أن طاقة حرارة باطن األرض تعد مصدرا أساسيا للطاقة املتجددة لنحو  42"اتكني" ويذكر 
من هذه الطاقة، ويف مصر تستخدم طاقة حرارة باطن األرض يف االستشفاء كما يف محام فرعون وعيون موسي، يف حني تستخدم يف بعض  100%

  .   تدفئة املنازل يف الشتاء القارصالدول األوربية كمصدر ل

على الرغم من تكرار الكثري من النداءات حنو تعظيم االعتماد على املصادر البديلة للطاقة، إال أن : دور الطاقة املتجددة يف تأمني الطاقة: ثالثا
اإلتاحة التكنولوجية، أو حتقق نسبة مشاركة حملية : البدائل اليت ميكن إضافتها إيل حزمة الطاقة لبلد ما تظل مرهونة بتوافر شروط ثالثة، أوهلا

توافر الكفاءات البشرية، وأخريا اجلدوى االقتصادية، وهو ما حدث مع طاقة الرياح فالتكنولوجيا متاحة للكل، وال توجد حماذير : مقبولة، وثانيها
ادا، وأيضا الكوادر البشرية متاحة، كما أن تكلفة إنتاج وحدة الطاقة عليها سواء بالتصنيع أو الشراء مع توافر إمكانية تنمية املشاركة احمللية وزي

  43.ميكنها منافسة نظريها احلراري إذا متت املقارنة باألسعار العاملية للوقود

 .شروط االعتمــاد على بــدائل الطاقة: II  - 01الشكل 

  
 .14: ، مرجع سابق، ص"الطاقة البديلة وتأمني الطاقة: "حممد مصطفى اخلياط :املصدر

 من املؤكد العاملي تقديرات االحتياطي ازدادتوملعرفة موقف الطاقة املتجددة مستقبليا نلقي نظرة أولية على احتياطيات النفط والغاز الطبيعي، فقد 
 مليار 6.96 حوايل قدرها ، بزيادة2005  برميل عام مليار 1153.86مقابل برميل مليار 1160.82حنو  بلغت حيث ،2006 عام اية يف اخلام النفط

 .يف باقي الدول يذكر تغري دون ثابتة تقديرات االحتياطيوبقيت  يف اململكة العربية السعودية والعراق والكويت واألمارات %0.6 برميل تعادل
 44.النفط من االحتياطي العاملي من %57.6نسبة  العربية الدول احتياطيات وتشكل

 تريليون 182 حوايل حيث بلغت العام هذا طفيفة زيادة املؤكد الطبيعي الغاز احتياطيات تقدير ، فقد شهد)2006(وحبسب ما ورد بتقرير أوابك 
اكتشافات  نتيجة البسيطة الزيادة ، وقد حتققت تلك2005 عام اية يف مكعب متر تريليون 180.2بنحو  مقارنة 2006 عام اية مكعب متر

  .2005بنهاية  األعضاء األقطار مل تتغري احتياطيات باقي ومصر، يف حني وليبيا، واجلزائر، وقطر، اإلمارات، من كل يف صغرية
  .واقع صناعة الطاقة املتجددة يف أملانيا: لثاحملور الثا

 ومن وفرنسا ولكسمبورغ من بلجيكا كل الغرب والدامنرك، ومن الشمال وحبر البلطيق حبري من كل الشمال من حتدها أوربا وسط يف أملانيا تقع
 وتعترب  45.نسمة مليون  81حوايل اعدد سكا ويبلغ ،2 كلم 356850 مساحتها وبولندا، وتبلغ التشيك الشرق ومن والنمسا سويسرا اجلنوب

 اإلنتاجية التكنولوجية

 االقتصادية اجلدوى البشرية الكفاءات توافر
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 املتجددة الطاقة استخدام أملانيا البيئية، حتاول املشاكل املشكالت ببيئتها، وحلل وتعقد نشأة إىل أدى العامل، مما يف اهلامة الصناعية الدول من أملانيا
 .الطاقة هذه تشهده الذي االزدهار ذلك يف مستغلة

 ، االجتار"اخلضراء معجزته"االقتصاد األملاين يعيش 46:العاملي واالقتصاد األملاين االقتصاد يف البيئة على القائمة األملانية الصناعة مكانة: أوال
 الواحد القرن حظ ضربة إىل البيئة على القائمة قياسية،  كما تتحول الصناعة صادرات أرقام وحيقق خيالية أرباحا يدر واملاء والرياح الشمس بأشعة

 يف أورو بليون إىل" األخضر القطاع"مبيعات  حجم يصل أن ويتوقع، "الهذا ا يف العامل يف الريادة مركز أملانيا حتتل"حيث  والعشرين
 بطاقة تعمل لتجمعات العامل يف إنتاجية طاقة كرب:العاملي املستوى على الرائدة هي األملانية فيها الشركات تعترب اليت االتا ، وتتعدد 2030العام

 .الكثري ذلك وغري...الفعالية العالية االستعمال أجهزة من العديد يف عامليا األول الطاقة،املركز توليد تقنيات حمطات الرياح، أحدث
 لالقتصاد حقيقية فرصة هنا تنشأ ومن طويل زمن منذ صاغية آذانا أملانيا يف تلقى حقا، وهي مرعبة املناخ تغريات عن تتحدث اليت التقارير إن

 يف املتفوقة الوقت ذات يف كوا والبيئة، مع خاصا بالطبيعة اهتماما تم كما اهلندسية للعلوم خاصا اهتماما أملانيا تويل أن املصادفة من وليس
 قطاع إىل البيئة قطاع والفضالت، ويتطور القمامة من املختلفة األنواع االستخدام وفصل إعادة جمال يف تقدما واألكثر االختراع براءات تسجيل
  2005سنة يف األعمال حجم وضع ميثل 47بامللحق املرفق 01 رقم واجلدول العمل، سوق يف األساسي اليوم احملرك األملاين، وهو االقتصاد يف كبري
من  ما يقرب مشل االستشارات باستطالع شركة قامت كما .السيارات وصناعة اآلالت ببناء باملقارنة البيئة تقنيات قطاع يف  2030 سنة  ويف

 يف املصنعة التقنية اخلضراء"اجلهود  هلذه املفرحة املختلفة، والنتيجة الدراسات بتحليل البيئة، وقامت تقنيات جمال يف مجيعها تعمل شركة 1500

 صناعة أو اآلالت بناء قطاع يف العاملني أكرب من القطاع هذا يف العاملني عدد سيكون  2020عامجديدة، ويف  عمل فرص خلق يف تسهم" أملانيا
    48 .الصدارة مركز حتتل أملانيا فإن العاملي وعلى الصعيد السيارات،
 العاملية، فهي بالريادة اليت تتمتع الدول من اآلن وأصبحت املتجددة الطاقة استخدام يف سريعا تطورا املاضية القليلة السنوات خالل أملانيا شهدت
 سوق أكرب ثاين متتلك أا كما ميغاواط، 24,000من  ألكثر املثبتة طاقته تصل حيث العامل، مستوى على الرياح لطاقة قطاع أكرب ثاين متتلك
. التكنولوجيا جماالت من غريها يف بالريادة تتمتع كوا عن فضال، 2008عام  يف مثبت قدرة ألقصى واط ميجا 1,650 خالل من الشمسية للطاقة
 الطاقة مصادر تسد أن املتوقع احلرارة، ومن من7.4% و أملانيا يف الكهرباء من 15.1% حوايل  املتجددة الطاقة وفرت ،2008عام  اية ففي

 2050.49عام  حبلول األولية متطلبات الطاقة من  50%إىل يصل ما املتجددة
العاملي،  واالقتصاد االقتصاد األملاين يف البيئة على القائمة األملانية الصناعة مكانة على الضوء تسليط بعد: أملانيا يف املتجددة الطاقة صناعة: ثانيا
  :ما يلي يف تناول سيتم

 أكرب تصبح أن استطاعت أن أملانيا النهار، غري ساعات ثلثي حنو السماء السحب العام، وحتجب مدار على أملانيا يف السماء متطر: الشمسية الطاقة 
 هائلة، منو معدالت القطاع هذا حيقق للمستقبل جديد واعد صناعي قطاع أملانيا يف بزغ فقد .العامل يف الشمس ضوء من الكهربائية للطاقة مولد
 التقنيات أعمال حجم تزايد وقد.سنوات بضع منذ املتجددة الطاقة قانون مصادر بفضل الشمسية، وأيضا الطاقة تقنيات الصناعة قطاع هو

 أو غري مباشر بشكل العاملني عدد أورو، ووصل مليار  4.9من ما يقرب إىل أورو مليون 450حوايل  من قليلة سنوات خالل األملانية الشمسية
 طريق عن الطاقة من حاجتها تأمني إىل تسعى اليت األملانية األسر عدد باستمرار ويزداد 50.إنسان 50000 ما يزيد عن إىل القطاع هذا يف مباشر

 للطاقة، قام بإعدادها اخلاصة املنازل استهالك حول مؤخرا أعدت "إسن "مدينة يف دراسة تؤكده ما الضوئية،هذا الطاقة وخاليا جممعات مشسية
 أملانيا يف هناك كان 2006 األملانية، ففي سنة االقتصاد وزارة من الرأي، بتكليف استطالعات ومعهد االقتصاد ألحباث "فيستفاليا"و "الراين "معهد

 51.املسكونة األملانية املنازل من% 05 حلوايل التدفئة املطلوبة املاء، وتأمني تسخني امعات هذه يف مركب وجاهز،ويتم مشسي جممع 800000
 الرياح بطاقة العاملة الكهرباء توليد فمحطات جديدا، قياسيا رقما أملانيا يف الرياح طاقة ، حققت 2007عام من األول الربع يف: الرياح طاقة 

ما  نصف الكمية هذه الكهربائي، وتعادل التيار من ساعي كيلوواط مليار 15 مبقدار العامة الشبكة تغذية يف سامهت وحدة 19000 تضم واليت
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 يناير، فإن شهر شهدها اليت الكبرية الرياح كمية إىل جزئيا النجاح يعود هذا ، ورغم 2006العام جممل خالل طاقة من بتوليده احملطات هذه قامت
 .مزيج الرياح يف لطاقة الكبري الدور على دليل خري تشكل األرقام هذه

 .%مصادر الطاقة املتجددة كحصة من إمدادات الطاقة يف أملانيا كنسبة مئوية : III - 01الشكل 

  
، الوزارة الفيدرالية لالقتصاد والتكنولوجيا سنة "تقنيات الطاقة املتجددة قصة جناح أملانية: الطاقة املتجددة: "منظمة الطاقة األملانية: املصدر
  . 01:، ص2008

جتاوزت طاقة إنتاج الكهرباء من مزارع الرياح البحرية الربيطانية الطاقة  52يف العامل" مزرعة رياح"ولقد قامت بريطانيا بتدشني أكرب 
بأن إمجايل الطاقة اإلنتاجية " رينيو أبل يوكيه"وتفيد إحصاءات مؤسسة . اإلمجالية لباقي دول العامل، مع بدء تشغيل أكرب مزرعة رياح حبرية

  .ميجاوات 1100ملاضي، مقارنة بإمجايل القدرة اإلنتاجية العاملية البالغ ميجاوات اخلميس ا 1341الربيطانية ارتفع بتشغيل املزرعة إىل 
ميغاواط أخرى من الكهرباء  300أضافت بريطانيا " فاتينفول"التابعة لشركة املرافق السويدية " ثانيت"ومع االفتتاح الرمسي ملزرعة الرياح البحرية 

يف وجه أسوأ ركود يف الذاكرة احلية يظهر قطاع "الرئيسة التنفيذية ملؤسسة رينيو أبل يوكيه " ماريا مكافري"وقالت . املنتجة من مصادر متجددة
ورفع افتتاح مزرعة ". شهرا 12ل أقل من طاقة الرياح الربيطاين جمددا قوته ومرونته بتقدمي جيغاواط أخرى من الطاقة اإلنتاجية القائمة فعليا خال

املائة تقريبا  9طاقة بريطانيا القائمة فعليا إلنتاج الكهرباء من مصادر متجددة إىل مخسة جيغاواط، وقالت املؤسسة إن بريطانيا حتصل على " ثانيت"
  .من احتياجاا من الكهرباء من مصادر متجددة

 مصادر جماالت يف دعم االستثمار قانون وبفضل  ذلك إىل أشرنا كما 2000 سنة يف تطبيقه بدأ الذي 53،أملانيا يف احلديثة صناعة الطاقة ومصادر
 .ميغاواط 21000 إىل تصل باستطاعة بالرياح الطاقة العاملة إنتاج حمطات أقامت اليوم حىت أملانيا يف سابقا، متت (EEG)املتجددة  الطاقة
  .54الرياح طاقة يف العامل يف سوق أكرب أملانيا وتعترب

 10 احليوية، منها الكتلة على اعتمادا ساعي كيلوواط مليار 17 تعادل الكهربائية الطاقة من كمية إنتاج مت 2006 سنة يف :احليوية الكتلة طاقة 
 إنتاج يف احليوية الكتلة مسامهة بلغت النباتات،وقد زيت من مليار العضوي، وحوايل الغاز من مليار 5 من وأكثر فقط اخلشب على باالعتماد مليار
 يف ساهم الذي العضوي الغاز على االعتماد زيادة كانت  2006سنة يف التطورات املهمة ومن% 03 حوايل املختلفة املصادر من الكهربائية الطاقة
  55.سبق الذي العام يف ساعي كيلوواط مليار 2.8 بكمية  ساعي مقارنة كيلوواط مليار 0.4 مبقدار طاقة توليد

 احلفر تقنيات بفضل فقط، ولكن % 01بالبيئة  الضارة غري الطاقة مصادر بني 2006 عام يف اجلوفية الطاقة من أملانيا حصة وصلت :اجلوفية الطاقة 
 كيلومترا 360 بعد وعلى أملانيا يف هنا الطاقة، أيضا من املصدر هلذا مرتفعة منو معدالت اخلرباء ،يتوقع"ارردو"يف القائمة تلك اجلديدة،مثل

 والطاقة التدفئة اليوم تنتج اخلدمة، وهي شبكة ودخلت بالعمل األرض جوف بطاقة عاملة حمطة أول" النداو"  منطقة يف شرعت" دورار"من
 غازات أية دون التدفئة،وذلك بطاقة أسرة 300 وحوايل الكهربائية بالطاقة أسرة  6000 تزويد يتم 2007 أواخر الوقت،فمنذ ذات يف الكهربائية

   56.األرض جوف بطاقة عاملة طاقة حمطة 150 حوايل لبناء جاهزة خطط اآلن يوجد األملانية البيئة وزارة عادمة، وحسب
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 الصدفة،بل وليد يكن مل كما فراغ من يأت مل أملانيا يف املتجددة الطاقة ازدهار أن يف شك ال: أملانيا يف املتجددة الطاقة تطور صناعة عوامل: ثالثا
 :أمهها العوامل، ولعل من العديد توافر خالل من

 استخدام ينظم ، وهو 2000أفريلاألول  يف التطبيق حيز (EEG)املتجددة  الطاقة مصادر قانون دخل :أملانيا يف املتجددة الطاقة مصادر قانون 
 تقوم اليت الشركة على يتوجب األسعار أدىن من حدضمان  على القانون حصرا، ويقوم املتجددة الطاقة مصادر من املولدة الكهربائية الطاقة ودعم
 قوة: املتجددة الطاقة مصادر وتتضمن والشركات املرتيل القطاع التكاليف على تقسيم ويتم الكهربائية الطاقة ملنتج دفعه الكهرباء وتسويق بنقل

 .احليوية والكتلة جوف األرض وطاقة الشمسية والطاقة الرياح املياه، وطاقة
 عام حىت املتجددة مصادر الطاقة مسامهة نسبة ورفع األحفوري، الوقود على االعتماد من واحلد املناخية للتغريات التصدي إىل القانون ويهدف
املتوقع،  من أكرب منو حيقق أملانيا يف املتجددة الطاقة مصادر استخدام يف التوسع ، ولكن 2020العام يف 20%  أدىن، وإىل كحد 12.5% إىل 2010
 املوضوع اهلدف جتاوز 2007 عام يف ميكن ، وذا%  11.8إىل 2006العام  يف املتجددة الطاقة مصادر مسامهة وصلت الكهرباء توليد جمال ففي

 كما 57مشاة، قوانني اآلن حىت دولة 40 من أكثر تبنت مهمة للتصدير، حيث ومادة ناجحة وسيلة أنه على القانون بني وقد 2010 لعام أساسا
 .املتجددة للطاقة يقدمون صادر ملن نقدية حوافز القانون يعطي

 الطاقة وتقنيات الرياح حول طاقة ختصصا 144 اليوم األملانية العايل التعليم مؤسسات حتتوي :املتجددة الطاقة جمال يف العلمي بالبحث االهتمام 
 اجلامعات ومن وآماهلم، ممتطلبا لتلبية الدارسني األجانب إىل خاص بشكل املاجستري برامج من العديد ، وتتوجه...احليوية والطاقة الشمسية
   58:جند املتجددة الطاقة ميدان يف املختصة واملعاهد
 ".املتجددة الطاقة"ألدنبورغ  جامعة �
 ".اجلوفية الطاقة أنظمة" بوخوم التخصصي العايل املعهد �
 ".الطاقة فعالية:املتجددة الطاقات" كاسل جامعة �
 ".الطاقة اقتصاد"آخن مونستر، معهد جامعة �
 ".البيئية اإلدارة"فرايبورغ  جامعة �
 أن يف برلني خرباء الطبيعة، ويقول حلماية الزمن مع سباقا أملانيا ختوض :أملانيا يف البيئة وحتقيق التنمية املستدامة ومحاية املتجددة الطاقة :رابعا

 القطاع عليه وافق الذي ، األمر25%بنسبة  2005 عام  أقصاه موعد حىت الفحم أكسيد ثاين غازات معدل بتخفيض التزمت األملانية احلكومة
 والورقية الكيميائية الصناعات التزمت حني يف  20% بنسبة أكسيد الفحم ثاين غازات خبفض األملاين الصناعي القطاع التزم االقتصادي، كما

   59.تقريبا  23% إىل تصل بنسبة

 املتجددة، حيث إىل الطاقة باللجوء املشكالت هذه حلل تسعى األملانية احلكومة أن" تسافادتسكي كارل"األملاين  الطاقة شؤون خبري ويقول
 والقمامة اخلشب إحراق طريق عن فيتم إنتاجه اآلخر النصف املائية، أما الطاقة حمطات طريق عن تقريبا نصفها يتم الكهربائية الطاقة إنتاج أن

 والطاقة الضوئية واخلاليا الشمسية وامعات الرياح طريق طاقة واملخلفات، وعن القمامة مقالب من املستخرج الغاز إىل والطني، باإلضافة
 املساكن معظم تغطي الكبرية، بينما املائية السدود طريق عن العالية لشبكة الكهرباء الالزمة الكهربائية الطاقة إنتاج يتم أنه احلرارية، وذكر

 بكميات املتجددة الطاقة مصادر من الكهرباء بإنتاج واملنازل املؤسسات تقوم عندما أنه امعات الشمسية، وقال طريق عن الطاقة من ااحتياجا
قانونيا  ملزمة الكهرباء توزيع مؤسسات الشمسية، فإن املائية أو األشعة أو العجالت الرياح طواحني بواسطة ذلك أكان حاجتها سواء عن تزيد
   .الكهربائية الطاقة إنتاج حمطات لدى االحتراق مواد توفري نسبة فقط يعادل ال وبسعر الزائدة الطاقة هذه بشراء

 الطاقات طريق األملانية عن الطاقة شبكات يف املتوفرة الكهرباء كميات نصف إعداد البعيد املدى وعلى باإلمكان أنه إىل التقديرات وتشري
 كبرية جهودا املعنية األملانية املؤسسات احمليط، وتبذل واحلرارة واحلرارية العضوية والطاقة املائية والطاقة الرياح وطاقة الشمسية الطاقة املتجددة، أي

 حتسني طريق عن الفحم أكسيد ثاين غازات ختفيض يتم أن "تسافادتسكي"اخلبري  يتوقع لذلك اال، ونتيجة هذا يف متقدمة خطوات لتحقيق
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 أن أملانيا يف املتجددة الطاقة منتجي احتاد نشرها بيانات املتجددة، وأظهرت الطاقة مصادر عن طريق الكهرباء إنتاج جانب إىل الطاقة استخدام
 وأشارت ،2006م يف عا اإلطالق على مستوياته أعلى بلغ أن بعد العام هذا خالل أكرب بصورة سريتفع البلد هذا املتجددة يف الطاقة استخدام

 أكرب تعد اليت يف أملانيا الطاقة استهالك إمجايل من 7.7% يناهز ما املاضي العام خالل شكل املتجددة الطاقة نصيب بأن االحتاد نشرها البيانات اليت
 االعتماد تقليص إىل ما يؤدي وهذا استهالك الطاقة، إمجايل من 6.8% سبةن  2005 العام يف مثلت قد الطاقة هذه حصة كانت. أورويب اقتصاد
 .النظيفة املتجددة على الطاقة االعتماد زيادة املقابل البيئة،يف على السيئ األثر ذات التقليدية الطاقة على

يف  وكأسلوب حلماية البيئة صناعة الطاقة املتجددة واملشاريع التكنولوجية االستثمارية املتعلقة ا كمرحلة ملا بعد البترول: رابعاحملور ال

  .اجلزائر

 :تتميز اجلزائر مبيزة أساسية راجعة ملوقعها وقدراا الطاقوية:الطاقات املتجددة يف اجلزائرواقع : أوال

 .توزيع الطاقة الشمسية يف اجلزائر :IV - 01 اجلدول 

  صحراء  هضاب عليا  منطقة ساحلية  املناطق
  86  10  04  مساحة

  3500  3000  2650  )سنة/ساعات(معدل مدة إشراق الشمس
  2650  1900  1700سنة/م2كيلواط ساعي(احملصل عليهامعدل الطاقة 

  .39:، ص2007 طبعةاجلزائر، ،"دليل الطاقات املتجددة" :وزارة الطاقة واملناجم: املصدر
 أن التقانة، هذه يف احمللية التجارب أثبتت وقد العامل، يف الشمسي اإلشعاع ووفرة لنضوجها نظراً كفاءا الكهرومشسي التحويل تقانة أثبتت

  60.االتصاالت وأنظمة والري الضخ أنظمة يف منها لالستفادة كبرية إمكانية هناك

  61:وتعترب القدرة الشمسية األهم يف اجلزائر، بل هي األهم يف منطقة حوض البحر املتوسط
 .السنة/تريا واط ساعي 169440 �
 .مرة االستهالك اجلزائري من الكهرباء 5000 �

 .السنة/تريا واط ساعي 3000املقدرة بـ ) 15(مرة استهالك أوروبا اخلمسة عشر  60
فيعترب هذا املورد الطاقوي متغري من مكان ألخر نتيجة الطبوغرافيا واملناخ املتنوع،حبيث تنقسم اجلزائر إىل منطقتني  :أما طاقة الرياح

ثا وتتجاوز /م 4املنطقة الشمالية واملنطقة اجلنوبية،هذه األخرية تتميز بسرعة رياح كبرية خاصة يف اجلنوب الغريب بسرعة تزيد عن  : جغرافيتني مها
  .ثا من منطقة أدرار/م 6قيمة 

 45مصدر ساخن مشال اجلزائر ،حيث تفوق حرارته حوايل ثلثي هذه املصادر أكثر من  200فيتواجد أكثر من : وبالنسبة للطاقة اجلوفية
 .سنتغراد يف بسكرة 119وسنتغراد يف عني وملان  118سنتغراد يف محام املسخوطني بوالية قاملة،  98درجة لتبلغ 

 :تغالل الطاقة املتجددةحصيلة اس: ثالثا

يف إطار التعاون والبحث واالجناز الذي قام به فريق املهندسني واملختصني يف جمال الطاقة : حصيلة استغالل تكنولوجيا الطاقة املتجددة  - 1
لتقليدية، وهذه السياسة املتبعة جيب أن املتجددة اليت تتصف باالستدامة واملسامهة الفعالة يف امليزانية الوطنية للطاقة يف املستقبل، واليت تعوض الطاقة ا

 تغطي االحتياجات االقتصادية واالجتماعية للسكان من جراء استخدام الطاقة الشمسية، باإلضافة إىل طاقة الرياح، وسنوضح من خالل اجلدول
 .التايل توزيع استطاعة الطاقة يف اجلزائر حسب املناطق واملصادر

  .الطاقة يف اجلزائر حسب املناطق واملصادرتوزيع استطاعة : IV - 02 اجلدول 

  )كيلواط كريت(االستطاعة   تطبيقات

  1353  تزويد بالكهرباء
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  288  ضخ
  48  إنارة عمومية

  498  اتصاالت
  166  أخرى

  اموع
مصدر ( 73

  )رحيي
مصدر ( 2280

  )مشسي
2353  

  .54-53:ص ، ص"مرجع سابق: "وزارة الطاقة واملناجم: املصدر

لالتصاالت،أما عمليات ضخ املياه فقد بلغت االستطاعة  %21وجهت للتزويد بالكهرباء و %57نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 
  .من جمموع االستطاعة %09حضيت مشاريع اإلنارة العمومية وجماالت أخرى سوى  %12كيلواط ساعي أي بنسبة  288املوجهة هلا بــ 

 %3من االستطاعة املتأتية من مورد مشسي،بينما ال تتعدى مسامهة املورد الرحيي سوى  %97قد بلغت فلهذه االستطاعة موردين أساسا ف
إذ مسحت هذه امليزة خالل العشرية األخرية بتنمية . وهذا ناتج عن ميزات موقع اجلزائر وما هلا من ثروة مشسية هائلة، باألخص املناطق الصحراوية

فولطية ووسائلها التطبيقية يف اإلنتاج الصغري لتوفري الكهرباء، ويظهر أساسا يف الربنامج اخلاص بإيصال تكنولوجيات الطاقة الشمسية الفوتو
قرية نائية يف اجلنوب ذات املعيشة القاسية والبعد على الشبكة، حبيث يصعب إيصال الكهرباء هلا بالوسائل التقليدية، كالبترول  18ـالكهرباء لـ 

  62).تندوف،متنراست،أدرار،إليزي(دة يف واليات اجلنوبوهذه القرى املعنية متواج
من  %6إن السياسة الطاقوية املتبعة دف إىل أن تكون الطاقة املتجددة تشكل نسبة : آفاق استغالل الطاقة املتجددة يف اجلزائر: ثالثا

برنامج خاص بكل صنف من هذه الطاقة مت تلخيصه يف ، للوصول هلذه النسبة تسطر اجلزائر 2015احلصيلة الوطنية من إنتاج الكهرباء يف أفق 
    :اجلدول التايل

  .ميغاواط :الوحدة.                آفاق استغالل تكنولوجيا الطاقة املتجددة إلنتاج الطاقة النظيفة يف اجلزائر: IV  - 03 اجلدول

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

الطاقة 
الشمسية 
  احلرارية

  170  170  100  100  100  100  30  30  0  ميغاواط

ميزانية اإلنتاج 
%  0.000  .0149  0.140  0.442  0.413  0.384  0.369  0.572  0.532  

  طاقة الرياح

  100  80  80  80  60  40  40  20  0  ميغاواط

ميزانية اإلنتاج 
%  0.000  0.099  0.187  0.176  0.247  0.307  0.295  0.268  0.312  

املوارج 
  اجلديدة

  450  400  350  300  250  200  150  100  50  ميغاواط

ميزانية اإلنتاج 
%  0.937  1.767  2.508  3.178  3.732  4.183  4.714  4.911  5.156  
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الطاقة 
  الفوتوفولطية

  5.1  4.6  4.1  3.6  3.1  2.6  2.1  1.6  1.1  ميغاواط

ميزانية اإلنتاج 
%  0.006  0.008  0.010  0.011  0.013  0.014  0.015  0.015  0.016  

  اموع

  725.1  654.6  534.1  483.6  413.1  342.6  222.1  151.6  51.1  ميغاواط

ة اإلنتاج يميزان

%  
0.943  2.023  2.844  3.808  4.402  4.888  5.392  5.766  6.016  

مداخلة مقدمة  ،"موارد الطاقة املتجددة يف اجلزائر وعالقتها بالتنمية املستدامة الواقع واآلفاق": أوسرير منور، بوذريع صليحة :املصدر
 2010اي مــ 04-03، املركز اجلامعي خبميس مليانة يومي "محاية البيئة وحماربة الفقر يف الدول النامية: "إىل املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول

 .16-15:، ص ص
ة من خالل اجلدول نستنتج أن مسامهة الطاقة املتجددة يف ميزانية الطاقة الوطنية تعترب نسبة ضعيفة جدا باملقارنة مع اإلمكانيات املتاح

مرات  04وايل بلد، ح 15مرة استهالك بلدان االحتاد األورويب وهو يضم  60للوطن من هذه الطاقات باخلصوص الطاقة الشمسية،إذ تساوي 
ومن بني املشاريع اليت مت إنشاءها هلذا الغرض ما . استهالك العامل وتتوفر على مساحات واسعة لوضع األلواح الشمسية املستعملة يف ختزين الطاقة

  :يلي
  . 2009-2006قرية بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية يف إطار الربنامج  16مشروع تزويد 

 .كهرومشسية إلنتاج الكهرباء حباسي الرملمشروع إنشاء حمطة   -1
 .تزويد حمطة خدمات نفطال الربجمية سطاوايل بالطاقة الشمسية  - 2
 .مشاريع احملافظة السامية لتنمية السهوب  - 3

  .األملاين وانعكاساته االقتصادية على التنمية والتنمية املستدامة -اجلزائري" ديزرتاك"مشروع : امساحملور اخل

أطلقها علماء وسياسيون عام » نادي روما«إىل مبادرة من » ديزرتيك«تعود فكرة ": ديزرتاك"اإلرهاصات األوىل لربوز مشروع : أوال
ا يف أملانيا، وتتضمن املبادرة أبعاداً عدة، أمهها تأمني الكهرباء النظيفة ألوروبا ولدول منطقة مشال إفريقي» املركز اجلوي الفضائي«مبشاركة  2003

وقع أن أيضاً، وكذلك توفري ما يكفي من الطاقة لتشغيل مصانع حتلية مياه البحر يف تلك البلدان اليت تسعى إىل جتاوز أزمة مياه الشرب اليت يت
سنني تقريباً، تواجهها يف املستقبل مع ازدياد شح مصادر املياه العذبة فيها، ويتوقع خمططو املشروع الضخم بدء العمل يف املرحلة األوىل بعد عشر 

بليون  560حنو (بليون أورو تقريباً  400ويشريون إىل أنه سيحتاج يف النهاية إىل استثمارات تقدر بـ . 2050على أن ينتهي تنفيذه بالكامل عام 
الطاقة الشمسية إىل  بليوناً منها لبناء معامل متطورة لتحويل 350، يذهب )دوالر حبسب أسعار الصرف احلالية، أي أكثر من نصف تريليون دوالر

وخيصص الباقي ملد شبكات من أعمدة التوتر العايل من مراكز اإلنتاج إىل أوروبا، باستخدام تقنية عالية تسمح بعدم فقدان أكثر . طاقة كهربائية
  .يف املئة من قوة الكهرباء، على رغم نقلها إىل آالف الكيلومترات 20إىل  15من 

وال ميكننا حتقيق االستفادة املشتركة من . فكرة ديزرتيك توفر موقفاً يربح فيه اجلميع" 63:الدولة بيرب ما يلييف هذا الصدد قالت وزيرة 
 ".ديزرتيك إال من خالل التعاون الوثيق املبين على الثقة
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ويئة الظروف لتصدير اهلدف من مشروع القطاع اخلاص ديزرتيك هو توسيع استخدام الطاقة املتجددة يف مشال إفريقيا والشرق األوسط 
وقد قدمت وزارة . ملانية تؤيد بقوة السعي من أجل حتقيق قدر أكرب من استخدام الطاقة املتجددة يف مشال إفريقياألالكهرباء إىل أوروبا، واحلكومة ا

دام الطاقة الشمسية، وذلك منذ إنشائها لتوليد الكهرباء باستخ بادرة ديزرتيك الصناعيةاخلارجية األملانية املشورة والدعم السياسي بشكل مستمر مل
  .2009 جويلية يف

ترياواط يف السنة على أن  60حنو  2025و 2020توقعوا أن ينتج املشروع بني » نادي روما«أصدره أخرياً خرباء " الكتاب األبيض"ويف 
  .أورو للكيلوواط الواحد 0,05بسعر  2050ترياواط عام  700ترتفع الكمية إىل 

وحبسب خطط أخرى موضوعة للمستقبل، ميكن أن يصل طول املنطقة الصحراوية اليت سيستخدمها املشروع وصوالً إىل أواسط القرن 
ألف كلم مربع تزرع مباليني املرايا العاكسة لألشعة واملتصلة ببعضها  27كيلومتراً، وتصل مساحتها إىل  140كيلومتر بعرض  200احلايل، إىل حنو 
وأضافت أن هذه املساحة . »الطاقة اخلضراء«يف نشرة خاصة حول الطاقات املتجددة أخرياً حتت عنوان » سيمنس«ما نشرته شركة بعضاً حبسب 
  .يف املئة من مساحة مشال إفريقيا والشرق األوسط تكفي لتأمني كامل حاجة دول املنطقة وأوروبا من الطاقة الكهربائية 0,3اليت تشكل 

، أن ∗"كريسيت فيتاك"أوضحت املسؤولة األوىل  :من اجلنوب إىل أوروبا" ديزرتيك"جناز حمطات نقل الطاقات املتجددة تكلفة مشروع إ: ثانيا
، يتمثل يف إسناد ومرافقة املؤسسات املختصة يف اال لتطوير أدائها، حيث جددت اهتمام حكومة برلني "ديزرتيك"دور برلني يف مشروع 

  .الشراكة مع نظرياا اجلزائرية لتحقيق األهداف املتوخاة من املشروع واملؤسسات األملانية مببادرة
، أمس، خالل تنشيطها لندوة صحفية على هامش امللتقى املخصص ملناقشة آفاق الشراكة اجلزائرية األملانية يف جمال "كريسيت"وأعربت 

مة، عن أملها أن حتظى باقي مشاريع الطاقة املتجددة اليت تسعى من بالعاص" سان جورج سابقا"، "فندق اجلزائر"الطاقات املتجددة والذي احتضنه 
وشددت . ، الدعم واملرافقة التقنية األملانية لتحقيقها يف اآلجال احملددة2015من إمجايل احتياجاا من الكهرباء آفاق  %6خالهلا اجلزائر لبلوغ نسبة 

ص برامج تطوير ثرواا من الطاقات املتجددة املستخرجة أساسا من الطاقة الشمسية، خاصة املتحدثة على أمهية مشاريع اجلزائر اليت أطلقتها فيما خي
ع الطلب العاملي يف ظل اإلمكانيات اهلائلة اليت يزخر ا اجلنوب الكبري، وكذا التغيريات املناخية اليت يشهدها العامل، داعية إىل استغالل فرص ارتفا

  64".الشمس والرياح"  على الطاقات
مليار أورو لتلبية حاجيات أوروبا من الطاقة  400الذي رصد له غالف مايل يقدر بـ " ديزرتيك"أن مشروع " كريسيت"وأفادت 

مجع الشمسية انطالقا من الصحراء اجلزائرية الكربى، يعترب من أكرب مشاريع الطاقة الشمسية يف العامل على اإلطالق، حيث يعمل املشروع على 
قا من حقول واسعة عرب مرايا كربونية، تربط بني أوروبا والشرق األوسط ومشال إفريقيا، مؤكدة أن احلكومة اجلزائرية جيب أن أشعة الشمس انطال

ة تلعب دورها كامال من خالل تسهيل آليات إجنازه وتسليمه يف آجاله احملددة، واليت حصرا منشطة الندوة يف صعوبة تسيري الشركات املنجز
نظرا الرتفاع تكلفته، وكذا صعوبة احلصول على تراخيص من طرف البلدان اليت متر عربها الكوابل الكهربائية الناقلة  12عدد للمشروع، وهي ب

أن املشروع سيجعل أوروبا يف منأى عن تداعيات التغريات املناخية، ويساعد دول مشال إفريقيا والدول " كريسيت"للطاقة احلرارية، وأكدت 
  .توسط على رفع وترية منو اقتصادياااألوروبية جنوب امل

وميكن تقسيم اآلثار االقتصادية حسب : اآلثار االقتصادية ملشروع ديزرتيك لكهربة الطاقة الشمسية على التنمية والتنمية املستدامة :ثالثا
  .اخل.......القطاعات االقتصادية املوجودة ومنها قطاع الزراعة، قطاع الصناعة، قطاع التجارة، قطاع البناء

  :وتتمثل أعمال هذا القطاع من خالل :القطاع الزراعي  - 1
  .وتتكون من عنصرين أساسني مها الري والدرس :املكننة الزراعية - أ
يف القرى اليت ينخفض فيها منسوب املياه عن مستوى األراضي الزراعية فان األمر يستلزم رفع املياه من الترع أو اآلبار االرتوازية  :الري -1أ

حيث  وغريها لري هذه األراضي وعملية الرفع هذه تتم بوسائل بدائية كالسقاية أو وسائل حديثة باستخدام آالت الري وهذه اآلالت تدار بالوقود
  65 .يتوفر التيار الكهربائي ولكن حينما يدخل التيار إىل الريف فإنه ميكن التمييز بني نوعني من آالت الري اليت تدار بالكهرباءال 
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وهي تلك اآلالت اليت كانت تدار بالوقود مث حتولت إىل اإلدارة بالكهرباء ونتج عنه اخنفاض سعر الرية الواحدة فيمكن قياس اآلثار  :األوىل
  .دية اليت تترتب على حتويل آالت الوقود إىل كهرباء، االخنفاض الذي يتحقق فتكلفة اإلنتاج الزراعي نتيجة اخنفاض تكلفة الرياالقتصا

وهي اآلالت املستخدمة املصممة أساسا لتدار بالتيار الكهربائي وميكن قياس اآلثار االقتصادية اليت تترتب على استخدام هذه  :الثانية
اخنفاض يف تكلفة اإلنتاج الزراعي نتيجة الفرق بني الري ذه اآلالت وبني تكلفته بالوسائل السابقة اليت كانت تروي األراضي اآلالت يف الري 

  . الزراعية
يتم درس القمح والشعري واحللبة والفول إما بوسائل بدائية كاآلالت اليت تدار جبرارات تستخدم الوقود وحينما يدخل التيار  :الدرس - ب

  .لةربائي إىل الريف فإنه ميكن قياس اآلثار االقتصادية من هذا التحول من الوقود إىل الكهرباء مبقدار اخنفاض تكلفة الدرس بالنسبة لكل آالكه
  : اإلنتاج احليواين  - 2

  :عن طريق :فرز األلبان - أ
  :انالفرازات اليت تدار يدويا مث حتولت إىل الكهرباء، وهذا التحول ترتب عليه نتيجت :األوىل
زيادة اإلنتاج هلذه الفرازات ألن الفراز الذي يدار كهربائيا يكون أسرع من الذي يدار يدويا األمر الذي : خفض سعر الوحدة املنتجة �

  .يترتب عليه زيادة إنتاجية الفرازة يف زمن معلوم
  .إىل كهربائيةاخنفاض التكلفة الناشئة عن زيادة كمية اإلنتاج هلذه الفرازات نتيجة حتوهلا من يدوية  �
  .أما الفرازات املستخدمة واملصممة أساسا لتدار بالكهرباء، فإن قدرا اإلنتاجية تزيد مقارنة باألوىل :الثانية

إن أهم آالت اإلنتاج احليواين واليت ميكن أن تدار بالكهرباء هي الفرازة وأجهزة التفريخ وتشغيل هذه اآلالت بالكهرباء سيكون  :التفريخ - ب
ية سبيا من تشغيلها بالوسائل املألوفة يف الريف، وخاصة إذا ما استعملت يف تشغيل الطاقة الكهربائية الفتوفولطية بالنسبة للمناطق النائأرخص ن

  .واملشتقة من الطاقة الشمسية
  : قطاع الصناعة  - 3

ل مصانع النسيج اليدوية إىل مصانع آلية تدار سواء كان نسيج األقمشة أو السجاد فإن دخول الكهرباء إىل الريف يؤدي إىل التحو :النسيج - أ
  :بالكهرباء،  وينتج عن ذلك ما يلي

 .خفض تكلفة اإلنتاج بالنسبة للوحدة املنتجة وبالتايل زيادة الدخل الصايف من هذه الصناعة �
 .إىل زيادة الدخولزيادة حجم اإلنتاج مما يؤدي إىل زيادة حجم العمالة والتوظيف يف قطاع الصناعة يف الريف، وهذا يؤدي  �

  :اليت من شأا حتقيق ما يلي :تصنيع املنتجات الزراعية - ب
 .تعليب اخلضر والفواكه مثل عصري الطماطم واخلضر املعلبة �
 .صناعة املرىب مثل املشمش، التني والعنب، وكذا مرىب التمر �
 .جتفيف الفواكه �

الزراعية الغذائية نتيجة دخول الكهرباء إىل الريف، هي قيام الصناعة بامتصاص واآلثار االقتصادية اليت ميكن أن تترتب على تصنيع املنتجات 
صيل، البطالة وتوفري الطلب واالحتياجات احمللية من هذه املنتجات وكذلك احملافظة على مستوى مقبول من األسعار خالل مواسم إنتاج هذه احملا

عليه زيادة الدخل من الزراعة من ناحية، ومن ناحية أخرى زيادة القيمة املضافة الناجتة  ووفرة احملصول وزيادة حاجة االستهالك املباشر مما يترتب
  .عن القطاع الزراعي

األمر الذي يرفع من الدخل املنتج كما يترتب عليه تشغيل أيدي عاملة أي زيادة حجم العمالة يف الصناعة وبالتايل  :تصنيع مشتقات احلليب - ج
  .افة نتيجة تصنيع األلبانزيادة الدخول والقيمة املض
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قبل دخول الكهرباء كانت صناعة اخلبز داخل بيوت الفالحني تقوم به نساء األسر، وبوصول الريف إىل مستوى معني من  :صناعة اخلبز -د
عي واخلدمايت، مما لزم احلضارة وتغيري اهليكل املهين ا حتولت نسبة معقولة من سكان الريف من العمل يف الزراعة إىل العمل يف القطاع الصنا

  .وجود خمابز عامة يف الريف تعمل بالكهرباء حتل حمل األفران اليت كانت تعمل بالوقود السائل
ومعىن ذلك فإن اآلثار االقتصادية واالجتماعية بإدخال التيار الكهربائي يف الريف سينعكس على النشاط التجاري ا، يف  :قطاع التجارة  -4

 .لتجارية سواء من حيث الكم أو النوعصورة زيادة املعامالت ا
راً الطاقات املتجددة وتكنولوجياا هي وسيلة لنشر املزيد من العدالة يف العامل بني دول العامل الغين ودول العامل الفقري، وهي ليست حكتعد  :اخلامتة

فرص األجيال القادمة بل على العكس، فعندما نعتمد على الذين يعيشون اليوم، فاحلد األقصى من استعمال الشمس والرياح اليوم لن يقلل من 
، فالطاقة املتجددة بأنواعها من طاقة مشسية وطاقة رياح وطاقة "على الطاقة املتجددة وتكنولوجياا سنجعل مستقبل أوالدنا وأحفادنا أكثر أماناً

توفري الطاقة يف املستقبل، من ناحية ألا طاقات ال تنضب، ومن تعترب بالفعل األمل يف  "الطبيعية"هيدروليكية وطاقة عضوية وغريها من الطاقات 
تعددة ناحية أخرى تعترب كمكمل لقطاع احملروقات، باإلضافة إىل ذلك، تطبيق التقنيات احلديثة لتوليد هذه األنواع من الطاقة سيوفر فرص عمل م

 .لألفراد

  .يف قطاع تقنيات البيئة باملقارنة ببناء اآلالت وصناعة السيارات 2030ويف سنة  2005وضع حجم األعمال يف سنة : "01"رقم اجلدول

  تقنيات البيئة  صناعة السيارات  بناء اآلالت  القطاع
2005  170  280  150  
2030  290  570  1000  

  .حصة أملانيا من األسواق العاملية يف جمال تقنيات البيئة املختلفة كنسبة مئوية: "02"رقم اجلدول

  فعالية الطاقة  توليد الطاقة  البيان
املوارد الطبيعية 

  وفعالية املوارد

املاء اقتصاد 

  املستدام
  النقل املستدام

إعادة : اقتصاد الدورة الكاملة

  االستخدام

  25  20  05  05  10  30  النسبة
  .حصة أملانيا من األسواق العاملية يف جمال تقنيات البيئة املختلفة كنسبة مئوية :"03"رقم اجلدول

  الصني  اهلند  إسبانيا  الواليات املتحدة  أملانيا  الدول

اإلمجالية املركبة استطاعة احملطات 
  6050  8000  151145  16818  22248  )ميغاواط(

عرض جتربة –أمهية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة من أجل التنمية املستدامة : "مقال مقدم ضمن جملة الباحث بعنوان: حممد ساحل، حممد طاليب :املصدر

  .2010-209: ، ص ص2008، سنة 06العدد  بورقلة،، جملة حمكمة علميا تصدر عن جامعة قاصدي مرباح - أملانيا 
 

 .يوضح معطيات اقتصادية حول أملانيا: امللحق
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  :ملخص املداخلة
ث الـذي يواجههـا ،   تعمل جل دول العامل حاليا على إجياد أهم اآلليات والسياسات وكذلك التشريعات القانونية الكفيلة حبماية البيئة واحلد من أشكال التلو     

 ال يتم إال استمرارية رفاهية اإلنسان، انطالقا من أن التنمية االقتصادية وبني مقتضيات محاية البيئة إىلبني احلاجة فحسب أهم الدراسات احلديثة أن هناك عالقة وطيدة  
  مع إتاحة الفرصة لألجيال القادمة لالستفادة منها، يف إطار ما يسمى بتحقيق التنمية املستدامة مع بقاء البيئة الطبيعية دون استرتاف

 املؤسسات االقتصادية أهم متسبب وتعترب اجلباية البيئية أو كما يطلق عليها اجلباية اخلضراء، أهم أداة يف جمال  محاية البيئة من أشكال التلوث املختلفة، والذي تعترب   
   " principle: Polluter-Pays" "لدافعامللوث ا"، ، وفلسفة هذه األداة تستند إىل مبدأ  )Pigou) Cecil Arthurيف ذلك، كما جاء به االقتصادي 

سوم،  ففي دراسة نشــرت  فقد أثبتت التشريعات اجلبائية البيئية فعاليتهـا البيئية األكيدة حىت ،و لو مل تكن هناك معطيات حول املردودية االقتصادية هلذه الر     
واجلزائر كغريها مـن  ، ـي حماربة التلـــوثحول الرسوم البيئية يف دول منظمة التعاون االقتصادي و التنمية تشري إىل أن بعض املعطيات تؤكـد  فعاليـتها فـ

تعمل جاهدة يف سبيل تطوير تشريعاا الضريبية اخلاصة حبماية البيئة رغم تأخر صـدورها إىل غايـة سـنة     -على اختالف تقدمها االقتصادي والسياسي-دول العامل
1992  
يب يف محاية البيئة من التلوث من خالل التشريعات اجلبائية الرادعة للملوثني، والتركيز على سنحاول من خالل  الورقة البحثية هذه التطرق إىل دور النظام الضري      

مدى فعاليتها يف احلد من التلوث الذي يواجه أهم املفاهيم املتعلقة باجلباية البيئية اجلزائر ، باإلضافة إىل دراسة منوذجية لرؤية املشرع اجلزائري يف ما خيص اجلباية البيئية و
  .بيئة يف اجلزائرال

  .البيئة،  اجلباية البيئية، التشريع، اجلزائر: الكلمات املفتاحية

 Abstract; 
Works most countries of the world now to find the most important mechanisms and policies as well as legislation to 
protect the environment and reduce forms of pollution that it faces, only the most recent studies that there is a close 
relationship between the need for economic development and the requirements of environmental protection, from the 
continuity of human welfare are not only with the survival of the natural environment without draining with the 
opportunity for future generations to benefit from them, in the framework of the so-called sustainable development 
    The collection of environmental or as they are called collection green, the most important tool in the field of 
environmental protection forms of pollution different, and that is economic institutions most important emitter of it, 
as stated by the Economist (Arthur Cecil Pigou),, and the philosophy of this tool is based on the principle of " 
principle: Polluter-Pays  "  
     Have proven legislation fiscal environmental effectiveness environmental firm up, and if there were not data 
about economic viability of these charges, in a study published on environmental charges in the Organization for 
Economic Cooperation and Development suggests that some of the data confirms effectiveness in the fight against 
pollution, and Algeria, like other states world - the differences in their economic and political - is working hard to 
develop their own tax legislation to protect the environment despite the delayed publication until 1992 
      We will try through the paper this addressed to the role of the tax system in protecting the environment from 
pollution through legislation fiscal deterrent to polluters, and focus on the most important concepts related to the  
environmental taxation in algeria, and the study to see Algerian legislature in regards to collection of environmental 
and their effectiveness in reducing pollution facing the environment in Algeria. 
Keywords: environment, environmental taxation, legislation, Algeria. 
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 التلوث من أشكال حتفيز املؤسسات واألشخاص على محاية البيئة يفالتشريع اجلبائي ودوره 

  .دراسة حتليلية لنموذج اجلباية البيئية يف اجلزائر

  : مقدمة �

ل تعمل جل دول العامل حاليا على إجياد أهم اآلليات والسياسات وكذلك سن أهم التشريعات القانونية الكفيلة حبماية البيئة واحلد من أشكا    
، البيئةبني احلاجة اىل التنمية االقتصادية وبني مقتضيات محاية التلوث الذي يواجهها ، فحسب اهم الدراسات احلديثة أن هناك عالقة وطيدة  

مع إتاحة الفرصة لألجيال القادمة لالستفادة منها، يف إطار  مع بقاء البيئة الطبيعية دون استرتاف ال يتم إال استمرارية رفاهية اإلنسانانطالقا من أن 
  . أكد فشل نظام السوق ىف تدبري احلماية املالئمة للبيئةت وذلك يف ظل ما يسمى بتحقيق التنمية املستدامة،

، تعترب )Pigou) Cecil Arthurأهم األدوات االقتصادية يف جمال محاية البيئة من أشكال التلوث املختلفة ما جاء به االقتصادي  ومن   
 :principle" ""امللوث الدافع"اجلباية البيئية أو كما يطلق عليها اجلباية اخلضراء، أهم أداة يف هذا اال، وفلسفة هذه األداة تستند إىل مبدأ  

Polluter-Pays "   
سوم،  ففي فقد أثبتت التشريعات اجلبائية البيئية فعاليتهـا البيئية األكيدة حىت ،و لو مل تكن هناك معطيات حول املردودية االقتصادية هلذه الر     

ـي حماربة دراسة نشـرت حول الرسوم البيئية يف دول منظمة التعاون االقتصادي و التنمية تشري إىل أن بعض املعطيات تؤكـد  فعاليـتها فـ
أدى إىل ختفيض نسبة الكربيت يف ) 1991مطبق منذ (رسم سويدي على الكربيت :* التلـــوث من بني هذه املعطيات نذكـر ما يلي

من املستوى القانوين املسموح به، هذا الرسم شجع أيضا من اعتماد إجراءات لتخفيض معدالت انبعاث امللوثات من %)  50: (احملروقات بـ
، أما فـي النرويج الرسـوم على ثاين )طن سنويا 19000(ق الوقود كما يتوقع ختفيض يف انبعاث الكربيت اخلاضع للرسم حبوايل جتهيزات حر

%)  21(من جتهيزات احلرق الثابتة بـ ) CO2(، مسحت بتخفيض انبعاث 1991و اليت طبقــت منذ ) CO2(أوكسيـد الكربون 
  .سنويا
تعمل جاهدة يف سبيل تطوير تشريعاا الضريبية اخلاصة حبماية  -على اختالف تقدمها االقتصادي والسياسي-لعاملواجلزائر كغريها من دول ا     

  : من هذا املنطلق سوف نعاجل هذا املوضوع انطالقا من اإلشكالية احملورية اليت تتمثل فيما يلي 1992البيئة رغم تاخر صدورها إىل غاية سنة 
  :اإلشكالية �

 من أشكال التلوث البيئي يف اجلزائر؟واحلد هم النظام الضرييب وخاصة الضرائب البيئية يف  محاية البيئة إىل أي مدى سا •

  :فرضيات البحث �

لفة، من خالل اإلشكالية السابقة  كانت الرغبة كبرية يف معاجلة هذا املوضوع بدور اجلباية البيئية يف محاية البيئة من أشكال التلوث املخت    
  :حتليلنا هلذا املوضوع وضعنا الفرضية التالية وكمنطلق يف

 .فعالية اجلباية البيئية تنيع من اإلملام التام بكل جوانب تطبيق هذه اجلباية؟ •

  
  :أمهية الدراسة �

  :و تكمن هذه األمهية يف اإلعتبارات التالية يكتسب البحث أمهيته من خالل املوضوع الذي يعاجله
البالغة اليت تؤديها اجلباية البيئية يف محاية البيئة من أشكال التلوث ، وتأثريها البالغ يف النشاط امللوث للمؤسسات جاءت الدراسة لتبني األمهية  •

  .واألشخاص
  .تعترب اجلباية البيئية أداة ذات أمهية بالغة اعتمدا جل املنظمات و دول العامل يف حماربة التلوث البيئي •
  . تفاقم حجم التلوث بكل أشكاله استدعى اللجوء إىل التفكري يف ألية تساهم يف محاية البيئة فكانت اجلباية البيئية خالصة هذا التفكري •

ع ومن خالل كل ما سبق سوف حناول عرب ورقة العمل هذه معاجلة اإلشكالية احملورية باعتماد املنهج الوصفي التحليلي، ودراسة حالة للتشري      
إىل اهم بنود  اجلبائي البيئي اجلزائري ،وذلك من خالل تبني أهم املفاهيم املتعلقة بالنظام الضرييب والتركيز على جانب الضرائب البيئية، كما نتطرق
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كال التلوث البيئي ، ويف تشريعات النظام الضرييب البيئي يف اجلزائر واهم امليكانيزمات اليت تلجأ هلا الدولة عن طريق الضرائب حلماية البيئة من أش
  املرحلة الثانية نعطي تقييم لفعالية هذه التشريعات يف حتقيق أهدافها املنشودة 

  

  :مفاهيم أساسية حول البيئة والتلوث البيئي- 1

بدون أن يعطي معنا واسع هلا ، مث  )1(،  1858عام هنري ثورو العامل (Ecologie)إيكولوجيا  كلمة صاغ من أول:  تعريف البيئة -1 1-
للبيئة على أا حميط االنسان وهي اليت تزوده بعناصر البقاء واملوارد الالزمة الستمرار احلياة ، وتتأثر البيئة بفعل نشاط االنسان  تلتها عدة مفاهيم 

على أن البيئة  Herfindahl et Kneese (1974( من ، واعتربها كل  )2(.وبالكيفية اليت يستغل ا موارد البيئة املتجددة وغري املتجددة 
  )3(هي مبثابة سلعة عمومية ملك للجميع ال ختضع للملكية اخلاصة 

جمموع كل املؤثرات و الظروف اخلارجية املباشرة  و غري "بأا  1972كما تعرف البيئة حسب املفهوم الواسع الذي تبناه مؤمتر استكهومل 
  )4(" و منو الكائنات احلية املباشرة املؤثرة على حياة

  )5( :اوهناك عدة مؤشرات معنية بالبيئة أمهه

  . والذي ميثل قدرة األمم على محاية البيئة خالل العقود املقبلة) : (ESIمؤشر االستدامة البيئية  -1    
  .احلالية يركز على األداء البيئي احلايل لدولة ما وعلى التجارب ) : EPI(مؤشر األداء البيئي  -2    

  : تعريف التلوث البيئي يف التشريعات املغاربية -2 1-

 6.8ومع زيادة منط االنتاج الصناعي العامل الرئيسي املهدد للبيئة والذي سامهت فيه الدول الصناعية بنصيب األسد يف عبئ التلوث العاملي      
من سكان  %20منه التأثري احملتمل على الغالف اجلوي، رغم أن عدد سكان هذه الدول ال ميثل إال سوى  %38من النفايات الصناعية و

  )6(.العامل

من القانون  04عرف املشرع اجلزائري التلوث يف الفقرة الثامنة من املادة :التعريف القانوين للتلوث البيئي حسب املشرع اجلزائري-2-1 1-
كل تغري مباشر أو غري مباشر للبيئة، يتسبب كل فعل حيدث أو قد حيدث وضعية :" املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة بأنه 03/10

  )7(" والفرديةجلو واملاء واألرض واملمتلكات اجلماعية مضرة بالصحة وسالمة اإلنسان والنبات واحليوان ، واهلواء وا

 91أما املشرع التونسي عرف التلوث البيئي يف املادة الثانية من القانون رقم : التعريف القانوين للتلوث البيئي حسب املشرع التونسي-2-1 1-
   )8( .ة أو غري مباشرة ، سواء كانت بيولوجية أو كيماوية أو ماديةإدخال أية مادة يف احمليط بصفة مباشر: املتعلق حبماية البيئة بأنه 1983لسنة 

املتعلق  11- 03بينما املشرع املغريب فيعرف التلوث البيئي ضمن القانون رقم : التعريف القانوين للتلوث البيئي حسب املشرع املغريب-2-1 1-
 يؤثر على من احملتمل أن عامل طبيعي أو أو نشاط بشري فعل يف البيئة من جراء أو تغيري مباشر أو غري املباشر كل تأثري: على أنهحبماية البيئة 

  )9(.بيئة املشروعة اهليئات أو حيدث تغيري بالنسبة للبيئة الطبيعية، العقارات ،القيم، واالستخدامات األشخاص و وأمن الصحة والسالمة العمومية

  ):زيادة النمو االقتصادي والتلوثاشكالية : (األسباب االقتصادية للتلوث البيئي-1-3

بدراسة حول العالقة بني الالمساواة وزيادة النمو االقتصادي ، ) Simon Kuznets" )10( )1901/1985"لقد أسهم االقتصادي      
حبيث ان  ، )11(أنه ميكن اسقاط معامل هذه النظرية على اجلانب البيئي" Grossman et Krueger (1994)"وحسب كل من االقتصاديني 

الذي  زيادة وترية النمو االقتصادي يف البداية يصاحبها زيادة يف التلوث البيئي وذلك من خالل زيادة النشاط الصناعي للمؤسسات االقتصادية، 
وعي يصاحبه يعترب العامل األول يف إحداث التلوث البيئي، فتصل نسبة التلوث إىل أقصى حد ممكن وبارتفاع وتري التنمية يصبح لدى اتمع 

الذي " Kuznets"امكانيات ملواجهة التلوث مما سيتدعي التقليل من حدة ته وذلك ما يوضحه املنحىن املوايل  واملعروف ب منحىن البيئة ل
  مقلوب" u" يأخذ شكل حرف
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  " :Kuznets"منحىن البيئة ل):01(الشكل البياين رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Controverses autour de la courbe: André Meunité, Source environnementale de Kuznets, 
document de travail, Université Montesquieu Bordeaux IV ,2004, p03 – 

   :النظام الضرييب ودوره يف محاية البيئة-2

جمموعة القواعد القانونية والفنية اليت متكن من  "ميكن  تعريف النظام الضرييب بصفة عامة على أنه :  النظام الضرييب والضرائب البيئية-2-1
أما الضريبة بوجه عام هي عبارة عن  )12("االستقطاع الضرييب يف مراحله املختلفة انطالقا من حتديد املادة اخلاضعة للضريبة وحساا مث حتصيلها

"م على الدفع، ودون النظر إىل املنافع اليت تعود عليهم من هذه اقتطاع نقدي إجباري من األفراد مسامهة يف أعباء اخلدمات العامة، تبعا ملقدر
  )13(".اخلدمات، وتستخدم حصيلتها يف حتقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية وغريها

لبيئة ، غري أن التخلي ومن هذين التعريفني اهلامني للنظام الضرييب والضريبة بوجه عام ، يتبني للوهلة األوىل صعوبة إقامة الصلة بني الضريبة وا   
لك عن مبدأ عدم التخصيص أصبح ظاهرة متنامية يف األنظمة املالية احلديثة وذلك من أجل حتقيق جمموعة من األهداف ذات الطابع املهم، ومن ذ

  .هدف حتقيق احلماية الكافية للبيئة اليت تعرف خطر التلوث، ومن ذلك ظهر ما يسمى باجلباية البيئية
 1967سنة األمريكية املتحدة يف الواليات مرة ألول طبق إذ حديثا، إال البيئة حلماية الضرييب التحفيز وسائل إىل اللجوء يتم ملحيث أنه         
  )14(.التلوث مبكافحة املتعلقة التدابري إىل امللوثة املنشأة امتثلت إذا اإليكولوجية الرسوم دفع من كلي أو جزئي إعفاء إىل النظام هذا ويهدف

  

   :   تعريف اجلباية البيئية-2-2
الذي كان يعمل بروفيسور يف ) Pigou Cecil Arthur) "1877/1959 "لقد عرفت الضريبة البيئية ألول مرة من خالل االقتصادي     

اقترح فرض ) 1920الذي نشره يف عام (، ويف كتابه اقتصاديات الرفاه 1944و  1908االقتصاد السياسي جبامعة كمربيدج يف الفترة ما بني 
  )15(.ضريبة كوسيلة مناسبة ملكافحة التلوث

وهي مصممة الستيعاب التكاليف البيئية وتوفري حوافز . تعرف اجلباية البيئية على أا نوع من األدوات االقتصادية ملعاجلة املشاكل البيئيةو    
حبيث أن إسقاط وصف البيئية على اجلباية يف حالة ما إذا كانت وعاؤها أو ما . الشركات لتعزيز األنشطة املستدامة بيئيااقتصادية لألشخاص و

  . ينوب عنه عبارة عن وحدة طبيعية 
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اخلاضع هلذا االقتطاع له  كما أن االحتاد األورويب و يف إحدى نشراتـه اإلعالمية يؤكـد على أن االقتطاع اجلبائي يعترب بيئيا إذا كان الوعاء    
  .آثار سلبية على البيئة، كما أن إيرادات هذا االقتطاع توجه مباشرة إىل موازنة الدولة أو يتم ختصيصها لوجهات حمددة

  )16(:كما يلي) prélèvements environnementaux(و حسب نفس النشرة اإلعالمية فإن هناك نوعني من اقتطاعات اجلباية البيئية 

  .يف جمـال الطيـران) sonore(تلك اليت متس انبعاث امللوثات، رسوم على تلويث املياه، على االنبعاثات الرنانـة  -*  
  ...............)الرسـوم على املبيـدات، البرتين(تلك التـي متس املواد  -*  
  

  : )مبدأ امللوث يدفع( املكلف بالضريبة البيئية -2-3

لقد تطرقت أهم الدراسات االقتصادية واالجتماعية غلى موضوع من يتحمل أعباء حدوث التلوث، ووفق األصل العام وما متليه العدالة  
 :principle  والذي مت صياغته يف املبدا الشهري امللوث يدفع) أي امللوث(من يتحمل عبء التلوث البيئي هوم نتسبب يف إحداثه"االجتماعية أن 

Polluter-Pays أن "ويعين هذا املبدأ  من طـرف منظمـة التعـاون االقتصـادي و التنمية 1972طـرح سنة  الذي طرح ألول مرة
وميكن تعريفه على أن النفقات اليت " امللوث جيب أن يتحمل التكاليف املتعلقة بإجراءات منع ومراقبة وتنظيف البيئة اليت تقررها السلطات العامة

  )17(" يتحملها امللوثون) هذه املتطلبات حتددها السلطات العمومية من أجل أن تكون البيئة يف وضع مقبول( ن التلوث و حماربته تفرضها الوقاية م

مبقتضاه يتحمل " املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة على أنه 03/10وقد تطرق املشرع اجلزائري إىل مبدأ امللوث الدافع يف القانون     
ئتها كل شخص يتسبب نشاطه أو ميكن أ يتسبب يف إحلاق الضرر بالبيئة ، نفقات كل تدابري الوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة األماكن وبي

  )18("إىل حالتها األصلية

كما ظهر يف القانون الفرنسي سنة  )19(، 1992لسنة "  Janeiro de Rio" من إعالن  16كما مت تكريس هذا املبدأ ضمن املبدأ     
  )20(.1995فيفري  2مبوجب قانون  1995

  

   :أساليب حتديد سعر الضريبة البيئية يف صياغة التشريعات-2-4
يت إن سعر الضريبة أو مقدارها هو ذلك املبلغ الذي يفرض على املتسبب يف إحداث التلوث، وهناك أسلوبني معتمدين يف غالب تشريعات الدول ال

  )21(:تعتمد الضرائب البيئية ومها

يف الفقه الضرييب بصفة عامة يعترب السعر الثابت للضريبة ذلك املعدل الذي ال يتغري حىت ولو تغري الوعاء الضرييب، أي حتديد  :السعر الثابت-1
  .قيمة ثابتة من قيمة الوعاء الضرييب

يبة مع تصاعد الوعاء الضرييب، وهذا يتيح االقتراب من مبدأ العدالة ،ويف حالة أما األسلوب التصاعدي فيعتمد تصاعد الضر: السعر التصاعدي-2
دية الضرائب البيئية يتم حتديد هذا النوع من الضرائب عند النقطة اليت تتعادل فيها تكلفة الضرر احلدي الذي يسببه التلوث مع التكاليف احل

امللوث ويف غياب الضريبة على التلوث سوف تسبب قدرا كبري من التلوث يفرضها )ت(ملكافحة التلوث، حيث يشري إىل تكلفة مقدارها
  :وذلك ما يوضحه الشكل البياين املوايل). 1ك(تعادل األضرار فإن التلوث يقل إىل) ت(،وبفرض ضريبة)ك(
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  :منحىن بياين يوضح كيفية فرض الضريبة البيئية على املؤسسات االقتصادية ):02(الشكل البياين رقم

   
عمرو حممد السيد الشناوي، تقومي الضريبة كأداة لسياسة محاية البيئة دراسة حالة مصر، مقال منشور مبجلة البحوث القانونية  :املصدر

  . 427، ص 2011، 49واالقتصادية، كلية احلقوق جامعة املنصورة، العدد 
  
  :خصائص وأهداف اجلباية البيئية -2-5

والشكل البياين يوضح  )22(.فقط ولكن هي من جهة أداة فعالة يف معاجلة مشاكل البيئة) تدعيم إيرادات امليزانية(يل فاجلباية البيئية ليس هدفها ما
  .ذلك

  مميزات وأهداف الضرائب البيئية: )03(الشكل البياين رقم 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

 
 

Source écologique au Algérie: Une alternative pour la La fiscalité , H.BENZIDANE;
protection de l'environnement, p06.  

Réforme fiscale  écologique  

Jurisprudence  et organisation  

Politique fiscale  Politique 
environnementale 

Incitation environnementale Recettes fiscales 
Maitrise des charges  

Efficacité économique 
Amélioration des recettes fiscales 

Protection de l'environnement 
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البيئية واالقتصادية على حد سواء ، واهلدف األول واألساسي هو احلد من إنتاج  السياسات أدوات أهم إحدى جتعلها أهدافا البيئية للجباية و 
  )23(:يلي فيما ها تلخيص ميكن .أخرى واستهالك املواد امللوثة، باإلضافة إىل أهداف

 أيضا هذا ويساعد . إليها أدت اليت الفعاليات أو واخلدمات السلع أسعار ضمن ة مباشر البيئية واألضرار البيئية اخلدمات تكاليف تدمج أا -1

 . والبيئية واملالية االقتصادية السياسات بني والدمج بالدفع بالتلوث املتسبب قيام مبدأ تنفيذ على

 العناصر و التراخيص / املكافحة على تركز كانت إذا ة وخاص بالبيئة املضر السلوك عن لالبتعاد واملستهلكني للمنتجني حوافز ختلق أا - 2

 . السياسات موعة األخرى

 .معاجلة مشاكل البيئةوأداة فعالة يف  بالوسائل األخرى مقارنة ومحاية البيئة التلوث مكافحة حتقق أن ميكن أا - 3

 والسائلة الصلبة النفايات وكذلك اخلام واملواد الطاقة واملياه تصبح عندما . لالبتكار حمفز دور الضرائب تلك تلعب قد للمنتجني بالنسبة - 4

 ويساعد . واالستهالك الطاقة واستخدام واإلسكان والنقل لإلنتاج جديدة طرقًا الضرائب دافعوا يطور الضرييب فسوف للتكليف خاضعة والغازية

  العاملية والتنافسية االستدامة وحتسني االحتياطات مبدأ وتنفيذ "االقتصادية الكفاءة" من حتقيق املزيد على هذا

 أو بذلك للقيام لآلخرين احلوافز وملنح البيئة لتحسني استخدامها ميكن اليت اإليرادات ترفع أا  -5

 االقتصادي والرفاه العمالة زيادة دف العمل ضرائب مثل األعلى التكلفة ذات األخرى األعمال بعض لتخفيض

حلجمها وباستقراء أهم إحصائيات الدول األوربية يف جمال الضرائب البيئي يالحظ مدى التوسع يف تطبيق هذا النوع من الضرائب والتزايد املستمر 
  :مثلما يوضحه الشكل البياين املوايل

حجم اجلباية البيئية كنسبة يف الدول : )  05(الشكل البياين رقممداخيل اجلباية البيئية يف      : )04(  الشكل البياين رقم
  يف الدول األوربية    . من الناتج احمللي وجمموع االإليرادات)                            1999/2009(األوربية

  
  
  
  

                  
  
  
  
 
  
  
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Environmental_taxes.Source

date de consultation  5/12/2011 
 
  :يف اجلزائر االهتمام بالبيئة من خالل امليزانية العامة-3

ث مل يتم لقد أولت اجلزائر جانبا من اإلهتمام ضمن ميزانيتها حلماية البيئة من خالل النفقات واإليرادات العامة ، وهذا اإلهتمام عرف تأخرا حي
  . انشاء الرسوم اجلبائية حىت مطلع التسعينيات ، وباملقابل كانت النفقات املوجهة حلماية البيئة آن ذاك جد ضئيلة

  :متويل أنشطة محاية البيئة من خالل النفقات العامة -3-1

  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Environmental_taxes
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من  % 1.18تعرف النفقات املوجهة حلماية البيئة نسب جد ضعيفة ضمن امليزانية العامة يف سنوات الثمانينات واليت كانت متثل  ما يقارب     
، ويفسر هذا االخنفاض املقدر 1990/2000، يف الفترة PIBمن الناتج احمللي اخلام  % 0.84، لتنخفض النسبة إىل PIBالناتج احمللي اخلام 

وهذه املعطيات موضحة يف  )24(.إلزمة االقتصادية اليت مرت ا البالد يف سنوات اللتسعينيات واليت عرفت امليزانية العاة جا تقشفيا % 29ب
  :اجلدول املوايل
  .حلماية البيئةقيمة النفقات العامة ضمن ميزانية الدولة ):  01(اجلدول رقم 

  
Plan National d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable  ;Source

(PNAE-DD), Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Janvier 
2002. P34 

  
  )25(مليار دينار جزائري ضمن برنامج االنعاش االقتصادي  28.9كما بلغت حصة االستثمارات يف القطاعات البيئية حوايل            

  :اجلباية البيئية ضمن ميزانية الدولة و مهمة محاية البيئة -3-2

، ومت إصدار أول  1992باية البيئية من خالل قانون املالية لسنةاعتمدت اجلزائر ألول مرة ضمن تشريعاا وبنود امليزانية العامة مفهوم اجل     
، لتتواىل التشريعات اجلبائية اخلاصة بالبيئة ، لتصل  (TAPD)رسم بيئي وهو ما يعرف ب الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة  

  .اليت سوف نستعرض هلا بالتفصيل ضمن احملور املوايلرسوم جبائية مكونة هليكل اجلباية البيئية، و) 09(إىل ما يفوق التسع 

  

  :يف التشريع اجلزائري  منوذج هيكل اجلباية البيئية-4
بني لقد أدرجت اجلزائر محاية البيئة كمطلب أساسي للسياسة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، واليت تقتضي حتقيق التوازن الضروري      

ليت تساهم وبالتايل سعت إىل صياغة أهم التشريعات ا )26(.على إطار معيشة السكان ةمتطلبات النمو االقتصادي ومتطلبات محاية البيئة واحملا فض
امليزانية العامة يف  تيف محاية البيئة من أشكال التلوث، ومن ضمن ذلك التشريعات اجلبائية البيئية اليت أصبحت من ضمن عناصر مدونة إيرادا

كانوا أفراد أو سواء (، واملتمثلة يف الرسوم والغرامات واإلتاوات الردعية املفروضة على املتسببني يف إحداث التلوث بكل أشكاله)27(اجلزائر
بغرض تأهيلهم الحترام البيئة من أشكال التلوث ، وكان أول إحداث هلذا النوع من التشريعات ضمن إصالح النظام الضرييب يف مطلع ) مؤسسات

  . 1992سنة 
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   ( TAPD )الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة  -4-1
ou dangereuses pour l'environnementTaxe sur les activités polluantes   

، واليت اعتربت أول 1992من قانون املالية لسنة  117مبوجب املادة   )28("لقد مت إنشاء الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة  
  :ألساسي هلذا الرسم ضمن املادة أعاله كما يليومت حتديد املعدل ا )29(بادرة إلنشاء الرسوم البيئية ، حبيث حتدد هذه النشاطات وفق التنظيم،

 19-88دج بالنسبة للمنشآت املصنفة واليت هلا نشاط واحد على األقل خاضع إلجراء التصريح، كما هو حمدد مبوجب املرسوم  رقم  3000 �
  .واملتعلق باملنشآت املصنفة واحملدد لقائمتها 1988يونيو  26املؤرخ يف 

  .ت املصنفة اليت هلا نشاط واحد على األقل خاضع إلجراء الترخيص، كما هو حمدد مبوجب املرسوم  املذكور أعالهدج بالنسبة للمنشآ 30.000 �
دج  6000دج بالنسبة للمنشآت املصنفة اخلاضعة للتصريح وإىل  750وخبصوص املنشآت اليت ال تشغل أكثر من شخصني خيفض املعدل إىل     

  .بالنسبة للمنشآت املصنفة واخلاضعة للترخيص
حيث يكون مبلغ الرسم الواجب .على كل نشاط من هذه النشاطات حسب طبيعتها وأمهيتها  6و  1يطبق العامل املضاعف املتراوح بني    

  .حتصيله عن كل نشاط من هذه األنشطة مساوي حلاصل املعدل األساسي واملعامل املضاعف
  (30)ومت حتيني هذه املبالغ السنوية لتصبح كمايلي

  دج بالنسبة للمنشآت املصنفة اليت ختضع إحدى نشاطاا لرخصة من وزير البيئة 120.000 �
  .ت اليت ختضع إحدى نشاطاا على األقل لرخصة من الوايل املختص إقليميادج بالنسبة للمنشآ 90.000 �
  .دج بالنسبة للمنشآت اليت ختضع إحدى نشاطاا على األقل لرخصة من رئيس الس الشعيب البلدي املختص إقليميا 20.000- �
  .بالنسبة للمنشآت اليت ختضع إحدى نشاطاا على األقل لتصريح 9000 �

  :لمنشات اليت ال تشغل أكثر من شخصني فأن النسب القاعدية ختفض إىل أما بالنسبة ل
  دج بالنسبة للمنشآت املصنفة اليت ختضع إحدى نشاطاا لرخصة من وزير البيئة 24.000 �
  .دج بالنسبة للمنشآت اليت ختضع إحدى نشاطاا على األقل لرخصة من الوايل املختص إقليميا 18.000 �
  .للمنشآت اليت ختضع إحدى نشاطاا على األقل لرخصة من رئيس الس الشعيب البلدي املختص إقليميادج بالنسبة  3.000 �

  دج بالنسبة للمنشآت اليت ختضع إحدى نشاطاا على األقل لتصريح 2.000-
  )31(.وثة أو اخلطرية على البيئة، ومؤخرا مت إعفاء نشاط صناعة اخلبز من الرسم على النشاطات املل.أما املعامل املضاعف بقي بدون حتيني

  

  :أو اخلطرة /رسم تشجيع عدم التخزين النفايات الصناعية اخلاصة و- 4-2

وذلك دف تشجيع عدم ختزين النفايات الصناعية اخلاصة  )32(، 2002من قانون املالية لسنة  203حيث مت تأسيس هذا الرسم مبوجب املادة 
  .دج عن كل طن خمزن من هذه النفايات 10.500أو اخلطرة وذلك باعتبار أن ختزين مثل هذه النفايات ملوث للبيئة، وحدد مبلغه ب /و

  :كما قام املشرع بتخصيص عائدات هذا الرسم كما يلي
  .لفائدة البلديات % 10 �
  .ينة العموميةلفائدة اخلز % 15 �
  .لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث % 75 �

سنوات إلجناز منشآت إزالة النفايات إبتداءا من تاريخ االنطالق يف تنفيذ مشروع منشأة  03باإلضافة إىل إعطاء صاحب املشروع املعين مهلة 
  .اإلفراز
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فايات اخلطرية ،  لذلك جيب تفعيل هذا الدور ، باعتبار أن إنتاج النفايات الصناعية ويعترب هذا الرسم جد مهم يف التقليل أو القضاء على الن    
من النفايات ) طن 6.500(من النفايات املتحللـة البيولوجية، ) طن 9.500(طن يف السنة موزعة على النحو اآليت 180000اخلطرية يقدر ب 

 k-1ملحق %) ( 14(وهران %)  36(فايات منتجة أساسا يف واليات عنابة طن من النفايات القليلة السامة، و هذه الن 48000العضوية 
فقط من أجل رسكلتها يف اخلارج % 8طن من الزيوت املسوقة سنويا سوى  140000،و فيما خيص الزيوت املستعملة فإنه ال يسترد من )3

لزيــوت السيارات تشكل مشكلة بيئية هامة كذلك التزايد  فالزيوت املستعملة املطروحة يف حمطات البرتين، و كذلك للتفريغات غري املراقبة
 السريع يف إنتاج امللوثات أدى زيادة خطرية يف تركيز مستويات الغازات اليت تزيـد من نفاذ األزون إىل سطح األرض ، إذ جند غاز ثانــي

  )33(.مـن بداية الثورة الصناعية % 20أكسيد الكربون قـد تزايـد بنسبة 

  

  :  تشجيع على  عدم التخزين النفايات املرتبطة بالعالج يف املستشفيات والعيادات الطبيةرسم - 4-3

دج للطن ، ويضبط الوزن املعين  24.000، وذلك بسعر مرجعي يقدر ب  2002من قانون املالية  204لقد مت تأسيس هذا الرسم طبقا للمادة 
  :باإلضافة إىل أن حاصل هذا الرسم خيصص كمايلي. طريق قياس مباشروفقا لقدرات العالج وأمناطه يف كل مؤسسة معنية أو عن 

  .لفائدة البلديات %10 �
  .لفائدة اخلزينة العمومية 15% �
 لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث % 75 �

  .املالئمة أو حيازاباإلضافة إىل أا متنح مهلة ثالث سنوات للمستشفيات والعيادات الطبية للتزود بتجهيزات الترميد 
احلجم اهلائل للنفايات الطبية اليت يتم حرقها بطريقة غري سليمة و غري صحية لتقليل التكلفة و التهرب من دفع  وجاء هذا الرسم يف ظل    

ألف طن  29ألف طن فضالت متعفنة شديدة اخلطورة على الصحة، و  220ألف طن سنويا، منها  124الضرائب و يقدر حجمها حبوايل 
  .فضالت سامة

وتتم .2002طن من النفايات اإلستشفائية لسنة  40.190نجز من طرف وزارة يئة اإلقليم والبيئة قد قدر ب نفايات الصحة امللمسح  وأفاد 
 2002كما بينت دراسة اخلربة اليت خصت حظرية منشئات احلرق املتواجدة على مستوى املؤسسات اإلستشفائية سنة ، .إزالتها عن طريق احلرق

  .عاطلة 64منشئة، منها  236بأن عددها 

  :الرسم التكميلي على التلوث اجلوي ذي املصدر الصناعي- 4-4

، ويفرض هذا الرسم على الكميات املنبعثة اليت تتجاوز حدود 2002من قانون املالية  205لقد مت تأسيس هذا الرسم هو اآلخر مبوجب املادة 
، ومن معامل مشمول 2000من قانون املالية  54أحكام املادة القيم وحيدد هذا الرسم بالرجوع إىل املعدل األساسي السنوي الذي حدد مبوجب 

  :باإلضافة إىل أن هذا الرسم ختصص مداخليه على النحو التايل. حسب نسبة جتاوز حدود القيم 5و  1بني 
  .لفائدة البلديات %10 �
  .لفائدة اخلزينة العمومية 15% �
 .لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث % 75 �

 
 Taxe sur les carburants: سم على الوقودالر- 4-5

، حتدد تعريفته بدينار واحد لكل لتر من البرتين املمتاز والعادي بالرصاص،  2002من قانون املالية  38مت تأسيس هذا الرسم مبوجب املادة     
  كما يقتطع الرسم وحيصل كما هو احلال بالنسبة للرسم على املنتوجات البترولية 

  )Taxe d'enlèvement des ordures ménagéesرسم التطهري :(الرسم على النفايات املرتلية-5
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بتعديل  2002يفرض هذا الرسم بصفة عامة على النفايات ذات االستعمال العائلي، وحيصل كليا لفائدة البلديات، وقد جاء قانون املالية لسنة 
  :املماثلة، ومت حتديد مبلغه كمايليمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم  263للمادة 

  .دج على كل حمل ذي استعمال سكين 1000دج و  500ما بني  �
  .دج على كل حمل ذي استعمال مهين أو جتاري أو حريف أو ما شاه 10.000دج و  1000ما بني  �
  .دج على كل أرض مهيأة للتخييم واملقطورات 20.000دج و  5.000ما بني  �
دج على كل حمل ذي استعمال صناعي أو جتاري أو حريف أو ما شاه، ينتج كمية النفايات تفوق  100.000دج و  10.000ما بني  �

  .األصناف املذكورة أعاله
د وفيما خيص الرسوم املطبقة على يف كل البلديات يتم بقرار من رئيس الس الشعيب البلدي، بناءا على مداولة الس الشعيب البلدي وبع

  .سلطة الوصيةاستطالع رأي ال
  
  

  :الرسم على األكياس البالستيكية املستوردة واملصنعة حمليا-4-6
Taxe sur les sacs en plastique importes et ou produite localement)(  

س البالستيكية دج للكيلو غرام الواحد من األكيا 10.50والذي قدر ب )34( 2004من قانون املالية  53مت تأسيس هذا الرسم مبوجب املادة    
الصندوق الوطين : الذي عنوانه  302-065ومت ختصيص حاصل هذا الرسم حلساب التخصيص اخلاص رقم . اليت مت استريادها أو صناعتها حمليا

  .للبيئة وإزالة التلوث
  
  :الرسم على الزيوت والشحوم وحتضري الشحوم-4-7

دج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل  12.500، وحدد ب )35( 2006من قانون املالية لسنة  61مت تأسيس هذا الرسم مبوجب املادة 
  :ومبوجب نفس املادة مت ختصيص حصيلة هذا الرسم كما يلي. التراب الوطين، واليت تنجم عن استعماهلا زيوت مستعملة

  لفائدة اخلزينة العمومية. %  15 �
  .لفائدة البلديات 35% �
 .لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث % 75 �

 
  :الرسم التكميلي على املياه املستعملة ذات املصدر الصناعي-4-8

ط ، وحيدد هذا الرسم وفق املياه املستعملة وعبء التلوث الناجم عن النشا 2003من قانون املالية لسنة  94مت تأسيس هذا الرسم مبوجب املادة 
  .الذي يتجاوز حدود القيم احملددة 

مليون متر مكعب 120وتكمن األسباب وراء إنشاء هذا الرسم إىل حجم املياه الصناعية امللوثة امللقى ا سنويا يف الوسط الطبيعي واليت تقدر ب 
  )36(.منها فقط تعاجل قبل صرفها  %10، وأن 

،  2000املتضمن قانون املالية  11-99من القانون رقم  54السنوي الذي حددته أحكام املادة وحيدد هذا الرسم بالرجوع إىل املعدل األساسي 
  :مت ختصيص حاصل هذا الرسم كما يلي. تبعا ملعدل جتاوز حدود القيم 5و  1ومعامل مضاعف مشمول بني 

  .لفائدة البلديات. %  30 �
  لفائدة ميزانية الدولة 20% �
 .ئة وإزالة التلوثلفائدة الصندوق الوطين للبي % 50 �
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  إتاوة احملافظة على جودة املياه-4-9

 "حتت عنوان  302-086التخصيص اخلاص  و اليت جتىب حلساب 1996قانون املالية لسنة  من 174مت تأسيس هذه اإلتاوة مبوجب املادة 
املياه وتوزيعها ، والدواوين اجلهوية  نتاجإل الوالئية والبلدية ؤسساتامل، و هي حتصل لدى "الصندوق الوطين للتسيري املتكامل للموارد املائية

أو املعنويني اخلاضعني للقانون العام أو اخلاص الذين ميلكون ويستغلون  كل األشخاص الطبيعيني و بصفة عامة لدىوالوالئية للمساحات املسقية 
تاوى لضمان مشاركة املؤسسات املذكورة يف برامج محاية جودة املياه و املؤسسات ، و توجه هذه األ .آبارا أو تنقيبات أو منشآت أخرى فردية

 :و تطبق املعدالت اآلتية. احلفاظ عليها

من مبلغ فاتورة املياه الصاحلة للشرب أو الصناعة أو الفالحة بالنسبة لواليات مشال البالد، بالنسبة لإلتاوة اخلاصة ، و نفس      -   % 4 -
 .لسعر األساسي مضروب يف كميات املياه املقتطعة بالنسبة لإلتاوة العاديةاملعدل هذه املرة من ا

األغواط، غرداية، الوادي، تندوف ، : من مبلغ فاتورة املياه الصاحلة للشرب أو الصناعة أو الفالحة بالنسبة لواليات اجلنوب اآلتية    -   % 2 -
إلتاوة اخلاصة، و نفس املعدل هذه املرة من السعر األساسي مضروب يف كميات املياه بشار، إيليزي، متنراست، أدرار بسكرة و ورقلة بالنسبة ل

 .املقتطعة بالنسبة لإلتاوة العادية

حجم املدن، كثافة املياه املصرفة، نوعية مياه جماري الصرف، املناطق اخلاصة الواجب (و من أجل أخذ الشروط اخلاصة بكل منطقة بعني االعتبار 
ميكن تطبيق معامالت زيادة على النسب املذكورة أعاله، تراوح ) آثار التلوث، هشاشة وسط استقبال املياه،االستعمال السفلي للمياهمحايتها من 

  .كحد أقصى 1.5و  1ما بني 

  

  :تقييم فعالية اجلباية البيئية يف التقليل من التلوث ؟ -5

سات االقتصادية واألفراد على احلفاظ على البيئة جيب أن ينتقل من النظرة التقليدية اليت إن تقدير مدى فعالية اجلباية البيئية يف حث املؤس       
  (37)مفادها تساوي الضريبة البيئية ونفقات التدمري البيئي احلدية مبعايري أكثر عقالنية أمهها

  .تأثري الضرائب على التلوث البيئي  �
  .مقارنة معدل الضريبة بتكاليف تقليل التلوث احلدية �

أول قانون تطرق إىل تأسيس الرسوم البيئية من خالل الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على  1992ويف اجلزائر يعترب قانون املالية لسنة     
باية البيئية يف وإن تفعيل اجل. البيئة، وتلتها ترسانة من الرسوم األخرى اليت يعترب اهلدف األساسي منها محاية البيئية من أشكال التلوث البيئي

فردا أو (مكافحة التلوث إمنا يتم إذا ما حسن اختيارها وتطبيقها على أرض الواقع  فيجب أن تكون أداة كفيلة بردع امللوث أيا كانت طبيعته 
 .على إحداث التلوث مبختلف أشكاله) مؤسسة

أم املستهلك الذي يتلقى املادة االستهالكية من املنتج هو من لكن السؤال املطروح هل الذي يدفع الضريبة هو من يتسبب يف التلوث حقيقة؟، 
الذي  يدفع الضريبة باعتبار أن املنتج يقوم بدمج الضريبة يف سعر املادة االستهالكية، وها يظهر الغموض الذي يكتنف تعريف مبدأ امللوث يدفع

  .يا للملوث وليس نسبيا يف ذلكجيب أن يكون له مفهوم دقيق بضوابط جيعل من الضريبة البيئية رادعا حقيق
 كما أن اجلزائر اعتمدت نظاما ضريبيا بيئيا مشل العديد من الضرائب البيئية وخمتلف القطاعات ومنها جماالت النفايات الصلبة والقطاعات       

التطورات احلاصلة يف العامل، ولكن املتتبع ألثر  الصناعية ، االنبعاثات اجلوية، وعلى العموم فإن التشريع اجلزائري يف جمال محاية البيئة أصبح يواكب
كورة هذه الضرائب يرى بأن مفعوهلا ال يزال ضعيف وحمدود على أرض الواقع بدليل التقارير اخلاصة اليت تفيد بتزايد التلوث يف القطاعات املذ

  .سابقا
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تقدر كمية يف اجلزائر، حبيث  يتم فرزها كل سنة االقتصادية اليت تصدرها املؤسسات ألف طن من النفايات اخلطرة 325يذكر أن مثة حوايل     
ويتم ختزين هذه . وهرانوعاما يف منطقة الغزوات  20ألف طن حلوايل  450نفايات الزئبق املخزون بأزيد من مليون طن فيما مت ختزين حوايل 

  )38(.النفايات اخلطرة حاليا بطريقة غري الئقة
ويوجد نصف النفايات اخلطرة، حوايل مليون طن، . منها تركيزها هناك % 95مواقع إنتاج النفايات توجد يف ست واليات حيث  كما أن أهم

مليون  60وتقدر اخلسارات املالية املتعلقة بصيانة املخازن حبوايل . يف عشر واليات إىل الشرق فيما ثلثها يف الغرب مع بعضها يف املنطقة الوسطى
  )39(.يف املائة من الناتج الوطين اإلمجايل اخلام 0.15دوالر أي 

  
  :خامتــة �

  

وث من خالل استعراضنا هلذه الدراسة يظهر جليا إن قيام اجلباية البيئية بدورها الذي أنشئت من أجله اال وهو محاية البيئة من أشكال التل   
رض هذا النوع من الضريبة بشكل دقيق لكونه أمر حساس يف حتديد مصدر التلوث املختلفة، يلزم إجياد الطرق املثلى لتفعيلها،  بدءا بتحديد وعاء ف

ها وكبح مجاحه يف إحداث التلوث، باإلضافة إىل ضرورة التركيز على إعطاء نتيجة مفصلية أال وهي محاية البيئة وعدم التركيز على ضرورة جعل
  .مورد مايل بالدرجة األوىل

  :كانت عصارا النتائج صغناها على الشكل التايل، ومن خالل إجرائنا هلذه الدراسة 
ملا هلا . هلدف نفسهاجلباية البيئية كانت مبثابة األداة ذات الطابع االقتصادي واملايل ملكافحة التلوث ومحاية البيئة، تضاف إىل األدوات املتعددة ذات ا -1

 . فعاليتها من مرونة وحساسية على التأثري على مصادر التلوث ، ويتوقف ذلك على مدى

باعتباره التشخيص األمثل للملوث الواجب أن تطبق عليه . يساهم بدرجة كبرية تفعيل دور اجلباية البيئية" ملبدأ امللوث الدافع"إن التحديد الدقيق  -2
  .الضريبة

ما (هلا إسهامات واضحة من خالل ما عرضنا اهتم التشريع املغاريب حبماية البيئة ومن ذلك التشريع اجلبائي البيئي يف هذا اال ، واجلزائر كانت  -3
ه رغم التأخر يف إصدار هذه التشريعات اجلبائية واليت تبينت قصر فعاليتها يف محاية البيئة واليت حتتاج إىل صياغة جيدة )رسوم بيئية 10يقارب 

 .متكنها من أداء وظيفتها على أكمل وجه

 
  :التوصيات �

ى وعي أفراد اتمع ، باعتبار أن التلوث بالدرجة األول مصدره اإلنسان، لذلك وجب ختسيس كل األفراد محاية البيئة تعتمد بالدرجة األوىل عل -1
  .بضرورة احملافظة على خمتلف املكونات البيئية باعتبار أن البيئة هي مصدر حيام

 .ي والذي بدأ يعرف تطورا ملحوظا يف اجلزائرضرورة إجياد ميكانيزمات دف إىل تفعيل دور اجلباية البيئية يف التقليل من التلوث البيئ -2

على  ضرورة جعل اهلدف األساسي للجباية البيئية هو رفع الوعي لدى األفراد باحلفاظ على البيئة من جهة وليس التركيز كل التركيز على احلصول -3
 .غريادات جبائية فقط

 .نفس اال تطبيق اجلباية البيئة تكون بصفة فعالة على جنب األدوات املتعددة يف -4

ؤسسات يف ضرورة دراسة احلوافز اجلبائية يف جمال البيئة واختيار أدواا بصفة دقيقة مبا يعطي حافزا كبريا ملصادر التلوث ، أفرادا كانوا أو م -5
 . ختفيض او التخلي عن التلوث
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  أمحد بن عيشاوي . د                    

  جامعة ورقلة                     

   آثار سلوك املؤسسة االقتصادية على البيئة: احملور الثالث

  )EM(املؤسسة االقتصادية والبعد االستراتيجي لإلدارة البيئية : العنوان

  :امللخص

  حناول من خالل هذه الدراسة تقدمي منهجا متكامال ميكّن املؤسسة االقتصادية من تنمية إستراتيجية  
بيئية فعالة، كون أن مسألة محاية البيئة ال تعد فقط من ضمن شروط البقاء بالنسبة هلذه املؤسسة، بل باملقابل 

  .تعترب عنصرا رياديا لتحقيق التنمية املستدامة
Résumé :  

 L’objectif de la présente étude tente à présenter un cadre global et 
cohérant permettant le développement d’une stratégie environnementale 
(écologique), car aujourd’hui la protection de l’environnement est devenue non 
seulement une ses conditions de la pérennité, mais aussi un élément majeur pour 
le développement durable.     

  

  :متهيـد

جيمع خرباء االقتصاد على أن املؤسسات االقتصادية تأخذ مواردها من الطبيعة وتدفع مبخلفات 
منتجاا إىل الطبيعة، فإن هذه املمارسات غالبا ما تلحق انتهاكات للوسط البيئي متس التربة واملياه اجلوفية 

التكنولوجيات امللوثة والغري نظيفة،  والغالف اجلوي وغريه، بسبب االستخدام الغري العقالين لتلك املوارد وكذا
وعلى اجلانب األخر تعالت العديد من األصوات ذات التوجه التشريعي والصحي واالجتماعي والعلمي وغريه 
تطالب املتسببني يف هذه االنتهاكات االلتزام مبجمل تلك القضايا وأخذ هذه املطالب مبحمل اجلد، توجت تلك 

حول  1992ي بالعديد من املؤمترات والندوات، إذ يعد مؤمتر ريو دجيانريو عام االنشغاالت على الصعيد الرمس
البيئة والتنمية أبرزها، حيث كان نقطة حتول حامسة جتاه االهتمام الدويل بالبيئة وبناء نظاما عامليا يعىن  بقضايا 

املواصفات ألنظمة اإلدارة اإلدارة البيئية على املستوى الدويل، إذ كللت كل تلك اجلهود مبيالد العديد من 
تالها انتشار العديد من املواصفات املماثلة  1992يف نفس السنة، أي  BS7750البيئية يف كل من بريطانيا 

يف كل من فرنسا، أيرلندا، اسبانيا وغريها، غري أن عدم متاثل متطلبات تلك املواصفات وتناقضها أحيانا دفع 
حنو العمل على توحيدها لتلقى قبوال عامليا من شأنه أن حيقق حرية للتجارة ) ISO(املنظمة العاملية للتقييس

  .  الدولية ومحاية للبيئة يف آن واحد
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ومن خالل هذه املداخلة سوف حناول إعطاء حتليال للبعد االستراتيجي للتسيري البيئي لدى املؤسسة 
  : ي والدويل وهذا من خالل  تغطية احملاور التاليةاالقتصادية يف ظل الرهانات والتحديات احلالية لالقتصاد احملل

  .مدخل املوارد: املؤسسة االقتصادية: احملور األول

  . املؤسسة االقتصادية وحتديات اإلدارة البيئية: احملور الثاين

  . لإلدارة البيئية كمحدد استراتيجي يف تسيري املؤسسة االقتصادية  ISO 14000معايري  :احملور الثالث

  . االستنتاجات والتوصيات :ر الرابعاحملو

  

  مدخل املوارد : املؤسسة االقتصادية: احملور األول

ينظر للمؤسسة عموماً كوحدة اقتصادية يعهد هلا القيام جبملة من النشاطات واملهام تكلل بعدد من   

ن مالكني املخرجات يف صورة منتجات ائية جاهزة لالستعمال توفر املنافع لكل ذوي املصلحة فيها م

ومتعاملني عمالء كانوا أم موردين وللمجتمع بأسره، إذ أن أساس كل ذلك يعتمد على مجلة من املوارد 

واملدخالت مادية كانت أم بشرية، حيث متثل البيئة الطبيعية املصدر األول لكل تلك املوارد السيما املادية 

اليت حاولت إعطاء للمؤسسة االقتصادية ضمن منها، إذ من خالل هذا احملور سوف نناقش مجلة من التعاريف 

النظرية االقتصادية من مداخل متعددة حماولني التركيز على مدخل املوارد املادية الذي شكل البعد البيئي األبرز 

  .يف حياة املؤسسة االقتصادية باختالف أنواعها وأحجامها

  : اإلطار املفاهيمي للمؤسسة االقتصادية -1

التعاريف اليت حاولت اإلحاطة ذا املفهوم من زوايا متعددة قانونية، تنظيمية، إنتاجية، لقد تعددت 

ومن خالل النظام املفتوح الذي جيعلها تؤثر وتتأثر ببيئة األعمال احمليطة ا، حيث تعد البيئة الطبيعية أبرز 

  .أركاا

تم من خالله توحيد جهود أعضائه وتضافرها تعد املؤسسة االقتصادية جتمع بشري ي": من املنظور القانوين -أ

من أجل حتقيق أهداف مشتركة أنشأت املؤسسة من أجلها وفق إطاراً قانونياً حيدد احلقوق والواجبات 

  )1("والصالحيات مل تلك األفراد وللعالقات اليت تربطهم ببعضهم وباحمليط اخلارجي للمؤسسة

لة من الوظائف واملهام واملسؤوليات تربطها تتصل ببعضها ضمن مج"تعد املؤسسة : من املنظور التنظيمي -ب

قنوات متعددة، حيث خيتلف كل هذا باختالف تلك الوظائف واملهام وقنوات االتصال إذ لكل منها البناء 

التنظيمي الذي يالئمها، ويتم إدارة كل ذلك وفق مجلة من التقنيات واملهارات تتمثل يف التخطيط والتنظيم 

  )2("والرقابة وصنع القرار والتوجيه
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تعد املؤسسة االقتصادية نظاماً متشابكاً مفتوحاً يتكون بدوره من جمموعة من األنظمة : "من منظور النظم -ج

الفرعية يؤثر ويتأثر ببيئة األعمال احمليطة به، حيث ميثل العمالء واملوردين واملنافسة وتقلبات األسواق وغريها 

فيه عالوة على املكونات االقتصادية األخرى والقانونية واملناخ السياسي والثقايف العناصر األكثر تأثرياً 

  )3("واالجتماعي وغريه

إن حمصلة وظائف املؤسسة االقتصادية تتمثل يف وظيفة اإلنتاج اليت يعرب عنها على : من املنظور اإلنتاجي-د

ية وتناسقها وفق نسب معينة تعطي يف املادية والبشر) املوارد(عمليات خلط وحتويل للمدخالت :" كوا

األخري خمرجات من سلع وخدمات جاهزة لالستعمال تتعدد فيها املنافع واملزايا لطالبيها ومسرييها وعامليها 

   )4("وللمجتمع بأسره

استناداً إىل ما ورد سرده من هذه التعاريف ذات األبعاد املتعددة، ميكننا صياغة تعريف حناول فيه   

  .النقاط اليت وردت من خالهلا ضمن توليفة مشتركة حتدد اإلطار املفاهيمي للمؤسسة االقتصاديةجتميع أهم 

تعد مكانا يلتقي فيه عدد من األفراد يقومون بنشاطات ومهام حمددة، تربطهم "املؤسسة االقتصادية   

عمليات املزج  عالقات عمل فيما بينهم ومع احمليط اخلارجي، حيددها القانون تتضافر جهودهم من خالل

تتمثل ) خمرجات(املؤسسة بتقنيات ومهارات معينة، قصد حتقيق ) مدخالت(والتحويل اليت جترى على موارد 

يف منتجات ائية وجاهزة لالستهالك من سلع وخدمات، بأقل تكلفة وجهد ووقت، تتحقق من خالهلا مصاحل 

  ".أسرهكل أصحاب املصلحة من مالكني ومسريين ومتعاملني واتمع ب

ومن خالل هذا التعريف الذي هو حماولة لعرض أهم النقاط اليت تتقاطع فيها جل تلك التعاريف   

اليت تناولت مفهوم املؤسسة االقتصادية من زوايا خمتلفة، مع إبداء وجهة نظرنا حيال هذا املفهوم، . السابقة

  :فإننا نستنتج أهم النقاط التالية

داً اقتصادياً بالدرجة األوىل يتمحور حول جممل النشاطات اليت تقوم ا أن املؤسسة االقتصادية متثل بع -

واملتمثلة يف خمتلف عمليات حتويل املدخالت مبنتهى اإلتقان وباقتصاد كبري يف التكاليف واجلهد 

، مما ميكنها )ضمن مواصفات اجلودة املطلوبة(والوقت، بالتوافق مع احترام متطلبات وتطلعات العميل 

 .ض سعر التكلفة إىل أقل حد ممكن، الذي يتيح هلا البيع بأسعار تنافسيةمن ختفي

أن املؤسسة االقتصادية متثل بعداً قانونيا من خالل مجلة القوانني اليت حتدد وتنظم خمتلف نشاطاا   -

 .وعالقات أفرادها فيما بينهم ومع العامل اخلارجي
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وثقافياً من خالل العالقات االجتماعية التفاعلية املختلفة أن املؤسسة االقتصادية متثل بعداً اجتماعياً  -

اليت تربط أفرادها وسلوكيام وتصرفام وأفكارهم، حيال املؤسسة ضمن ما يعرف بالثقافة التنظيمية 

 .اليت تعد واحدة من بني أهم مركبات بيئة األعمال الداخلية

بيئية وغريها، حيث سوف حتظى بتحاليل كما أن للمؤسسة االقتصادية أبعاد سياسية وتكنولوجية و -

 .موسعة من خالل الفقرات القادمة

  : مدخل املوارد -2

كما سبقت اإلشارة فإن املؤسسة االقتصادية تأخذ خمتلف مواردها من الطبيعة اليت حتوي إمجاال ما   

ألي منتج، وذلك من مصادر  حتت األرض وما فوقها، وتأيت املوارد األولية يف املقام األول اليت متثل املواد اخلام

خمتلفة يف الطبيعة سواء من التربة أو األشجار واحليوانات واملياه وغريها، ومن هنا تنشأ عالقاا األوىل مع البيئة 

  .الطبيعية اليت متثل يف نفس الوقت املصدر األول لدوام وتواصل أسباب احلياة عموماً والتنمية على وجه األرض

عناصر اإلنتاج ومدخالته مادية كانت أم بشرية اليت من : "صادية عموماً على أاتعرف املوارد االقت  

ائية تتمثل يف ) خمرجات(إىل ) أي املوارد(خمتلفة تتم داخل املؤسسة يتم حتويلها ) عمليات(خالل نشاطات 

  ".سلع وخدمات قابلة لالستهالك

  .وقد متت اإلشارة إىل هذا املعىن فيما مضى  

تصاديون هذه املوارد إمجاالً إىل ستة عناصر رئيسية، ثالثة منها مادية ومثلها بشرية، أما ويقسم االق  

املادية فتتمثل يف عناصر األرض، املواد، ورأس املال، يف حني أن املوارد البشرية، فهي تظم عناصر كل من 

ت والنشاطات اليت تطرأ على العمل، التكنولوجيا، والتنظيم، حيث تتمثل هذه العناصر األخرية وكافة التصرفا

املوارد املادية وبالتايل هي املسؤولة عن جممل املمارسات البيئية اليت تتعلق بكيفية التصرف ذه املوارد، عالوة 

عما حيدث وينجم من خالل ما تصدره خملفات املنتجات النهائية من أضرار بيئية متعددة، إذ سوف يتواصل 

الل احملاور القادمة من هذا املوضوع، باعتباره ميثل اإلشكال اجلوهري والرئيسي التحليل يف هذا االجتاه، من خ

  .فيه

تعد األرض مصدر حلياة كل الكائنات واملوجودات، اليت تتواجد على سطحها، وبالتايل : األرض - 2-1

فق طبيعة فاألرض متثل متثل للمؤسسة العقار املتواجدة به واحليز الذي تشغله ضمن استخدامات متعددة، وو

نشاطها سواء أكان زراعي أم جتاري أو غريه، إذ يتوجب على املؤسسة االستغالل اجليد لقطعة األرض هذه 

  .املتواجدة ا وعدم إاكها والضرر ا، وحىت األراضي األخرى اليت قد ترمي فيها خملفاا وبقايا موادها



 )EM(االقتصادية والبعد االستراتيجي لإلدارة البيئية املؤسسة 

 172 

لها املؤسسة إىل حاالت أخرى واليت يطلق عليها ميثل هذا العنصر اخلامات اليت تقوم بتحوي: املواد - 2-2

مصطلح التصنيع، حيث أن الصناعة يكاد يرتبط مفهومها بنشاطات املؤسسة االقتصادية برمتها وهي مرتكز 

خمتلف عملياا وسر تواجدها، وبالتايل فإن هذا يفسر بوضوح ثقل العالقة اليت تربط املؤسسة االقتصادية 

  .ببيئتها اليت حتيط ا

املؤسسة االقتصادية، ) عمليات(وهي تلك األموال اليت تستثمر قصد متويل نشاطات : رأس املال - 2-3

حيث أن هذه العمليات تغطي كل مراحل اإلنتاج مبجملها وكذا التوزيع، التسويق وغريها، والذي يفيد بأن 

رى، فإن رأس املال يستثمر ملا عنصر رأس املال متواجد بكل عناصر اإلنتاج باإلضافة إىل باقي العناصر األخ

تشتري املؤسسة قطعة األرض، ويستثمر أيضاً ملا تشتري املواد واملعدات وعند دفع مصاريف املوارد البشرية 

وغريه، بل رأس املال هو أساس كل العمليات االقتصادية سواء على املستوى اجلزئي أي املؤسسة االقتصادية 

  .توى الكلي اقتصاد الدولة برمتهكما متت اإلشارة إليه أو على املس

هو ذلك اجلهد العضلي أو الذهين الذي يبذله الفرد إلجناز نشاط ما يف فترة زمنية حمددة، : العمل - 2-4

ويعد العمل أقدم موارد اإلنتاج البشرية، حيث ارتبط بوجود اإلنسان منذ غابر العصور، وصراعه الدائم لتلبية 

  .متطلباته وحاجاته

أضيف عنصر التكنولوجيا إىل عناصر اإلنتاج بعد ظهور اآللة البخارية خالل القرن : لوجياالتكنو - 2-5

الثامن عشر، الذي أسس إىل ظهور الثورة الصناعية وما بات يعرف اقتصاديا برأس املال الصناعي أي 

أعداد االستثمار يف الصناعة اليت أضحت قطاعاً قوياً جيذب له رؤوس األموال من كل مكان ويستقطب 

  .وجيوشاً هائلة من العمالة

لقد أضيف عنصر التنظيم إىل عناصر اإلنتاج منذ اية القرن التاسع عشر مع ظهور مدارس : التنظيم - 2-6

التسيري اليت كان هلا ارتباطاً وثيقاً مع العنصر السابق، حيث أن الصناعة كانت سبباً يف ظهور تلك املدارس اليت 

لوظائف واملسؤوليات وربطها بقنوات االتصال سعيا وراء التوصل إىل حتقيق أكدت على ضرورة حتديد ا

فريدريك تايلور صاحب (القرارات املثلى لألعمال، إذ أن املؤسسني األوائل لعلم التسيري هم علماء اهلندسة 

  ).املؤسسة العلمية يف اإلدارة، هنري فايول صاحب نظرية التنظيم الوظيفي يف املؤسسة وغريهم

  . املؤسسة االقتصادية وحتديات اإلدارة البيئية: ور الثايناحمل

ل ائمن ضمن املتسببني األو ةقتصاديلقد أمجعت األحباث املتعلقة بالتدهور البيئي على أن املؤسسات اال  

ة منذ عقود من الزمن بسبب ما تقوم به هذه املؤسسات من إنتهاكات وتبديد ييف التدهور اليت تشهده البيئ

باملقابل مقاومة صارمة ولدت ستخدام التكنولوجيات امللوثة والغري نظيفة، هذه الوضعية اللموارد ومفرط 
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جتماعية نتهاكات من خالل مجلة من القيود التشريعية والصحية، واالوضغوطات متنامية للحد من هذه اال

فل بتسيري نظمة جادة للتكّوالعلمية وغريها نتيجة لتلك املمارسات واليت أجربت هذه املؤسسات على تبين أ

أبرز تلك األنظمة، وتأسيسا عليه سوف  IS14000املخاطر وإجياد احللول الكفيلة ا، حيث يعد منوذج 

قتصادية، من خالل هذا العرض إىل ماهية البيئة، وكذا إىل تلك العالقة اليت تربطها باملؤسسة اال تطرقحناول ال

  .طات هذه املؤسسة وكيفية تسيريه والتحكم فيهوإىل أوجه التدهور البيئي املرتبط بنش

  : ئةـماهية البي -1

أي " يكولوجيا"ومنها جاءت كلمة " اليت تعين املكان الذي نأوي إليه" إيكو"أطلق اإلغريق كلمة   

حناول أن نذكر من هو أكثر ) الوسط الطبيعي(ووردت عدة تعارف حول البيئة . )5("دراسة املكان ومن حوله

هي ذلك الوسط اجلغرايف املكاين الذي حيوي عناصر "إن البيئة : ومشوال هلذا ملفهوم والذي من بينهتفصيال 

تتفاعل مع ...) من مناخ وموارد وتضاريس(وعناصر غري حيوية ) كائنات حية مرئية وغري مرئية(حيوية 

  .    )6("بعضها ضمن هذا الوسط تتأثر وتؤثر فيه

  : ج أن العناصر البيئية تتكون أساسا منومن خالل التعريف السابق نستنت

  .وهي البشر والكائنات الربية واملائية املرئية وغري املرئية: عناصر حية - 

  .هي التربة و املاء واهلواء وغريه: عناصر أخرى - 

   :قتصاديةالبيئة واملؤسسة اال -2

قتصادية وعناصر الفمن خالل الفقرات السابقة بدأت تتضح مالمح اإلطار الذي يربط املؤسسة ا  

املؤسسة جندها تتمحور حول وظيفة اإلنتاج، ألن  هتؤديها هذاليت ا يف النشاطات الرئيسية عنالبيئة، فإذا ما مت

رحبها وخسارا تتوقف على مدى كفاءة وفعالية نظام اإلنتاج، الذي يأخذ أبرز مدخالته وهي املواد املختلفة 

من الطبيعة، وأثناء قيامه بعمليات املزج والتحويل يستعمل تكنولوجيات وأساليب معينة ينتج عنها يف أغلب 

ت كيميائية أو غازية أو إشعاعية أو غريها تذهب إىل الطبيعة، وحىت يف طور خمرجات اإلنتاج، ألحيان ملوثاا

فإن هذا املنتج بإمكانه أن حيمل صفات ملوثة متعددة ناجتة عن التكنولوجيات الغري نظيفة اليت سامهت يف 

ملتعددة وتعطيها باملقابل مسوما قتصادية تأخذ من الطبيعة اخلريات اويفهم من خالل ذلك أن املؤسسة اال. إنتاجه
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حنباس احلراري وتآكل طبقة األزون إال اكرب دليل على ذلك، لكن وما ظاهرة اال ،تدمر بيئتها وختل بتوازا

ن تدهور وإنتهاكات للعناصر البيئية من هواء وتربة ومياه مفه نشاطات وممارسات هذه املؤسسة بقدر ما ختلّ

ها املسؤولية اجلسيمة على اإلقدام على فعل إلنتهاكات ثقيال عليها وحيملّوغريه بقدر ما أصبح وزر هذه ا

  .)7(ذلك

   :قتصاديةأوجه التدهور البيئي اليت تتسبب فيه املؤسسة اال -3

نتهاكات البيئية، اليت تتسبب فيها املؤسسات من خالل التحليل السابق كنا قد أشرنا إىل أبرز اال  

ا الصناعية واملتمثلة يف العديد من امللوثات تصيب اهلواء واملياه والتربة، حيث من قتصادية النامجة عن خملفااال

  .)8(: خالل هذا العرض سوف حناول التعرض ألمهها بشيء من التفصيل وفق ما يلي

غاز أول وثاين أكسيد الكربون، اهليدروكربون، أكسيد النيتروجني، ثاين  :ومن أمهها :ملوثات اهلواء - 3-1

أكسيد الكربيت وغريه، تنتشر جزيئات هذه الغازات يف اجلو وبالتحديد تغزو الغالف اجلوي الذي حييط 

باألرض املتكون أساسا من غازات النيتروجني واألكسجني وبعض الغازات األخرى الغري نشطة، حيث أن 

نتشار تلك احتياجات كامل الكائنات احلية على وجه األرض وأن اكيبة للهواء هي األنسب مع هذه التر

الغازات السامة يتولد عنه خماطر متعددة كارتفاع حاالت أمراض التنفس والقلب، والتدهور املستمر لثقب 

  .األوزون وغريه

ات ايار واحمليطات أو غريها والنفتسرب الزيوت املختلفة يف البح :ومن بني أمهها :ملوثات املياه - 3-2

صاباا االصناعية املتعددة اليت ترمى يف البحر، حيث تتمثل هذه األخطار أساسا يف ديد الثروة البحرية و

  .بأضرار خمتلفة

  : واليت من بني أمهها :ملوثات التربة - 3-3

  .أو الزجاج أو املعادن أو غريها فات املختلفة للصناعة سواءا يف حالتها الصلبة كبقايا البالستيكاملخلّ - 

  .أو أن تكون يف حالتها السائلة متكونة من مواد كيماوية سامة متعددة - 

حيث أن هذه املخلفات تنتج عنها عناصر سامة خمتلفة تذهب إىل التربة وتسبب تلوث خطري فيها،   

بيدات احلشرية، اليت تلوث التربة هذا فضال عن العديد من األخطار األخرى املتولدة عن األمسدة الكيماوية وامل
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مياه الري، مث تتسرب إىل املياه اجلوفية، ومياه األار يف مبركبات الفوسفات والنترات اليت تبقى فيها وتذوب 

  .غاية اخلطورة دد احلياة على سطح األرضيف وغريها وهي مواد 

ت املتزايدة هلذا النوع من التقنيات بسبب ستعماالدون أن ننسى امللوثات ذات األصل اإلشعاعي النامجة عن اال

 .سربات اإلشعاعية الغري مسيطر عليها إىل حد اآلنتال

  . لإلدارة البيئية كمحدد استراتيجي يف تسيري املؤسسة االقتصادية  ISO 14000معايري : احملور الثالث

هذا التدهور الكبري للوسط البيئي واملخاطر املتنامية النامجة عنه، وتزايد اهتمام احلكومات  مأما

س واملنظمات احلقوقية والعلمية وغريها بضرورة محاية البيئة قامت املنظمة العاملية للتقي)ISO ( ضمن هذا

وهو منوذجا  ،1996ضي وحتديدا سنة السياق بتقدمي نظاما إلدارة وتسيري الشؤون البيئية منذ اية القرن املا

ن إدارات هذه املؤسسات من ختطيط وتنفيذ عامليا يصلح جلميع املؤسسات يتألف من جمموعة من املعايري متكّ

  .ستمراراومراقبة مدى حتسن أدائها البيئي ب

  .)9(والذي يتألف أساسا من العناصر التالية :إلدارة البيئة ISO1400مكونات نظام  -1

د بالقوانني والتشريعات البيئية وتوفري إطار اليت تلتزم وتعمل على الوقاية من التلوث والتقي: السياسة البيئية - أ

  .لوضع األهداف البيئة ومراجعتها

ل ووضع برنامج للتكفّ ،ة باملؤسسة وإجياد احللول املناسبة هلاياليت تم بتشخيص املسائل البيئ: اخلطة البيئية - ب

  .ل ضمن إطار زمين حمددذه املسائ

توفر عاملني مؤهلني ومدربني وإىل توثيق دقيق مل  إىلحيتاج تنفيذ اخلطة البيئية  :التنفيذ والتشغيل - ج

  . اإلجراءات وخطوط إتصال واضحة ومرنة

 متابعة األنشطة البيئية وقياسها إضافة إىل حتديد اإلجراءات التصحيحية: إجراء الفحص والعمل التصحيحي -د

  .ة املتعلقة باألداء البيئي وإجراء تدقيق منتظم للنظاميحتفاظ بالسجالت البيئوالوقائية، واال

على عمل مراجعة دورية للنظام من قبل  ISO14000حيث أكدت املواصفة  :مراجاعات اإلدارة -هـ

  .اإلدارة وضرورة توثيق عمليات املراجعة
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وبعد إرساء هذا النظام يف إمكان املؤسسة أن تتقدم : دارة البيئةإل ISO14000فوائد تطبيق نظام  -2

ة يملنحها شهادة املطابقة لنظام اإلدارة البيئ) ISO(بطلب لدى مكتب مسجل معتمد لدى منظمة 

ISO14001، 10(: اليت تستطيع أن حتقق من خالهلا الفوائد واملزايا التالية(  .  

ستخدام الطاقة الكهربائية واملياه امن خالل التحكم يف معدالت التلوث وترشيد : حتسني األداء البيئي - 

  .من التكاليف ضفّستخدام املواد وكل هذا خياوتدوير و

حيث أن األداء البيئي من خالل إنتاج منتجات نظيفة وغري ملوثة للبيئة يساهم بقدر : حتقيق امليزة التنافسية- 

  .مما يساهم أيضا يف حتقيق امليزة التنافسية ،كسب رضا وثقة ووالء العمالء واملسامهني وغريهمكبري يف 

لتزام باملعايري البيئية ميكن شراء أفضل املواد اخلام الذي يؤدي إىل من خالل اال: رفع كفاءة وجودة اإلنتاج - 

  .إنتاج منتجات تتسم باجلودة وغري ملوثة للبيئة

  .كوا ملتزمة أخالقيا مبا يضر البيئة واتمع ؤسسةالصورة الذهنية للم يف حتسني ةاملسامه - 

  : االستنتاجات والتوصيات: احملور الرابع

يف اية هذا املوضوع حناول التطرق إىل بعض االستنتاجات والتوصيات اليت نراها ضرورية ومفيدة يف 

  .هذا الشأن

  :االستنتاجات-1

تتضمن يف مفهومها أبعاداً متعددة قانونية، تنظيمية وإنتاجية وغريها حتىي ضمن إن املؤسسة االقتصادية  - 1-1

  .وسط مفتوح تؤثر وتتأثر به متثل البيئة الطبيعية أبرز أركانه

إن جوهر العالقة اليت تربط املؤسسة االقتصادية بالبيئة الطبيعية احمليطة ا تتمثل حتديداً يف عنصر املوارد  - 1-2

بشرية، إذ حتصل على مواردها املادية والسيما املواد األولية منها وتقوم خبلطها وحتويلها يف مادية كانت أم 

  .ائية غالباً ما حتمل عناصر ملوثة تضر بتلك البيئة) منتجات(صورة خمرجات 

ات إن البيئة الطبيعية تتألف إمجاالً من عنصرين أساسيني ومها عناصر حية املتكونة من البشر والكائن - 1-3

  .الربية واملائية، املرئية والغري مرئية، وعناصر أخرى غري حية تتمثل أساساً يف التربة واملاء واهلواء وغريه

تفيد الدراسات والتقارير اليت تم بالشأن البيئي عموماً على أن املؤسسات االقتصادية من ضمن  - 1-4

الزمن بسبب االنتهاكات املفرطة والغري عقالنية  املتسببني األوائل للتدهور الذي تشهده البيئة منذ عقود من
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للموارد واالستخدامات التكنولوجية امللوثة والغري نظيفة كيميائية أو غازية أو إشعاعية أو غريها تشكل مسوماً 

وديداً ميس البيئة برمتها وخيل بتوازا، وما ظاهرة االحنباس احلراري اليت تعاين منه األرض وتآكل طبقة 

  .ن إال أكرب دليل على كل ذلكاألزو

  :إن أوجه هذا التدهور البيئي تتمثل أساساً يف - 1-5

ملوثات اهلواء ومن أمهها اإلنبعثات الغازية ألول وثاين أكسيد الكربون، اهليدروكربون، أكسيد  -

 .النتروجني، ثاين أكسيد الكربيت وغريه

البحار واحمليطات أو غريها، النفايات الصناعية تسرب الزيوت املختلفة يف : ملوثات املياه ومن أمهها -

 .املتعددة اليت ترمى يف البحار

ملوثات التربة املتمثلة أساساً يف املخلفات الصناعية سواء يف حالتها الصلبة كبقايا البالستيك أو املعادن  -

 .وغريها، أو أن تكون يف حالتها السائلة متكونة من مواد كيماوية سامة متعددة

اإلدارة البيئية منوذجاً تسيريياً إستراتيجياً يصلح جلميع املؤسسات يتألف من  ISO1400د نظام يع - 1-6

مجلة من املعايري القياسية متكن إدارات هذه املؤسسات من ختطيط وتنفيذ ومراقبة مدى حتسن أدائها البيئي 

  .باستمرار

  :ويتكون نظام اإلدارة البيئية من جمموعة العناصر التالية - 1-7

السياسة البيئية، اخلطة البيئية للتكفل مبجمل املسائل البيئية، تنفيذ هذه اخلطة ضمن خطوات واضحة  -

ومرنة، إجراء التدقيق املستمر لتطبيق هذه اخلطة والقيام باألعمال التصحيحية يف وقتها الالزم، ضرورة 

 .القيام مبراجعات دورية للنظام وتوثيق عمليات هذه املراجعة باستمرار

كما أن حتسني األداء البيئي الذي يعد جوهر إستراتيجية تطبيق اإلدارة البيئية يتمثل حتديداً يف التحكم  -

يف معدالت التلوث وترشيد استخدام املواد، حيث كل هذا يف النهاية يساهم يف ختفيض التكاليف، 

العمالء وكسب ثقتهم كما أن إنتاج منتجات نظيفة وغري ملوثة للبيئة يساهم بقدر كبري يف استمالة 

وكذا املسامهني والعاملني وحىت املوردين وجممل اجلمعيات احلقوقية والطبية واتمع املدين، وبالتايل 

 .حتسن الصورة الذهنية للمؤسسة وتلميعها كوا ملتزمة أخالقياً مبضار البيئة واتمع

  :التوصيات -2

تيجي لإلدارة البيئية يف تسيري املؤسسات االقتصادية ضرورة استحداث ختصصات تعىن بالبعد اإلسترا - 2-1

  .على مستوى اجلامعات واملعاهد املتخصصة يف علوم التسيري، على غرار العديد من الدول العربية واألجنبية
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ضرورة ختصيص جوائز وحوافز متعددة للمؤسسة اليت تتفوق يف تطبيقات اإلدارة البيئية من طرف  - 2-2

  .وزارة الصناعة ووزارة الطاقة واملناجم وغريها، ذات املنتجات اليت هلا تأثري على البيئةالوزارات الوصية، ك

ضرورة تفعيل التعاون يف هذا اال مع البلدان املتقدمة، السيما اليت تربطها شراكات تعاون مع  - 2-3

  .اجلزائر

  :املصادر واإلحاالت املعتمدة

 .، ص ، بتصرف2010ن املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، ديواتسيري املوارد البشريةمنري نوري،   -1

 .املرجع نفسه، بتصرف  -2
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Résumé 

En réalité , il n y’a pas une solution magique définitive pour régler le problème du 

changement climatique , mais toute une solution future doit être commencer dés 

aujourd’hui en prenant les mesures nécessaires , ces mesures qui sont actuellement 

insuffisantes et limitées , mais avec le temps et évidemment avec la présence et la 

continuité de la volonté politique de tous les pays du monde pour pousser la recherche 

scientifique surtout dans le domaine de consommation d’énergie , pourront donner de 

bons résultats . 

A cause des émissions carboniques  très élevées des compagnies d’électricité , ces 

compagnies se trouvent dans l’obligation de prendre l’initiative pour trouver des solutions 

de leurs émissions , et parmi eux la compagnie française Edf  qui a pensé que la solution 

se trouve  dans l’énergie solaire ou a construit la plus grande station solaire de 

production d’électricité en Europe  dans la région GABARDAN , et cette électricité 

d’origine solaire couvrit 11% de la consommation globale de la région , sans parler des 

effets positive sur l’environnement et sur l’économie de cette région.             

 

  :  متهيد 

حسب اخلرباء عن ظاهرة تعرف   و اليت نتجت, لعل أخطر ما تعيشه البشرية حاليا بقلق متزايد هو مشكلة التغريات املناخية 

و يعزوا اخلرباء هذا االرتفاع يف درجة احلرارة إىل , ط درجة حرارة الغالف اجلوي باالحتباس احلراري و هي عبارة عن ارتفاع متوس

  .ارتفاع انبعاثات غازات االحتباس احلراري و خاصة غاز الفحم الذي يتسبب فيه اإلنسان بشكل أساسي

حيث متثل ما نسبته ) الفحم, ز الغا, البترول ( و مبأن نسبة هائلة من انبعاثات غاز الفحم تتأتى من حرق الطاقات األحفورية  

فإن أي سبيل حلل هذه املشكلة جيب أن يبدأ أوال بالبحث عن سبل للتخفيف من استهالك , من جمموع انبعاثات النشاط البشري % 75
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لة فيما بينها املفاضــ  يف ظل حمدودية تنافسية الطاقات النظيفة ــ هذا النوع من الطاقات و استبداهلا بطاقات نظيفة ، أو على األقل

  .باستبدال الطاقات األحفورية األكثر تلويثا كالفحم حنو أقلها تلويثا كالغاز الطبيعي

الفرنسية يف هذا اال ،   EDFلذلك سوف نتناول يف هذه الورقة البحثية جتربة أحد شركات إنتاج الكهرباء األوروبية و هي شركة    

عترب من أكثر القطاعات االقتصادية من الشركات لسببني ، األول هو أن قطاع إنتاج الكهرباء يو يف احلقيقة وقع اختيارنا على هذا النوع 

، و الثاين هو أن معظم الدول   2007من االنبعاثات العاملية اإلمجالية سنة % 41تلويثا باالنبعاثات الكربونية و اليت شكلت نسبتها 

على عكس دول كربى ملوثة أخرى كالواليات املتحدة  ـــ ا الطاقويةاألروبية قد وضعت البعد البيئي ضمن أولويات سياسا

  .، أيضا ألا متتلك التكنولوجيات العالية و التمويل الالزم األمريكية و الصني اليت وضعته ثانيا وراء أمنها الطاقوي

ث سيعىن العنصر األول إذن و بأخذ كل ما سبق بعني االعتبار سوف نقسم هذه الورقة إىل ثالث عناصر أساسية ، حي

اع باستعراض سريع ملسؤولية النشاط البشري يف االنبعاثات الكربونية ، أما العنصر الثاين فسنتناول فيه قطاع إنتاج الكهرباء و خمتلف أنو

و يف األخري سوف نتناول الوقود املستخدمة مبا فيها األحفورية و النظيفة ، و أيضا استعراض ملختلف التكنولوجيات املتوفرة يف هذا اال، 

لتخفيف من انبعاثاا الكربونية ، و ألن اجلزائر هلا إمكانيات يف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ل EDFبالدراسة تقييم جتربة شركة 

عانت بشدة من  هائلة يف هذا النوع من الطاقة فيمكنها اقتباس هذه التجربة و حماولة تطبيقها على األقل يف املدن الصحراوية اليت

  .        االنقطاعات املتتالية خالل الصائفة األخرية

    :األسباب و املخاطر احملتملة ملشكلة التغريات املناخية حتت فرضية غياب حترك اتمع الدويلـــ  1

و قد تكون الثمن , اليا لن نبالغ إذا أكدنا أن مشكلة التغريات املناخية هي أحد أهم املشكالت البيئية اليت يواجهها كوكبنا ح

يل الباهظ الذي يدفعه اإلنسان مقابل استرتافه اهلائل لكل موارده الطبيعية بطريقة فوضوية و غري عقالنية تستند فقط على املفهوم الرأمسا

همها أوال و هذه املشكلة اليت ازدادت حدا مؤخرا وجب حماربتها و بطبيعة احلال للقيام بذلك وجب ف, البحت للربح و اخلسارة 

  .البحث عن أسباا و من مث ميكن البحث عن اإلجراءات املالئمة ملواجهتها

  :ـ مفهوم مشكلة التغريات املناخية  1ـ  1

و هي ظاهرة طبيعية عادية , يتحدد مناخ كوكبنا وفق جمموعة مركبة من العوامل من بينها ما يعرف بظاهرة االحتباس احلراري 

يف الغالف اجلوي ) اليت تسمى باسم هذه الظاهرة(بنسب متفاوتة كما هو موضح يف الشكل املوايل  1الغازاتحتدث نتيجة تركز بعض 

و قد , و اليت تسبب ارتفاع درجة احلرارة ) Infrarouge(اليت تسمح باحتباس األشعة الشمسية املنعكسة من األرض حنو الفضاء 

و , يف غياب وجودها  2°15 -و هو مستوى مثايل للحياة عوض   °15+ مسحت باستقرار متوسط درجة حرارة األرض عند مستوى

  .هذه الغازات جزء منها يعود إىل ظواهر طبيعية حبتة  و منها ما يعود إىل النشاط البشري و اليت يأيت على رأسها غاز الفحم

 3جمموع مكونات الغالف اجلوي من% 0.05حسب خرباء املناخ فإن النسبة الطبيعية لتركز هذه الغازات ال جيب أن يتجاوز 

و لعل هذا ما يفسر حداثتها نظرا , و مبجرد أن جتاوزت نسبة الغازات هذا املستوى حىت ظهرت إىل العيان  مشكلة التغريات املناخية , 

ملصدر الرئيسي للقفزة اهلائلة لالقتصاديات الرأمسالية خالل القرن العشرين و اليت استهلكت كميات ضخمة من الطاقات األحفورية ا

  . 4)أحد أهم غازات االحتباس احلراري(النبعاثات غاز الفحم 
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  )1992إحصائيات (التوزيع النسيب لغازات االحتباس احلراري : 1الشكل 

  
    Source : Marie-Antoinette Mélières, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 
l'Homme  

 
، يعرب عن قدرة جزئ  GWP 5باملناخ هلذه الغازات ، مت وضع مؤشر خاص مسى جهد تدفئة العامل و ملقارنة التأثريات الضارة   

، و من خالل اجلدول أدناه يتبني مدى  1الغاز الدفئ على تغيري املناخ ، و قد اختري غاز الفحم كمعلم للقياس حيث ميثل جهده للتدفئة 

ية مقارنة بالغازات الطبيعية و حلسن احلظ أن نسبة انبعاثات الغازات الصناعية هامشية مقارنة مع باقي الغازات ، و خطورة الغازات الصناع

يف أيضا نسبة تركز غاز الفحم العالية مقارنة مع باقي الغازات  ،   و تعتمد قدرة الغاز على تغيري املناخ على عاملني أساسيني ، تركيزه 

  .ة جهده يف تدفئة العاملالغالف اجلوي ، و قيم

  مقارنة شدة التأثري على املناخ بني غازات االحتباس احلراري: 1اجلدول 

       GWPجهد تدفئة العامل   تركيزه يف اجلو  الغاز

        CO2 383000  1غاز الفحم 

        CH4 1745  23غاز امليثان  

        N2O 314  296غاز أكسيد النتروجني 

        1400ـ  HFCs 0.105  1300املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية 

        PFCs 0.07  7850املركبات الكربونية الفلورية املتعددة 

        14000ـ  CFCs 0.503  5000املركبات الكربونية الفلورية الكلورية 

        SF6 0.102  22200سادس فلوريد الكربيت 

Source : http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/climate_change/gases.htm  
  : 6ـ أهم مظاهر مشكلة التغريات املناخية 2ـ  1 

و أكرب نسبة يف هذا االرتفاع حدثت بعد ,  0.2 ± °0.6خالل القرن العشرين ارتفع متوسط درجة حرارة األرض مبعدل يقارب        

األكثر سخونة على اإلطالق حيث سجلت سنة ) 1999 – 1990(بينما كانت العشرية األخرية من القرن العشرين ,  1975سنة 

  :أمهها و بصفة عامة فقد سجل خرباء املناخ تغريات كبرية يف املناخ من , أعلى درجة حرارة منذ أن مت اختراع الترمومتر  1998

 )الطبقة الدنيا من الغالف اجلوي. (ارتفاع درجة حرارة التروبوسفار  •

  .و تزايد عدد موجات احلرارة الشديدة, تناقص يف عدد موجات الربودة الشديدة   •

  .تزايد حدة ظاهرة النينيو املسببة يف حدوث األمطار الطوفانية أو اجلفاف الشديد يف عدة مناطق من العامل  •

  .و نقص مدة تواجده يف بعض املسطحات املائية و األار, ) اختفاءه متاما من حبرية األرجنتني(تناقص املساحات اجلليدية   •
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  %.40تراجع مساحة الطبقة اجلليدية يف القطبني و تقلص مسكها بنسبة تفوق   •

  .سم 20إىل  10ارتفاع مستوى سطح البحار و احمليطات حبوايل   •

  .دل الثلوج يف عدة مناطق عالية و متوسطة االرتفاعإحالل األمطار ب  •

يف السنة و خاصة يف خليج املكسيك و الواليات املتحدة  5إىل  4ارتفاع عدد األعاصري االستوائية إىل حوايل    •

 .األمريكية

  مسؤولية النشاط البشري يف مشكلة التغريات املناخيةـ  3ـ  1

ري بشكل منتظم و طفيف على مدى ماليني السنني و يعود سبب ذلك إىل التوازن ظلت نسبة غاز الفحم يف الغالف اجلوي تتغ

الطبيعي احلاصل بني مقدار انبعاثات الغاز من جهة ، و بني امتصاصه عن طريق منافذه الطبيعية من جهة أخرى ، إال أن تركيزه يف اجلو 

  .يف الشكل أدناه أخذ يتغري صعودا خالل املائتني و اخلمسني سنة األخرية كما هو موضح

  2006ـ  1750تغريات تركيز غاز الفحم يف اجلو يف الفترة : 2الشكل 

  
                    Souece : http://www.earth-policy.org/indicators/CO2/2006_data3.htm#top  

    

يقدر ما أطلقه اإلنسان من غاز الفحم يف اجلو من خمتلف نشاطاته منذ انطالق الثورة الصناعية مع بدايات القرن الثامن عشر حىت 

حىت اآلن ، و قد تراكم من هذه الكمية  1970مليار طن متري كربون مكافئ ، نصفها تقريبا انبعث فقط منذ سنة  315اآلن حوايل 

م ك ، يف حني مت امتصاص الباقي من خالل منافذه الطبيعية ، و تسببت هذه الكمية املتراكمة زيادة يف  م ط 220.5يف اجلو حوايل 

  . 1740مقارنة مع سنة % 37.5تركيز غاز الفحم يف اجلو بنسبة 

ذا التزايد إنه ملن الواضح أن هذا التغري يعود إىل التطور احلضاري ، لسبب بسيط هو أن تركيز غاز الفحم يف اجلو مل يشهد ه

 املتسارع إال مع انطالق الثورة الصناعية ، و من السهل تفسري هذه الزيادة يف كوا تعود بالذات إىل التوسع يف استخدام أنواع الوقود

  .املختلفة إلنتاج الطاقة اليت حتتاجها النشاطات البشرية

يثر أي نوع من القلق لغاية بداية النصف الثاين من القرن و على الرغم من التزايد املطرد يف تركيز غاز الفحم ، إال أن ذلك مل 

و أخذت العالقة بني هذه النسبة , العشرين عندما أخذت نسبة تركيزه تسجل أرقاما قياسية مل تسجلها من قبل على مدى ماليني السنني 

اخلرباء املختصني القيام مبراقبة و دراسة دقيقة أصبح معها لزاما على العلماء و , و التغريات يف درجة حرارة األرض تتضح يوما بعد يوم 

مركز (لتطور نسبة تركيز غاز الفحم يف اجلو ، و الذي ترجم أول مرة عن طريق إنشاء أول مركز عاملي هلذا الغرض يف جزر هاواي 

Mauna Loa ( , 7% 0.3حيث بينت تسجيالته أن تركيز غاز الفحم يتزايد سنويا مبعدل.  
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، فإنه إذا استمرت التوجهات الطاقوية على شكلها احلايل ،و دون تغيريات جذرية يف  8لة الدولية للطاقةحسب تقديرات الوكا

السياسات الطاقوية احلكومية احلالية ، فإن ذلك سوف يؤدي إىل تبعية متعاظمة اجتاه الطاقات األحفورية و اليت سوف يكون هلا آثار 

خية ، حيث أنه و حسب السيناريو املرجعي للوكالة فيتوقع ارتفاع سريع يف انبعاثات غاز وخيمة يف زيادة حدة مشكلة التغريات املنا

، حيث سيبلغ حجم  2030-2007خالل الفترة % 1.5الفحم الناجتة عن حرق الطاقات األحفورية مبعدل منو سنوي متوسط يبلغ 

، أما حسب  2007جيغا طن سنة  28.8كان بينما  2030جيغا طن سنة  40.2، مث  2020جيغا طن سنة  34.5االنبعاثات  

املناطق فيتوقع أن تأيت كل الزيادة احلاصلة يف هذه االنبعاثات خالل هذه الفترة من دول خارج منظمة التنمية و التعاون االقتصادي 

)OCDE ( يغا طن ، مث تأيت ج 6جيغا طن أي مبقدار  11، حيث أن الصني لوحدها سوف تتسبب يف ثالثة أرباع هذه الزيادة البالغة

  .   جيغا طن 1جيغا طن ، مث دول الشرق األوسط بـ  2اهلند ثانيا بـ 

  :ـ أهم املخاطر احملتملة ملشكلة التغريات املناخية  4ـ  1

إن بقاء غازات االحتباس احلراري يف اجلو دون اختاذ إجراءات معينة للحد منها سيؤدي إىل تفاقم مشكلة التغريات املناخية ، و 

، مما  PPMجزئ باملليون  1000قد قدرت األوساط العلمية بأن ترك احلال على ما هو عليه سريفع تركيز الفحم يف اجلو إىل أكثر من 

درجات مئوية ، بل إن بعض الدراسات و التقارير احلديثة تشري إىل احتمال حصول هذا األمر قبل ذلك  6ة حبويل سيزيد من درجة احلرار

نالحظ على أنه بالرغم من أن تأثري غاز الفحم على املناخ أقل ضررا بالنسبة لباقي الغازات ، إال ) 1ـ  2(بكثري ، و من خالل اجلدول 

ري مما جيعل منه الغاز املؤثر األول يف تغريات املناخ ، لذلك فإن أي مسعى حنو التقليل من غازات أن تركيزه يف اجلو أكرب منها بكث

   . االحتباس احلراري جيب أن يوجه بالدرجة األوىل حنو غاز الفحم

فإن , ب العاجل وحسب اخلرباء أيضا فإنه إذا مل يتم اختاذ إجراءات و تدابري صارمة حملاربة مشكلة التغريات املناخية يف القري

و ذلك , ملعاجلة آثارها املدمرة يف مجيع جماالت احلياة  )PIB(من الناتج العاملي % 20االقتصاد العاملي سوف يتحمل خسائر قد تتجاوز 

ل دون احلديث عن التوترات السياسية و حىت احلروب اليت قد حتدث هنا و هناك نتيجة الصراع على مصادر املياه اليت سوف تنحسر بشك

  .رهيب

  : 21009و من بني أهم هذه املخاطر املتوقعة من اآلن و حىت 

  .°6.4إىل  °1.1ارتفاع متوسط درجة حرارة األرض بني   •

ما يؤدي إىل غرق عدة مناطق ساحلية عرب العامل , سم  59و  18ارتفاع مستوى سطح البحار و احمليطات ما بني   •

و كذا اختفاء دول كاملة من على اخلريطة , لتا النيل يف مصر و أجزاء هامة من بنغالديش منها مناطق الدلتا يف أفريقيا و آسيا كحال د

  ).Tuvalu(كجزر املالديف و توفالو 

  .زيادة حدة و عدد الكوارث الطبيعية كاألعاصري القوية و الفيضانات املدمرة و اجلفاف الشديد  •

% 40و تتجاوز , % 2.5من احليوانات و النباتات إذا ارتفعت درجة احلرارة مبقدار % 30إىل  20انقراض من   •

  %.4إذا ارتفعت مبقدار 

و , و زيادة حدة التوترات السياسية , تناقص فادح يف املنتجات الفالحية مما يؤدي إىل تواتر ااعات عرب العامل    •

  .اهلجرة مجاعية

  . املساحات اجلليدية و احنسار املنطقتني القطبيتنيتراجع أكرب يف  •

 .  انتشار األوبئة و األمراض املتنقلة  •

لذلك سوف نأخذ ما يهمنا و هي قارة , يف احلقيقة إن آثار هذه املشكلة ال تتوزع بطريقة متساوية على خمتلف مناطق العامل 

  : 10أفريقيا و حوض البحر األبيض املتوسط 
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   :أفريقيا  �

و غياب االستقرار , الفقر و اجلهل , كون أفريقيا أكثر مناطق العامل عرضة ملخاطر هذه املشكلة لعدة أسباب منها سوف ت

و حسب خرباء املناخ سوف تتعرض مشال أفريقيا و , و كذا نقص املوارد املالية ملواجهة هذه املشكلة , السياسي يف أغلب دول القارة 

من األراضي الفالحية % 75و ازدياد رقعة التصحر اليت سوف تلتهم ,  موجات من اجلفاف الشديد إىل) و منها اجلزائر(دول الساحل 

و هذا سوف يؤدي إىل استرتاف , مث تلتهم فيما بعد ما تبقى من أراضي خضراء خاصة يف الشريط الساحلي للمغرب العريب , السهبية 

  .ياسيةأكرب خلزان املياه اجلوفية و ما سيلحق ذلك من توترات س

الرتفاع مستوى البحر الذي سيغرق أجزاء مهمة من األراضي الفالحية اخلصبة احملاذية , دلتا النيل سوف تكون عرضة من جهة 

و ,  2050ماليني شخص مهددة من اآلن و حىت  5و من جهة أخرى ارتفاع نسبة ملوحة األراضي املتبقية و بذلك تصبح معيشة , هلا 

  .على تقاسم مياه النيل بني الدول اليت مير عربها و تكون على أشدها بني أثيوبيا السودان و مصرسوف حتدث صراعات شديدة 

يف القرن اإلفريقي سوف تؤدي مشكلة التغريات املناخية إىل تراجع تساقط األمطار و ارتفاع درجات احلرارة اليت تؤدي إىل 

و انتشار الرتاعات العسكرية يف منطقة هي أصال تعيش , ورية من ااعات تناقص رهيب يف اإلنتاج الفالحي مما جيعلها عرضة ملوجات د

  .حالة من عدم االستقرار السياسي و قرصنة السفن

اجلنوبية هي األخرى سوف تكون عرضة جلفاف شديد يهدد حياة املاليني من البشر و نقص فادح يف الغذاء الذي يؤدي أفريقيا 

و أيضا , انتشار األوبئة و األمراض املعدية اليت ستزداد انتشارا مع ارتفاع احلرارة و نسبة الرطوبة  و, إىل اندالع احلروب هنا و هناك 

سوف تؤدي هذه املشكلة إىل انقراض أصناف عديدة من احليوانات  و النباتات و خاصة تلك اليت تعيش يف احملميات احلكومية يف كل من 

  ).راس النهر و حيوانات أخرىو خاصة النمور و أف(اخل ...كينيا بتسوانا 

أما فيما خيص اهلجرة املتواصلة إىل مشال ضفة البحر املتوسط و اليت تؤرق دول أوربا سوف تزداد حدة يف اخلمسني سنة القادمة 

و هذا يف مقابل نقص حمتمل يف , يف املخيمات سوف يتضاعف عدة مرات ) الجئي التغريات املناخية(و ارتفاع عدد الالجئني , 

  .ساعدات الدول الصناعية املتسبب الرئيس يف هذه املشكلة و اليت لن ترضى باخنفاض مستويات معيشة مواطنيها على حساب املساعداتم

  :حوض البحر األبيض املتوسط  �

فقد ارتفع ) GIEC 2007(سوف لن يكون حوض البحر األبيض املتوسط مبعزل عن خماطر مشكلة التغريات املناخية ، فحسب   

مئوية ، و من أهم املخاطر املتوقع حدوثها خالل القرن احلايل ميكن  °2حبوايل  1970درجة احلرارة يف هذه املنطقة منذ  متوسط

  :اختصارها فيما يلي 

  . 1999-1980مقارنة مع الفترة  2099-2080مئوية خالل الفترة  °5.1و  °2.2ـ ارتفاع درجة احلرارة سيتراوح ما بني    

يف دول جنوب أوروبا و مشال أفريقيا ، يف حني أن دول أوروبا % 27-إىل  4-تساقط األمطار مبقدار يتراوح بني  ـ اخنفاض كمية   

  %.16إىل  0الشمالية ، و على العكس ستعرف زيادة يف التساقط بنسبة تتراوح بني 

مئوية ،  °30اليت تفوق فيها درجة احلرارة  ـ ارتفاع يف عدد موجات اجلفاف و احلرارة الشديدة ، و ذلك من خالل زيادة عدد األيام  

  .الفيضانات إن وقعت) و ليس عدد(و أيضا زيادة حدة 

  .سم من هنا و إىل غاية اية القرن احلايل 35ـ ارتفاع مستوى سطح البحر األبيض املتوسط مبقدار   

  .ياه العذبة و شحها يف املنطقةـ ارتفاع كمية التبخر و اخنفاض كمية التساقط تؤدي إىل خلل و تغري يف دورة امل  

  .ـ اتساع رقعة التصحر و اليت سوف تقتصر يف البداية على دول مشال أفريقيا ، لكنها تنتقل إىل دول جنوب أوروبا مع اية القرن  

نوبية حنو املناطق املرتفعة و ـ التغري يف التنوع النبايت و احليواين يف املنطقة ، حيث حيدث انتقال هلذه األنواع من املناطق املنخفضة و اجل  

  .الشمالية و انقراض األنواع اليت تعجز عن التنقل ، و ظهور أنواع جديدة مل تكن معروفة يف املنطقة
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 .   ـ تناقص يف املساحات الغابية و احليوانات اليت تعيش فيها خاصة نتيجة احلرائق و األمراض  

 
 

  و اإلقليميةعلم املناخ  السيناريوهات العاملية : 3الشكل 

  
، ص  2007، خريف  123، جملة النفط و التعاون العريب ، العدد  األعمال يف جمال التغري املناخيجون ليويلني ، : املصدر         

156 .  

  

  :ـ قطاع إنتاج الكهرباء  2

أكرب القطاعات االقتصادية استهالكا للطاقة هي نفسها أكثرها انبعاثا لغاز الفحم ، و كما هو موضح يف الشكل املوايل ، يأيت يف   

مقدمتها قطاع توليد الكهرباء ، مث قطاع النقل  ، مث القطاع الصناعي ، مث باقي القطاعات على غرار القطاع الفالحي و التجاري و 

  . غريها
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  : 4الشكل 

  2007توزع انبعاثات غاز الفحم عرب القطاعات االقتصادية سنة 

قطاع النقل 
23%

القطاع الصناعي  
20%

القطاع العائلي
6%

قطاعات أخرى
10%

 قطاع الكھرباء 
41%

  
    Source : IEA , co2 Emissions from fuel combustion , OECD/IEA , 2009 p13.   

  

ساعي ترياواط  11847.5ترياواط ساعي مقارنة بـ  20093.6حوايل  2009بلغ حجم الكهرباء املنتجة من مجيع املصادر سنة   

أ و الصني اإلنتاج العاملي للكهرباء .م.، و  تتصدر كل من الو% 3، أي أن هذا القطاع منا مبعدل منو سنوي متوسط قارب  1990سنة 

، أما حسب التكتالت الدولية فتتصدر دول منظمة % 18.5و % 20.7بنسب عالية جدا مقارنة مع باقي دول العامل هي على التوايل 

  . 11ترياواط ساعي 10347.2حوايل  2009حيث قدر سنة %) 51(االقتصادي أكثر من نصف اإلنتاج العاملي التنمية و التعاون 

تشكل حصة األسد ) مشتقات نفطية ، غاز طبيعي ، فحم(حسب الشكل أدناه ، فإن الطاقة الكهربائية املنتجة من الطاقات األحفورية   

، أما حصة الطاقات املتجددة % 13.8، مث تأيت الطاقة النووية ثانيا بنسبة )  2007سنة % (67.5من إمجايل إنتاج الكهرباء حيث تبلغ 

يتوقع أن يرتفع إنتاج  2035، و مع أفاق سنة % 18.7، و اليت تشكل احلصة األهم منها الطاقة الكهرومائية ، النسبة املتبقية البالغة 

تفاع تأيت من الطاقات املتجددة ، و داخل الطاقات املتجددة من هذا االر% 18، و  2007مقارنة مع سنة % 87الكهرباء بنسبة 

   . 12تأيت من الطاقة اهلوائية و الباقي يتوزع على باقي الطاقات املتجددة% 26من الزيادة تأيت من الطاقة الكهرومائية ، و % 54

  

  : 5الشكل 

  مصادر إنتاج الكهرباء

2007  



  حالة بعض الشركات األوربية –تقييم جتارب شركات إنتاج الكهرباء يف التخفيف من انبعاثاا الكربونية 

 

 
187 

النفط
4,79% الغاز الطبيعي 

20,74%

الطاقة النووية
13,83%

الطاقات المتجددة
18,62%

الفحم
42,02%

 
Source : U.S. EIA , International Energy Outlook 2010 , p78. 

 
من االنبعاثات العاملية % 41يعترب هذا القطاع من أكثر القطاعات االقتصادية تلويثا باالنبعاثات الكربونية و اليت شكلت نسبتها   

عدة كما هو موضح يف الشكل السابق ، و يف احلقيقة ليست هذه االنبعاثات متساوية يف مجيع احملطات ، فهناك  2007اإلمجالية سنة 

ر أنواع منها حمطات التوليد البخارية و حمطات االحتراق الداخلي ، و كال هذين النوعني يعمل مبصادر الطاقة األحفورية و اليت تعترب أكث

، و هناك حمطات أخرى تعمل   13من العدد اإلمجايل العاملي% 85احملطات تلويثا و لسوء احلظ يشكل عدد هذه احملطات عامليا ما نسبته 

  .  اقة النووية و الطاقة املتجددة ، و هي حمطات شبه خالية من االنبعاثاتبالط

ختتلف طرق إنتاج الكهرباء من بلد آلخر ، وذلك حسب حجم اقتصاد كل بلد و مصادر الطاقة اليت يتوفر عليها ، و مدى التقدم 

التقين الذي يتمتع به ، و أيضا مدى ترتيب أولوياته ضمن سياسته الطاقوية ، فعلى خالف دول االحتاد األورويب اليت تضع العامل البيئي 

جند دوال أخرى كالواليات املتحدة األمريكية و الصني و غريها تضع هذا االنشغال ثانيا وراء أمنها الطاقوي ، و هذا يف من أوىل أولوياا 

  .    احلقيقة ما قد يؤدي إىل تقويض اجلهود الدولية يف حماربة مشكلة بيئية ما يف حجم مشكلة التغريات املناخية

ساعي سنة /تريليون كيلواط 18.8من % 87، فإن إنتاج الكهرباء سريتفع بنسبة  14و حسب تقديرات إدارة املعلومات الطاقية  

، و خالل هذه الفترة سترتفع حصة الطاقات املتجددة يف توليد الكهرباء من  2035ساعي سنة /تريليون كيلواط 35.2ليبلغ  2007

و أكرب معدل منو سيسجل مقارنة مع منو ، و ه% 3، و ذلك مبعدل منو سنوي يبلغ  2035سنة % 23لتصل إىل  2007سنة % 18

  .باقي الطاقات األحفورية

و اليت تبين توقعاا على السيناريوهني ، األول السيناريو املرجعي و الذي يفترض جتاهل دول  15و حسب الوكالة الدولية للطاقة  

، و هو يفترض بذل اجلهود الالزمة ) Blue Map(ين العامل ملشكلة التغريات املناخية و عدم القيام بإجراءات فعالة حملاربتها ، و الثا

 2007سنة % 41للتخفيف من االنبعاثات الكربونية ، ففي السيناريو األول ، يتوقع أن ترتفع االنبعاثات الكربونية لقطاع الكهرباء من 

 2020سنة % 41نسبة عند ، بينما يف حالة السيناريو الثاين فستستقر ال 2030سنة % 44، مث إىل  2020سنة % 43لتصل إىل 

  %.32أيضا ، مث تنخفض فيما بعد لتصل إىل 
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 :إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية  �

، و هذا النمو يعود باألساس إىل % 35عرفت الطاقة الشمسية منوا هائال و خاصة منذ بداية القرن اجلديد مبعدل سنوي بلغ 

، بينما تستحوذ  16)لليابان% 21ألملانيا و % 42% (63ابان و الذين لوحدمها ميثالن الدعم احلكومي الكبري ، و خاصة يف أملانيا و الي

 22928.9حوايل  2009، و بلغ حجم الطاقة الشمسية سنة  17من صناعة جتهيزات الطاقة الشمسية% 90أملانيا لوحدها على 

  .18ميغاواط

احلرارية الشمسية ، و الطاقة الفوتوفولتية ، و من بني التقنيات ميكن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بطريقتني ، الطاقة 

 احلديثة يف توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة احلرارية الشمسية اليت تعرف جناح ملحوظ ، هي احملطات املهجنة العاملة بالوقود

راسة قامت ا وزارة الطاقة األمريكية و ، و حسب د) through concentrators(الشمسي الذي يستخدم املركزات احلوضية 

يف الطاقة العالية احلرارة املولدة نتيجة حرق الوقود أو املركزات احلرارية تضاعف % 25اليت خلصت إىل أن زيادة االستثمارات مبقدار 

ألنظمة اليت تعمل على حرارة كفاءة توليد الطاقة ، مما يؤدي إىل خفض احلاجة إىل امعات الشمسية مبقدار النصف باملقارنة مع ا

 tarabelic dish(منخفضة ، و من األنظمة احلرارية الواعدة جند هناك أيضا نظام الربج الشمسي املركزي ، و نظام احملرك 

engine (و الذي مت بناء و اختبار العديد منها كوحدات حبث و تطوير و عرض ، و اليت تنتج حرارة مشسية مرتفعة ، .  

املادة األساس يف إنتاج   19 1954الطاقة الفوتوفولتية ، ال زال السليكون املتعدد التبلور و منذ اكتشافه سنة  أما فيما خيص

، و حاليا بدأ خيار خاليا الفيلم الرقيق املرن بالظهور مما قد جيعل تركيب اخلاليا أسهل بكثري % 15اخلاليا الشمسية و بكفاءة تتجاوز 

و توجد برامج حبث و تطوير يف بلدان منظمة التنمية و التعاون االقتصادي يف مقدمتها اليابان ، كما دخلت حىت على السطوح املنحنية ، 

  .20%40حديثا السباق خمتربات أمريكية و أعلنت عن تطوير أول خاليا تصل كفاءا إىل 

شكلة ختزين الكهرباء عند اختفاء أيضا هناك عامل آخر سوف يكون له دور يف انتشار الطاقة الشمسية على نطاق واسع و هو م

األشعة الشمسية ، فال زال حلد اآلن يعتمد على الطرق الكالسيكية كتلك اليت تعتمد على تركيب البطاريات ، أو حتويل الطاقة عن طريق 

ثر الكبري يف املناطق مضخات مشسية و غريها و اليت طاقتها التخزينية ال زالت منخفضة كثريا ، و يف احلقيقة هذا العائق سيكون له األ

  .21الريفية و النائية ، ألنه يف حالة توفر الشبكة يصبح التخزين غري ذا جدوى

  

  :ــ حوافز و معوقات الطاقة الشمسية    

  :من بني أهم احملفزات اليت تتمتع ا تكنولوجيات الطاقة الشمسية ، و اليت سامهت يف توسعها نذكر من أمهها 

اا كاخلاليا الضوئية اليت ميكن تركيبها فوق أسطح املنازل و األبنية األخرى و استخدامها يف سهولة و مرونة بعض تقني •

 .بعض األماكن النائية عن الشبكة

ال تنبعث عن الكهرباء الناجتة عنها أي انبعاثات كربونية أو غازية أخرى ، أو إشعاعات أو تلوث ، إضافة إىل صمتها املطبق  •

 .املقاييس صديقة للبيئة، فهي إذن و بكافة 

صحيح أن جتهيزاا تستهلك طاقة عند تصنيعها إال أن الطاقة املتراكمة اليت تنتجها خالل عمرها التشغيلي تزيد بكثري عن  •

قة سنوات تكفي لتعويض تلك الطا 5إىل  2تلك الداخلة يف تصنيع جتهيزاا ، و قد قدرت بعض املصادر أن فترة اإلنتاج ملدة تتراوح بني 

  .  عاما 30املستهلكة يف مرحلة التصنيع ، مقابل مدة عمرها اليت تتجاوز 

  :و على غرار باقي املصادر املتجددة هناك عدة عوائق تقف حائال دون التوسع السريع هلذه الطاقة سوف خنتصرها يف النقاط التالية 

الكهرباء مقارنة بالتقنيات األخرى سواء كانت تقليدية أو من صحيح أن وقودها جماين ، إال أا تتميز  بتكاليف عالية لتوليد  •

 .مصادر متجددة أخرى ، و قدرا بعض املصادر بأا تفوق مستويات الطاقة التقليدية بنحو ثالثة إىل أربعة أضعاف
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ب ختزينها أو ربطها بنظام عدم توفر الكهرباء من الطاقة الشمسية أثناء الليل أو خالل األحوال اجلوية غري املواتية ، مما يتطل •

 .مكمل

 .املساحات الكبرية املطلوبة لتشييد األلواح الشمسية و مستلزماا  •

صحيح أا معدومة االنبعاثات أثناء استغالهلا ، إال أن صناعة جتهيزاا تصدر أكرب نسبة من االنبعاثات الكربونية مقارنة مع  •

كيلواط ساعي للشمسي /غرام 34كيلواط ساعي للشمسي احلراري ، و /غرام 58ة حيث تبلغ باقي مجيع املصادر مبا فيها املصادر التقليدي

 .الفوتوفوليت

نقص السيلكون املناسب لصناعتها مما رفع أسعاره و بالتايل رفع تكاليف إنتاج اخلاليا الضوئية و خصوصا و أنه يتوقع أن  •

، و على الرغم من توفر هذه املادة يف  2010ألف طن سنة  120إىل  2006ألف طن سنة  41يتزايد الطلب على السيلكون من 

  .  22الطبيعة إال أن احلصول على السيلكون اخلالص للخاليا الضوئية ال يزال يتطلب عمليات معقدة

 :ـــ اقتصاديات الطاقة الشمسية 

النصف خالل العقدين املاضيني ، إال  على الرغم من التقدم التكنولوجي و اخنفاض تكاليف توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إىل

 أن تلك التكاليف ال تزال عالية مقارنة مع تكاليف الوقود األحفوري ، و يسود اعتقاد بأنه ما مل تنخفض تكاليف تقنيات اخلاليا الشمسية

ختالف كبري يف تكاليف مرات سيكون من الصعب توقع منوها على مستوى واسع على األمد البعيد ، و قد يكون هناك ا 5إىل  3حبدود 

  .أنظمة اخلاليا الضوئية و ذلك تبعا حلجم النظام و املوقع و نوع الزبون و قرا أو بعدها عن الشبكة و مواصفات فنية أخرى

تتفاوت تقديرات تكاليف توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تبعا للمصادر املختلفة ، فقد قدرت بعض املصادر طاقة التوليد يف 

 5000ميغاواط ساعي ، و تكاليف االستثمارات ما بني /$ 450إىل  180دان الصناعية باستخدام اخلاليا الضوئية الشمسية ما بني البل

ميغاواط ساعي ، و تكاليف /$ 230إىل  105، و من األنظمة احلرارية الشمسية ما بني  2005كيلواط سنة /$ 8000إىل 

لواط ، و هي أكرب بكثري مقارنة مع احملطات العاملة بالفحم و الغاز الطبيعي و اليت تتراوح كي/$ 2300إىل  2000االستثمارات ما بني 

إىل  1000ميغاواط ساعي ، و تكاليف استثمارات ما بني /$ 60إىل  40و  60إىل  20تكاليف توليدها للكهرباء على التوايل ما بني 

     .23يعيكيلواط للغاز الطب/$ 600إىل  450كيلواط للفحم و /$ 1200

و بالرغم من تكاليفها العالية نسبيا ، متر الصناعة العاملية للطاقة الشمسية مبرحلة ازدهار و منو مبعدالت عالية ، و مما ساعد على 

ذلك تصاعد أسعار النفط العاملية إىل مستويات قياسية ، و هذا بدوره ما حسن من اقتصاديات مشاريعها و جعلها ذات جاذبية كبرية ، 

ضافة إىل الدعم و التشجيع الذي تلقاه تلك الصناعة من حكومات البلدان املستهلكة ، و تعتمد الصناعة املذكورة و بدرجة كبرية على باإل

  .استمرارية الدعم احلكومي و توسيعه ليشمل أسواق جديدة

-2007على اإلطالق خالل الفترة ، ستشهد الطاقة الشمسية أكرب منو  24حسب تقديرات إدارة املعلومات الطاقوية األمريكيةو 

مليار كيلواط ساعي سنة  165لتبلغ  2007مليار كيلواط ساعي سنة  6، حيث ستنتقل من % 12.7مبعدل منو سنوي يبلغ   2035

، و يف احلقيقة هذا املعدل العاملي ال يتوزع بطريقة متساوية على دول العامل ، و أكرب معدالت النمو ستسجل يف دول خارج  2035

  .لدول هذه املنظمة% 11.6، مقابل % 21.7منظمة التنمية و التعاون االقتصادي اليت ستبلغ متوسط 

ميكن أن نستخلص مما سبق أنه على املدى القصري و حىت املتوسط ال يعول كثريا على الطاقة الشمسية ألن تلعب دورا مهما يف 

ميزانية الطاقة العاملية ، و ستظل حتت غطاء الدعم احلكومي لوقت ليس بقريب و بطبيعة احلال هذا الدعم لن يكون حامسا إال بعد أن 

ملالية العاملية احلالية بشكل ائي ، أما على األمد البعيد نسبيا ستفرض هذه الطاقة نفسها ال شك على الساحة العاملية يتجاوز العامل األزمة ا

 . للطاقة ، هذا إذا فرضنا عدم ظهور خرق تكنولوجي كبري
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  :مع الطاقة الشمسية  EDFـ جتربة شركة  3

تابعة للحكومة الفرنسية  1946أفريل سنة  8اج الكهرباء ، تأسست يف تعترب هذه الشركة من أكرب الشركات األوروبية يف إنت  

مت فتح رأمساهلا للخواص ، يف بداية انطالقها قامت هذه الشركة ببناء حمطات إنتاج من الفحم مث توجهت مرورا  2004، و فيما بعد سنة 

، و يف ) Serre-Poncon 1960(و ) Tigne 1952(مع الزمن حنو بناء حمطات الديزل و بناء السدود العمالقة على غرار سد 

 70قررت الشركة دخول عامل الطاقة النووية حيث قامت ببناء أول مفاعل نووي إلنتاج الكهرباء بطاقة إنتاج بلغت  1963سنة 

أكرب الشركات سرعت الشركة باستبدال حمطاا التقليدية بأخرى نووية لتصبح بذلك من  1973ميغاواط ، و بعد األزمة النفطية لسنة 

  . 25العاملية يف إنتاج الكهرباء النووية يف العامل

يف احلقيقة بالرغم من أن هذه الشركة تعترب من أقل شركات الكهرباء تلويثا يف أوروبا ، إال أنه وقع اختيارنا عليها بسبب   

أو على األقل يف املناطق الصحراوية اليت تتوفر على ‘  جتربتها الرائدة يف جمال الطاقة الشمسية و هذه التجربة قد تصلح لتطبيقها يف اجلزائر

  .إمكانيات هائلة يف هذا اال

سنة    EDF : Energie solaire  و دخلت هذه الشركة عامل الطاقة الشمسية حيث قامت بإنشاء فرع تابع هلا يسمى  

اديني مع شراء الكهرباء الفائضة عن حاجتهم و حقنها ، يهتم ببناء و تركيب األلواح الشمسية للخواص و لكل املتعاملني االقتص 2007

مقر حكومي و تظطلع جبميع مراحل هذه  1000مرتل عند اخلواص و  10000يف الشبكة ، و قامت حلد اآلن بتركيب ما يفوق 

عامل  443يشتغل ا ‘  2010مليون أورو اية  137.5الصناعة من بدايتها إىل ايتها و أيضا بصيانتها الدورية ، بلغ رقم أعماهلا 

الشمسية إلنتاج  Gabardanأما أضخم مشروع قامت به فهو حمطة . 26وكالة تتوزع على كامل التراب الفرنسي 14تتوفر على 

  .الطاقة الكهربائية

  :     إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية  Gabardanمشروع  - 

التابعة ملقاطعة  Losseالتابعة لبلدية  Gabardanمت إجناز هذا املشروع يف منطقة النشاطات الصناعية املسماة    

Aquitaine  هكتار  300بفرنسا ، هذا املشروع الذي هو عبارة عن حمطة مشسية إلنتاج الطاقة الكهربائية مت بنائها على مساحة قدرها

  .دية ، و تعترب هذه احملطة من أكرب احملطات الشمسية املنجزة يف أوروباو اليت هي ملك للسلطات احمللية للبل

  :مت تركيب هذه احملطة باستخدام نوعني من األلواح الشمسية الفوتوفولتية   

  .    ميغاواط 74طاقتها االمجالية  First solarلوح مشسي فوتوفوليت ثابت يعتمد على تقنية  1020000ـــ   

  .ميغاواط 2طاقتها االمجالية  Trackersفوتوفوليت متحرك يعتمد على تقنية تسمى لوح مشسي  11100ـــ   

  .من سكان هذه املنطقة% 11مرتل و هذا ما يعادل  44000تستطيع هذه احملطة تغطية استهالك ما يعادل 

  :التقنيات املستخدمة يف هذه احملطة  �

  :مت استخدام نوعني من أحدث التقنيات على االطالق 

  : Les Trackers d’Exosunــ  1  

و هي عبارة عن ألواح فوتوفولتية متحركة و مربجمة للتحرك أوتوماتيكيا مع حترك الشمس للحصول  Exosunطورت هذه التقنية شركة 

  .على أكرب قدر ممكن من الطاقة الشمسية ، و هذه التقنية تسمح برفع الطاقة اإلنتاجية لأللواح إىل أقصى ما ميكن

  : First solarــ  2  
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هي ألواح مشسية طورا الشركة األمريكية املسماة بامسها و هي أكرب منتج لأللواح الشمسية يف العامل ، حيث أا قامت بإنتاج ألواح 

، و هي ثابتة غري متحركة موجهة حنو  120x60 cmحديثة عالية الكفاءة ، خفيفة الوزن ، رقيقة السمك ، يبلغ حجم كل لوح 

  .متر 3.3ألواح بعلو قدره  10اجلنوب مركبة على هيكل يتسع لـ 

  :مراحل إجناز املشروع  �

  :ميغاواط ، و اليت ميكن اختصارها كما يلي  76مر إجناز هذه احملطة عرب عدة مراحل إىل أن بلغت طاقتها احلالية 

  :  2007ـــ أكتوبر 

  .طعة األرض مع السلطات احمللية املالكة لألرضيةامضاء عقد كراء ق  

  : 2008ــ سبتمرب 

  .إاء الدراسة القانونية للمشروع و خاصة القوانني اخلاصة مبصاحل املياه  

  : 2008ــ نوفمرب ديسمرب 

  .ــ إاء الدراسات البيئية و التقنية للمشروع  

  .ــ احلصول على رخصة من مصاحل املياه  

  . رخصة يئة األرضيةــ احلصول على   

  : 2009ـــ جانفي 

  .احلصول على رخصة البناء  

  : 2009ـــ ماي 

  .انطالق أشغال البناء  

  : 2010ـــ ديسمرب 

  .االنتهاء من عملية البناء و استالم احملطة و دخوهلا حيز االستغالل  

 :املنفذون للمشروع  �

  :مؤسسات و هي شارك يف إجناز املشروع بشكل مباشر أو غري مباشر عدة   

  :  Edfــــ   

  .قامت هذه الشركة بتطوير و متويل و بناء و استغالل احملطة و تعترب املالك الرئيسي هلا    

  :  Exosunـــ   

  .و كذا تركيب هياكلها, ) Trackers(قامت هذه الشركة بتوفري األلواح الشمسية الفوتوفولتية املتحركة   

  :  Edf Energie Solaireـــ   

  .فرع من الشركة األم قامت بتوفري و تركيب األلواح الفوتوفولتية الثابتة  و هي  

  : First Solar ـــ   

  .املصنع لأللواح الفوتوفولتية الثابتة   

  : Sunteck Power Solarfunـــ   

  ) .Trackers(املصنع لأللواح الفوتوفولتية املتحركة   

  : Schneider Electricـــ   

  .التخزيناملصنع لبطاريات   
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 :االنعكاسات االجيابية هلذا املشروع على املنطقة  �

يف احلقيقة يدخل هذا املشروع ضمن إطار اقتصادي شامل لبعث التنمية احمللية يف هذه املنطقة دون اإلضرار ببيئتها احمليطة و   

  .كانت له فوائد عديدة اقتصاديا و بيئيا

  :ـــ اقتصاديا   

  :خالل بناء احملطة ملدة سنة   

  .ــ مداخيل متأتية من توفري الغذاء و السكن لعمال ورشات البناء  

  ).اخل...يئة األرض ، بناء سياج(ـــ توفري صفقات للمقاولني احملليني   

  .عامل ملدة سنة 100ــ توفري فرص عمل لليد العاملة احمللية حيث مت شغل أكثر من   

  :أما بصفة دائمة   

  .ـــ خلق ورشات صناعية جماورة   

  .ـــ خلق مناطق و فضاءات سياحية جماورة نظيفة   

  .ـــ توفري تكوين مهين للمشتغلني يف هذا اال من املنطقة  

  :ــــ بيئيا   

أكرب ميزة هلذه احملطة على هذه املنطقة أنه مت بنائها على أرض نباتية كان يتكاثر فيها و بشدة أحد أشد أنواع الفطريات السامة و   

ان مبجرد استهالكها و أثبت كل الطرق املعتمدة يف القضاء عليها ، و بالتايل فبناء هذه احملطة كان حال مثاليا ، و هناك القاتلة لإلنس

  .حمطات مستقبلية خمطط بنائها يف أراضي مشاة

 :األرضيات املالئمة هلذه احملطات  �

احلجم الصغري ، و كانت كلها تستخدم أرضيات ال ميكن بإجناز عدة حمطات مشسية أخرى و لكن من  Edfيف احلقيقة لقد قامت شركة 

  :استغالهلا يف احلاالت العادية و من األمثلة على ذلك 

  .ــــ أحراش غابية مهترئة  

  .ـــ أراضي كان تستخدم لرمي النفايات  

  .ـــ منطقة ملوثة غري صاحلة للزراعة أو السكن  

  .ـــ مناطق كان تستغل يف االستخدام العسكري  

  :بني هذه احملطات املصغرة  و من

يف أرضية  2008ميغاواط ، و هي أول حمطة مت بنائها يف فرنسا سنة  7.1بطاقة إنتاج قدرها  Narbonneـــ حمطة   

  .كانت عبارة عن منجم مفتوح

  .ميغاواط مت بنائها على أرضية كانت خمصصة لرمي النفايات 4.1بطاقة إنتاج قدرها  Manosqueـــ حمطة   

   .ميغاواط مت بنائها على أرضية كانت خمصصة للتندريب العسكري 5.24بطاقة إنتاج قدرها  Sainte-Tulleـــ حمطة   
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  : ةخامت

يف احلقيقة ال يوجد حلد اآلن احلل السحري و اآلين ملشكلة حبجم مشكلة التغريات املناخية ، و لكن األكيد أن أي حل مستقبلي 

باختاذ اإلجراءات الالزمة و إن كانت هذه اإلجراءات حاليا غري كافية و حمدودة ، إال أا مع الوقت و مع توفر و هلا يبدأ من اآلن 

استمرار اإلرادة السياسية حلكومات العامل لبعث و دعم  أكثر فأكثر البحث العلمي و خاصة يف جمال التخفيف من االنبعاثات الكربونية 

قق نتائج ملموسة ، و أيضا على الشركات الكربى امللوثة املسامهة يف معاجلة هذه املشكلة من خالل الناجتة عن حرق الطاقة سوف حت

  .ختصيص نسب هامة من ميزانياا إلنفاقها على البحث العلمي

الصدد ، و من بني  و نظرا ألن شركات إنتاج الكهرباء تعترب من أكرب الشركات تلويثا ، فإنه لزاما عليها ألن تكون هي البادئ يف هذا    

الفرنسية ، اليت دخلت جمال  Edfهذه الشركات تناولنا يف هذه الورقة البحثية جتربة أحد الشركات العمالقة يف هذا اال ، و هي شركة 

حققت و اليت  Gabardanالطاقة الشمسية ، و استعرضنا جتربتها يف إجناز أكرب حمطة مشسية إلنتاج الكهرباء يف أوروبا و هي حمطة 

من االستهالك اإلمجايل يف املنطقة اليت أنشئت فيها ، باإلضافة إىل % 11جناحا كبريا حيث استطاعت أن تغطي استهالك ما نسبته 

   .  انعكاساا االجيابية االقتصادية و البيئية على كامل املنطقة

  

  املراجع

  
غاز ، ) HFC , PFC , SF6(الغازات الصناعية ، ) CH4(، غاز امليثان ) CO2(، غاز الفحم ) H2O(خبار املاء  -  1
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1
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ورقلة -جامعة قاصدي مرباح : دادن عبد الغين . د  

جامعة الوادي :  غريب هشام. أ  

  :امللخص 

تركز الدراسة عن السلوك االقتصادي اجلديد ملختلف الفعاليات االقتصادية وتوجهها حنو االهتمام أكثر بإنتاج الطاقة املتجددة   

تطور إنتاج الطاقة احليوية يف العامل  مواالستثمار فيها يف ظل التحديات البيئية املفروضة، وحاولنا إتباع أسلوب إحصائي يوضح باألرقا

لى أسعار السلع الغذائية الضرورية للحفاظ على األمن الغذائي لألمم وخاصة النامية والفقرية ومنها احلبوب وحماصيل السكر وانعكاساا ع

نمية والزيت ومناقشة السبل اليت من شأا احلفاظ على مستويات األسعار املدروسة واالستثمار يف الطاقة املتجددة يف الوقت نفسه لتحقيق الت

  .املستدامة 

L'étude se concentre sur le comportement de nouvelles économiques diverses 
activités économiques et l'orientation vers une plus grande attention production 
d'énergie renouvelable et de l'investissement à la lumière des défis 
environnementaux imposés, et nous avons essayé de suivre le style statistique 
montre numéros production de bioénergie évolution dans le monde et leur impact 
sur les prix alimentaires nécessaires au maintien de la sécurité alimentaire du pays 
et en particulier les pays en développement et les pauvres y compris les céréales et 
le sucre et les cultures oléagineuses et de discuter des façons de maintenir les 
niveaux de prix étudiés et les investissements dans les énergies renouvelables 
dans le même temps pour parvenir au développement durable 

  :مقدمة 

العاملية، والتغري املناخي، وتلوث اهلواء واملياه العذبة ومياه البحار واحمليطات، وفقدان التنوع  يف ظل تفاقم التحديات البيئية

 جتذب اهتمام العديد من اجلهاتالدولة فحسب، بل أصبحت مسألة  اهتماماإليكولوجي، مل تعد املسائل البيئية مشكلة وطنية تقف عند 

وبالتايل، انصبت جهود اإلدارة العاملية من منظمات دولية وإقليمية ودول ومنظمات تستثمر فيها املؤسسات االقتصادية ،  عامليةالقليمية واإل

قد و. ، لتفادي تداعيات األخطار البيئية دولية غري حكومية وشركات متعددة اجلنسيات من أجل إجياد خيارات بديلة يف جمال الطاقة املتجددة
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تجددة جرى العمل من قبل خرباء البيئة يف العامل على إجراء حتسينات يف كفاءة الطاقة حول العامل والتحول إىل املوارد املنخفضة الكربون وامل

 .أو ما يسمى بالطاقة النباتية .والصديقة للبيئة مثل طاقة الشمس والرياح واملياه والطاقة احليوية

العديد من املؤسسات االقتصادية حنو حماولة االستفادة من هذا التوجه واالستثمار يف منتجات السلع وهذا ما أدى إىل تغري اجتاه  

 .الزراعية اليت تدخل ضمن مصادر إنتاج الطاقة احليوية

تطوير برامج  وقد ساهم التعاون الدويل يف صياغة سياسات الطاقة العاملية، فهناك حالياً اهتمام وتنافس متزايد حنو االستثمار اجلاد يف

تسمح بتوزيع االستثمارات على املؤسسات وتكنولوجيات الطاقة البديلة، وتبين التكنولوجيا اخلضراء واستخدامها يف جماالت عدة ، 

  .االقتصادية على اختالف قطاعاا وحجم نشاطها 

  :ومن هنا تتمحور إشكالية الدراسة الرئيسية كما يلي 

كان التوجه  االقتصادي حنو االستثمار يف مولدات الطاقة النباتية وما هي تداعياته على أسعار يف ظل التحديات  البيئية ، كيف 

  السلع الغذائية و حتقيق التنمية املستدامة ؟

  :وللوصول إىل إجابة شاملة على هذا التساؤل، نقسمه إىل التساؤالت التالية 

  هي أهم مصادرها ؟ماذا نعين باالستثمار يف مولدات الطاقة النباتية وما  -1

  ؟)  2012إىل غاية سنة ( إىل أي مدى وصلت نسبة توليد الطاقة احليوية يف العامل إحصائيا  -2

  ما هي تداعيات التوجه االقتصادية حنو إنتاج الطاقة النباتية على أسعار السلع الغذائية ؟ -3

  :األول وبالتايل تتضح تقسيمات الدراسة حسب هذه التساؤالت ونبدؤها بالعنصر 

  : بداية االستثمار يف مولدات الطاقة النباتية وأهم مصادرها -1

  ) :النبايت ( االستثمار يف طاقة الوقود احليوي : أوال 

 (Biodiesel) بديل أخضر للبترول، ومنه صنفان رئيسان يف السوق العاملية مها البيوديزل أن الوقود احليوي اخلرباءالعديد من  بني 

يستخرج اإليثانول من قصب السكر والذرة والقمح . السائالن اللذان يتم إنتاجهما عموماً من حماصيل غذائية   (Ethanol)لواإليثانو و

أما . من جممل إنتاج الوقود احليوي يف العامل%  90وحبوب أخرى حتتوي على السكر أو النشاء، ويضاف إىل البرتين، ويشكل أكثر من 

 .اتية حتتوي على الزيوت، مثل الصويا وبزر اللفت وعباد الشمس وزيت النخيلالبيوديزل فيصنع من مصادر نب

  . أن الوقود احليوي قادر أن يقلص اعتماد العامل على النفط 2006للعام    لألحباث يف واشنطن" وورلد واتش"يف تقرير أصدره معهد  وجاء
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. وقود احليوي يتزايد بوترية سريعة مع ارتفاع أسعار النفطمن هذه السوق، فإن إنتاج ال%96ومع أن النفط ما زال يشكل أكثر من 

من اموع العاملي، وبذلك %  45.2، أي اإليثانولبليون لتر من وقود  16.5حنو  2005العام  أنتجتوأضاف التقرير أن الربازيل 

وقد هيمنت . من اموع% 44.5ليون ليتر، أي ب 16.2وجاءت الواليات املتحدة يف املرتبة الثانية بإنتاجها . تصدرت إنتاج الوقود احليوي

، ويقدر أما تنتجان 2005من اإلنتاج يف العام % 90منذ مثانينات القرن العشرين، واستأثرتا بنحو  اإليثانولهاتان الدولتان على سوق 

  . 1بأقل من الكلفة احلالية للبرتين اإليثانول

وأتت أملانيا يف الطليعة، إذ أنتجت حنو نصف . 2005العام  للبيوديزلالعاملية من السوق % 90يف املقابل، استأثرت أوروبا بنحو 

لكن القدرة اإلنتاجية تنمو سريعاً يف اسبانيا    مليون ليتر، 511وفرنسا يف املرتبة الثانية  2005مليون لتر العام  1920احلجم اإلمجايل 

  . وايطاليا وبولونيا وبريطانيا

من وقود النقل يف الواليات املتحدة خالل السنوات اخلمس والعشرين % 37أن يوفر الوقود احليوي " وورلد واتش"وتوقع تقرير 

من النفط الذي يستخدم % 30إىل  20وميكن أن حيل حمل . إذا تضاعفت كفاءة السيارات يف استهالك الوقود% 75املقبلة، وما ال يقل عن 

  .2اايف بلدان االحتاد األورويب خالل الفترة الزمنية ذ

لسنني العشر وتوقّع تقرير املنظّمة التعاون االقتصادي والتنمية ومنظّمة األغذية والزراعة زيادة سريعة يف اإلنتاج العاملي للوقود احليوي خالل ا

، يف حني يرتفع إنتاج البيوديزل بشكل أسرع 2007أي ضعفي اإلنتاج يف  2017بليون ليتر العام 125 اإليثانولاملقبلة، حبيث يبلغ إنتاج 

، أشار تقرير اجلمعية العاملية للطاقة 2010يوليو /متوز 22وبتاريخ  .2007 بليوناً العام  11باملقاربة مع  2017بليون ليتر العام  24ليبلغ 

يف مدينة لوزان يف سويسرا من أجل تطوير مصادر الطاقة املتجددة، إىل أن الواليات املتحدة تتصدر  2004البديلة، واليت تأسست يف العام 

  %. 19واإلحتاد األورويب املرتبة الثالثة  %27وحتتل الربازيل املرتبة الثانية % 43اإلنتاج العاملي للوقود احليوي، إذ تنتج 

بليون  40 حوايل  %54، كان رصيد الواليات املتحدة 2009يون لتر العام بل 74بلغ  اإليثانولوأضاف التقرير أن إنتاج وقود 

بليون ليتر والصني يف املرتبة  3,7أما اإلحتاد األورويب جاء يف املرتبة الثالثة، حيث بلغ إنتاجه . بليون ليتر 25 حوايل% 34لتر والربازيل 

مقارنة  2009العام % 17ر أن العامل شهد منواً يف إنتاج وقود بيوديزل بلغ وجاء أيضاً يف التقري. 22بليون ليتر 2الرابعة وختطى إنتاجها 

من اإلنتاج العاملي، %  57بليون ليتر ما يوازي  10وقد تصدر االحتاد األورويب دول العامل، حيث ختطى إنتاجه للبيوديزل  .2008للعام 

بليون  1,5من اإلنتاج العاملي ، والربازيل يف املرتبة الثالثة حوايل % 12بنسبة    بليون ليتر 2وجاءت الواليات املتحدة يف املرتبة الثانية برصيد 

ويقدر إنتاج دول أسيا لوقود بيوديزل للعام . من اإلنتاج العاملي% 7بليون ليتر  1,340من اإلنتاج العاملي، ومن مث األرجنتني % 9ليتر 

                     ...)ماليزيا، الفيليبني، اندونيسياد، الصني، كوريا، اهلند، تايالن( بليون لتر 2حوايل  2009

                                                 
  . 2، سوريا، ص  01/04/2012إلياس أبو جودة ، الطاقة املتجددة وتداعياا االجتماعية واالقتصادية ، جملة الدفاع الوطين ،  - 1

  http://www.FAO.org-    .األغذية و الزراعة، املوقع اإللكتروين ملنظمة  2005لتقرير السنوي ملنظمة األغذية والزراعة لعام ا - 2
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  :مصادر الطاقة احليوية :ثانيا 

  : إنتاج اإلثانول. أ

مثل البرتين والغاز  ينتج بشكل طبيعي من عدد من النباتات وهو قابل لالشتعال أنيعرف اإليثانول على أنه نوع من الكحول ميكن     

حالة  يفكما  عايلحيقق احلفاظ على البيئة حيث أال ينتج عنه تلوث    استخدامه يف املركبات كوقود كما أن استخدامه أيضاومن املمكن 

   . الطبيعيالبرتين أو الغاز 

يكية ومبا أن الواليات املتحدة األمريكية تعد املنتج األول هلذه املادة سوف نوضح التطور الشهري إلنتاجه يف الواليات املتحدة األمر  

  ) : 2012 –   2007( حىت نقف عند مستوى وتقدم وترية الزيادة السنوية إلنتاج اإلثانول ا وذلك خالل الفترة  

  : 2007التطور الشهري حلركة إنتاج  اإلثانول يف الواليات املتحدة خالل عام   -1

  ا

  

  

  

 الشهر

  

  
 
 

  

  

  

 اإلنتاج

 
, b/d 

(1000s) 
  برميل يف اليوم

 اإلنتاج

 
 

(1000 
 (برميل

 
 

 
  املخزون

برميل  1000)
) 

االحتياطي من 

املخزون اليومي

اإلنتاج باجلالون
 

(1000 gal)
  جالون

 
  الواردات

(1000 
gal)* 

 
  الصادرات

 
(1000 
gal)^ 

 
حركة املخزون

 
(1000 gal)

 
  الطلب

(1000 gal)
 

الطلب برميل 

  يف اليوم
 

b/d 
(1000s)

 538983414 6468- 0 44433 488082 20.8 8593 11621 375 جانفي

 489662416 6552 0 42824 453390 21 8749 10795 386  فيفري

 539102414 9240- 0 30398 499464 20.6 8529 11892 384  مارس

 516372410 11004 0 35304 492072 21.5 8791 11716 391  أفريل

 555920427 6678 0 34532 528066 21 8950 12573 406  ماي

 558317443 4914 0 36005 527226 20.5 9067 12553 418  جوان

 580752446 26418 0 59028 548142 21.7 9696 13051 421  جويلية

 605906465 25746 0 66416 565236 22.2 10309 13458 434  أوت

 531517422 50400 0 26593 555324 27.3 11509 13222 441  سبتمرب

 629711484 3612- 0 58875637343 23.6 1401811423 452  أكتوبر

 625944497 9618- 0 60259213374 22.5 1435611194 479 نوفمرب

 28770674461518- 0 6367628929 20.3 1516110509 489ديسمرب
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 6846647  6485472435179  154416 اإلمجايل

 570554446   54045636265  12868 423املتوسط

Source ,international Trade commission, monthly U.S Fuel Ethanol production,2007 

.  

يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث ارتفع اإلنتاج من  لمما هو جلي من اجلدول هو مالحظة ارتفاع اإلنتاج الشهري لإليثانو

ألف برميل يوميا يف ديسمرب، أي أن نسبة الزيادة يف إنتاج اإلثانول كانت تقدر بـ  489ألف برميل يوميا يف شهر جانفي إىل  350

ليومي على براميل اإلثانول هي أعلى من وهذه نسبة تعترب معتربة جدا خالل سنة واحدة من اإلنتاج كما نالحظ أن قيم الطلب ا % 37.06

تواصلة ، املنتوج اليومي وهذا ما يفسر االهتمام الكبري ذا النوع من الطاقة املتجددة واألسعار اليت تزيد بشكل متسلسل نتيجة زيادة الطلب امل

جات التصنيعية اهلائلة كما أن نسب الواردات مل تصدر وال برميل واحد نتيجة االحتيا 2007كما أن الواليات املتحدة األمريكية خالل سنة 

ألف جالون وهذا خاصة من الربازيل اليت تعترب رائدة يف إنتاج هذه املادة ونسبة تصنيعها أو  435179كانت مرتفعة جدا ووصلت إىل 

  .الطلب عليها داخل الربازيل تعترب أقل بكثري منها يف الواليات املتحدة األمريكية 

  : 2008ت املتحدة األمريكية لعام إلنتاج اإليثانول يف الواليا التطور الشهري -2

Mont
h 

Producti
on, b/d 

(1000s)

Productio
n (1000 
barrels)

Stocks 
(1000 

barrels)

Stocks: 
days in 
reserve

Productio
n (1000 

gal) 

Imports 
(1000 gal)*

Exports 
(1000 
gal)^ 

Stocks 
change 

(1000 
gal) 

Demand 
(1000 gal)

Demand
, b/d 

(1000s)

Jan 510 158181067420.5 66435620677 0 6930 678103521 
Feb 518 150251046518.6 63105021371 0 -8778661199562 
Mar 561 173871139120.1 73025421498 0 38892712860566 
Apr 562 168681153919.3 70845649378 0 6216 751,618597 

May598 185431204419.6 77880644169 0 21210801,765616 
Jun 585 175441230419.4 73684871828 0 10920797756633 
Jul 614 190421318620.8 79976464334 0 37044827054635 

Aug647 200591488222.5 84247889788 0 71232861034661 
Sep640 191971599423.2 8062741075350 46704867105688 
Oct 647 200481519222 84201625043 0 33684900743692 
Nov668 200541522722.3 84226820287 0 1470 861085683 
Dec656 203421421920.2 85436419869 0 42336916569704 
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Ave.600.518327.313093.1 769744.546314.8  803074.3629.8

Source ,international Trade commission, monthly U.S Fuel Ethanol production,2008  

ألف برميل يفوق اإلنتاج املقدم خالل شهر ديسمرب  510واملقدر بــــــ  2008نالحظ أن اإلنتاج خالل شهر جانفي 

وهذه النسبة هي تقريبا نسبة الزيادة  % 4.89ألف برميل وأي مباشرة يف الشهر الذي يليه والنسبة كانت  489واملقدر بـ  2007

فنجد يف الشهر األول حجم اإلنتاج يقدر  2008وديسمرب  2008ينما لو نقارن الفرق بني جانفي املتواصل خالل األشهر املتتالية كلها، ب

اليت كانت  % 37.06وهي نسبة أقل من  % 28.62ألف برميل أي بنسبة  656ألف برميل بينما يف الثاين األخري يقدر بـ  510بـ 

الطاقة وإمنا راجع لتدهور معدالت النمو لكل املؤشرات االقتصادية وهذا ليس راجع لنقص االهتمام ذا النوع من مصادر  2007خالل 

لقطاعات اجلزئية والكلية يف الواليات املتحدة األمريكية نتيجة لألزمة املالية العاملية اليت أفرزت ورائها العديد من التداعيات على خمتلف ا

  .تلف حمطات اإلنتاج يف البالد االقتصادية وخلفت كساد كبري يصعب معه زيادة معدالت اإلنتاج يف خم

  : 2009التطور الشهري حلالة اإلنتاج خالل عام  -3

Month Production
, b/d 

(1000s)

Production 
(1000 

barrels) 

Stocks 
(1000 

barrels)

Stocks: 
days in 
reserve

Production 
(1000 gal)

Imports 
(1000 
gal)* 

Exports 
(1000 
gal)^ 

Stocks 
change 
(1000 

gal) 

Demand 
(1000 gal)

Demand, 
b/d 

(1000s)

Jan 630 19545 14186 22.0  820890 15582 0 -1386 837858 644 
feb 647 18120 15688 26.4 761040 2142 0 63084 700098 595 
mar 640 19837 15652 24.3 833154 3276 0 -1512 837942 644 
apr 641 19220 14845 22.1 807240 704 0 33894 848148 673 

may 669 20752 13999 19.6 871584 21168 0 35552 928304 713 
june 694 20822 13903 19.3 874524 29484 0 -4032 908040 721 
july 728 22577 14294 19.1 948234 42420 0 16422 974232 748 
aug 727 22552 15001 20.4 947184 38682 0 29694 956172 734 
sep 725 21752 15688 22.0 913584 12899 0 28854 897629 712 
oct 741 22956 15080 19.7 964152 8652 0 25536 998340 767 
nov 786 23592 15518 19.9 990864 11970 0 18336 984498 781 
dec 788 24424 16711 22.3 1025808 504 0 50106 976206 750 
ave. 701 21346 15407  896522 16149   903956 707 

Source ,international Trade commission, monthly U.S Fuel Ethanol production,2009 

.  
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 656حيث كانت  2008وفعال هنا تواصلت تداعيات األزمة االقتصادية على إنتاج اإليثانول و اخنفضت من الشهر األخري لسنة 

، لكن سرعان ما بدأت النسبة يف الزيادة املعهودة سابقا  2009أف برميل يف شهر جانفي  630ألف برميل يف شهر ديسمرب وأصبحت 

، وهي أقل من  % 11.09تقدر بـ  2009ألف برميل، أي كانت الزيادة يف عام  701إىل  2009حيث بلغ اإلنتاج يف شهر ديسمرب 

  .مقارنة ببداية السنة  2009لكن يعترب اإلنتاج يف تزايد خالل  2008و  2007نسبة الزيادة خالل السنتني 

  : 2010التطور الشهري إلنتاج اإليثانول خالل سنة  -4

th Production, 
b/d (1000s)

roduction 
(1000 

barrels)

Stocks 
(1000 

barrels)

Stocks: 
days in 
reserve

Production 
(1000 gal)

Imports 
(1000 
gal)*

Exports 
(1000 
gal)^

Stocks 
change 
(1000 

gal) 

Demand 
(1000 

gal) 

Demand, 
b/d 

(1000s)

Jan 818 25366 1780022.7 1065372 1428 0 457381021062 795 
Feb 833 23328 1889723.8 979776 1134 0 46074934836 784 
Mar 847 26270 1969123.9 1103340 1134 0 333481071126 823 
Apr 832 24962 19682 23.61048404 1512 0 -3781050294 834 

May 847 26244 19721 23.31102248 1638 0 16381102248 847 
Jun 854 25631 18610 20.81076502 1680 0 466621124844 893 
Jul 857 26581 18614 21.71116402 756 0 168 1116990 858 

Aug 870 26963 17340 19.01132446 420 0 535081186374 911 
Sep 869 26061 17408 20.11094562 5 0 28561091711 866 
Oct 884 27410 17295 19.51151220 1 0 41461155367 887 

Nov 895 27745 18029 20.01165290 0 0 308281134462 900 
Dec 918 28457 17940 19.51195194 6 0 89 1195111 918 
Ave 863 26252 18419 16.61102563 810 0 46701098702 860 

 Source ,international Trade commission, monthly U.S Fuel Ethanol 

production,2010 .  

 

 2010انطلقت الزيادة الفعلية وبدأت تتسارع  وترية اإلنتاج ولوحظت بشكل متزايد خالل بداية سنة  2010وهنا خالل سنة 

 16.69أي بنسبة تقدر بـ  2009ألف برميل النسبة املتوسطة لسنة  701ألف برميل مقارنة بـ  818وخالل جانفي كان اإلنتاج قد بلغ 

الذي بلغ اإلنتاج فيه  2010، ولو نقارن بني آخر شهر من سنة  2009و  2008اليت كانت بني عامي  %4.89وهي أعلى من نسبة  %

كانت أكرب من نسبة  2010و 2009أي أن الزيادة بني سنيت  %12.22ألف برميل والشهر األول منه جند ان الزيادة مقدرة بـ  918
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و الشهر األول منه ، واملالحظ يف هذه السنة أن متوسط حجم اإلنتاج قد فاق متوسط احلجم  2010ة الزيادة بني الشهر األخري من سن

  .برميل 3000املطلوب خالل هذه السنة بـ 

  : 2011التطور الشهري إلنتاج اإليثانول يف الواليات املتحدة خالل عام  -5

monthProducti
on, b/d 
(1000s)

Production 
(1000 

barrels)

Stocks 
(1000 

barrels)

Stocks: 
days in 

reserve

Production 
(1000 gal)

Imports 
(1000 
gal)* 

Gross
Supply
(1000

gal) 

Stocks 
change 
(1000 

gal) 

Total 
Demand 

(1000 
gal) 

Exports 
(1000 
gal)^ 

Domestic
Demand

(1000 
gal) 

Deman
d, b/d 
(1000s

Jan 920 28524 20672 24.8  1198008 8820 12068281147441092084572881034796839
Feb 907 25400 20809 23.1 1066800 0 1066800 5754 1061046598501001196902
Mar 909 28194 21440 24.1 1184148 0 1184148 265021157646841261073520889
Apr 886 26591 20807 22.9 1116822 504 1117326 2658611439121203301023582908

May 895 27756 20387 22.8 1165752 0 1165752 -420 1166172732061092966896
Jun 902 27064 18833 20.8 1136688 2982 1139670 -15541141224673681073856906
Jul 891 27624 18700 21.0 1160208 128101173019 -133 11731511275121045639901

Aug 907 28110 17900 19.2 1180620 191521199772 336001233372523321181040947
Sep 888 26645 18437 20.6 1119090 296101148700 2255411261461060501020096894
Oct 906 28092 18072 19.3 1179864 212941201158 1533012164881215901094898934

Nov 945 28335 18343 19.3 1190070 157921205862 1138211944801525001041980948
Dec 960 29772 18261 18.5 1250424 298201280244 -344412836881729141110774986
Ave 910 27676 19388 21.3 1162375 117321174107 8322 1165784995891066195912

Source ,international Trade commission, monthly U.S Fuel Ethanol production,2011 

، لكن منحى ثابت وبنسبة مشاة بني سنوات الدراسة  ذنالحظ أن نسبة الزيادة بني آخر شهر وأول شهر يليه يف السنة املوايل بدأت تأخ .

ألف برميل خالل  960ألف برميل  و  918أي بني  2010خري من سنة والشهر األ 2011نأخذ نسبة الزيادة بني الشهر األخري من سنة 

لكن املالحظ يف هذه السنة ان الواليات املتحدة األمريكية . سنة كاملة تعترب زيادة معتربة ومشجعة للتحول حنو الطاقة املتجددة وبوترية حسنة 

ن حجم الواردات حيث يف السنوات السابقة كانت فقط تستورد بدأت تصدر هذا املنتوج  إىل اخلارج وتستثمر يف بيعه وبكميات أكرب م

  .النقص املوجود يف الداخل نظرا الرتفاع الطلب عليه مقارنة مبا هو ينتج فيا لداخل 
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  ) : 2012إىل غاية شهر جويلية (  2012اإلنتاج الشهري لإليثانول يف الواليات املتحدة خالل عام  -6

MonthProduction
, b/d 

(1000s)

Production 
(1000 

barrels) 

Stocks 
(1000 

barrels)

Stocks: 
days in 
reserve

Production 
(1000 gal)

Imports 
(1000 
gal)* 

Gross
Supply
(1000

gal) 

Stocks 
change 
(1000 

gal) 

Total 
Demand 

(1000 
gal) 

Exports 
(1000 
gal)^ 

Domestic
Demand

(1000 
gal) 

Deman
d, b/d 
000s

) 
Jan 938 29063 21753 26.3 1220646 1260 12219061456641076242 76398 999844 827
Feb 919 26653 22572 24.5 1119426 0 1119426343981085028 74970 1010058923
Mar 894 27706 22952 25.7 1163652153721179024159601163064 83664 1079400893
Apr 879 26368 22370 24.7 1107456 9492 1116948244441141392 74550 1066842906

May 894 27718 21851 23.7 1164156161281180284217981202082 58674 1143408923
June 887 26611 21456 23.2 1117662334741151136165901167726 59220 1108506927
July 817 25329 20373 23.0 1063818427141106532454861152018 63798 1088220885
Ave 890 27064 21904 24.4 1136688169201153608125291141079 70182 1070896898

Source ,international Trade commission, monthly U.S Fuel Ethanol production,2012   

  2012وهنا حنن يف السنة احلالية  نالحظ اخنفاض اإلنتاج بشكل تدرجيي بني الشهور الستة األول من هذه السنة وهنا  

التفسري االقتصادي قد يصعب ألن السنة ال تزال جارية و املتغريات حديثة، لكن املالحظ هو ارتفاع نسبة تصدير الواليات املتحدة من 

  . اإلثانول مقارنة بنسب الواردات ومتوسط الطلب قد جتاوز اإلنتاج الشهري منه

  ) : 2011 – 2007( رة وفيما يلي نوضح اإلنتاج العاملي لإلثانول حسب املناطق خالل الفت
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F.O. Licht, World Ethanol and Biofuels Report, RFA∗*.,2007,2008,2009,2010,2011.  
  

  :إنتاج الديزل احليوي . ب

  

على تفاعل كيميائي حيث يتم يف هذا التفاعل تكسري  النبايتمن الزيت   احليويتتركز الفكرة األساسية يف إنتاج الديزل  

من هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد  الزيت باستخدام الكحوليات يف صورة ميثانول أو إيثانول مع وجود عامل حفزي جزيئات

  .تفاعل وأسترات اإليثيل للحصول على اجللسرين كخارج البوتاسيوم

، إىل الفوائد البيئية الناجتة عن " أوليف  سانت"تشري العديد من الدراسات اليت قام ا باحثون من جامعة مينسوتا األمريكية وكلية  

من الطاقة، بينما تصل  % 25أن اإليثانول يولد حنو املستخرج من الزيوت النباتية مقارنة مع اإليثانول ، موضحة  استخدام الديزل البيولوجي

املنخفضة نسبيا فقد  بسبب تكلفة إنتاجه احليويباإلضافة إىل اجلدوى االقتصادية للديزل .  % 93إىل حنو  احليويمن الديزل  هذه النسبة

                                                 
∗ -  Renewable Fuels Association 

إنتاج اإلثانول عام  البلد

مليون  2007

  جالون

إنتاج اإلثانول عام 

مليون جالون 2008

إنتاج اإلثانول عام 

مليون جالون 2009

2010إنتاج اإلثانول عام 

  مليون جالون

مليون جالون 2011إنتاج اإلثانول عام 

 14,401.34 13,720.99 10,600.00 9000 6498.6الواليات املتحدة

 5,573.24 6,921.54 6577.89 6472.2 5019.2 الربازيل

 1,167.64 1,176.88 1039.52  733.6  570.3اإلحتاد األورويب

 554.76 541.55 541.55 501.9 486 الصني

 462.3 356.63 290.59 237.7 211.3 كندا

 435 - 435.2 89.8 79.2 تايلند

 84 - 83.21 79.29 74.9 كوملبيا

 316 43.59  247.27 128.4 77.7  البقية

 92 - 91.67 66 52.8 اهلند

 87.2 - 56.8 26.4 26.4 أستراليا

 19,534.99 17,335.20 13096.4 اموع العاملي

 

22,761.18 28946.39 
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  األرضي بنسبة قدرت بنحو احلراريبة لالحتباس اإليثانول واستهالكه يساهم يف التقليل من انبعاث الغازات املسب أظهرت الدراسة أن إنتاج

  .1 % 41تقليص نسبة انبعاث الغازات السامة إىل حنو  يف احليويمقاربة بالوقود احلفري ، بينما يساهم الديزل  % 12

ما مل بين   سنتا 55من جهة أخرى أوضحت الدراسة أن تكلفة إنتاج اللتر من اإليثانول املستخرج من الذرة قدرت بنحــــو  

للتر الواحد من برتين  العامليسنتاً بينما مل يتعد السعر  48املستخرج من بذور الصويا حنو  احليوي من الديزليتجاوز تكلفة إنتاج اللتر 

مع مما جيعله أكثر تنافسية يف سوق الطاقة مقارنة  احليويسنتاً مبعىن أنه أقل بأربع سنتات من سعر الديزل  44حنو  2005سنة  السيارات

  . إلنتاج الطاقة املصادر األخرى

ففي الوقت الذي    احليويباملقارنة بالديزل  كذلك أشارت الدراسات إىل ارتفاع قدرة اإليثانول على توليد كميات كبرية من الطاقة

كذلك . احليويجالونا من الديزل  60جالونا من اإليثانول ال ينتج اهلكتار الواحد من الصويا سوى  354الذرة  ينتج فيه اهلكتار الواحد من

جالون ،  374جالون ،  664جالون ،  714فإن اهلكتار الواحد من  بنجر السكر ، قصب السكر، الذرة ، القمح ينتج ما يقرب من حنو 

جالون  230ن ، جالو 508جالون من اإليثانول على الترتيب أما اهلكتار من النخيل و جوز اهلند و بذور اللفت فتنتج ما يقدر بنحو  277

  .2على الترتيب احليويجالون من الديزل  102، 

  :2006 - 1997تداعيات التوجه حنو إنتاج الطاقة النباتية على أسعار السلع الغذائية خالل الفترة  -:ثالثا 

و القمح و الشعري، واحملاصيل السكرية    على املنتجات الزراعية الغذائية ومن أمهها احلبوب خاصة الذرة العامليتعترب زيادة الطلب            

من أهم  احليويخاصة قصب وبنجر السكر، و الزيوت النباتية خاصة زيت النخيل و الصويا و عباد الشمس الستخالص اإليثانول و الديزل 

عار العاملية هلذه املنتجات، ال سيما وأن أكرب دولتني منتجتني ومصدرتني للذرة والسكر مها الواليات لألس التصاعديتدعم االجتاه  اليتالعوامل 

  . املتحدة األمريكية و الربازيل على الترتيب، وىف نفس الوقت مها أكرب دولتني منتجتني لإليثانول

كثر من نصف دخلهم على الغذاء خاصة احلبوب إال أنه العامل ينفقون أ يفبليون نسمة من الفقراء  2و بالرغم من أن أكثر من حنو 

 من املتوقع أال تقتصر الزيادة على سعر الذرة فقط بل سوف متتد إىل أسعار احلبوب األخرى البديلة ومن أمهها القمح و الشعري حيث ارتفع

قد  الذي، األمر  )2006- 1997( على الترتيب خالل الفترة % 19.5،  % 29.5سعر الذرة الصفراء و القمح بزيادة تقدر بنحو 

 الذياألمر   .تكلفة إنتاج هذه املنتجات يف الرئيسيأسعار اللحوم البيضاء واحلمراء باعتبار أن الذرة العلفية متثل املكون   يترتب عليه ارتفاع

، مصر، اندونيسياد احلبوب، مثل تستور اليتيف البلدان منخفضة الدخلِ  اجتماعيميكن أَن يؤدى إىل انتشار اجلوع ويولد عدم استقرار 

  .نيجرييا، واملكسيك

                                                 
 . 9، ص2009، ي، القاهرةهنادي مصطفى عبد الراضي، دراسة اقتصادية لإلنتاج الوقود احليوي وانعكاساته على األسعار العاملية للحوم، معهد حبوث االقتصاد الزراع -  1
 . 2، ص  06/09/2011احليوي وأزمة الغذاء، قسم وقاية النبات، كلية الزراعة سابا باشا، اإلسكندرية، حممد عبد الو نيس، الوقود  -  2
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( ولتحليل العالقة املباشرة اليت تربط بني إنتاج الطاقة احليوية من اإليثانول و الديزل وبني أسعار املنتجات الغذائية خالل الفترة 

عرض تطور أسعار السلع من املواد الغذائية ، جيب عرض تطور اإلنتاج العاملي لإلثانول و الديزل خالل هته الفترة ، مث ) 2006 -1997

مباشرة وغري اليت تدخل يف إنتاج الوقود احليوي لتتضح بعدها تأثري زيادة إنتاج الوقود احليوي على أسعار بقية السلع الغذائية املرتبطة ا بصفة 

  :مباشرة 

  ) .2006 -1997( عاملياً خالل الفترة  احليويتطور إنتاج الوقود  -1

  :إنتاج اإليثانول  .أ  

 نسبة التغري متوسط الفترة 0/0 2006 0/0 1997 البلــــــــد

 1.99 5.074 0.03 5.28 0.06 5.17 الدمنرك

 35.1 229.8 316.61.92 205.52.42 فرنسا

 57.2 106.2 224.31.36 96.041.13 أملانيا

 59.8 15.66 32.450.20 13.030.15 ار

 32.4- 48.77 44.850.27 59.390.70 إيطاليا

 25.7 56.08 73.880.45 54.880.65 بولندا

 75.2 77.45 149.10.9 36.940.44 أسبانيا

 87.4 20.83 32.190.20 4.0630.05 السويد

 29.0- 92.85 86.280.52 111.31.31 بريطانيا

 29.6 75.45 105.60.64 74.330.88 أخرى

 38.3 728.2 6.49 1071 660.77.78 األورويباالحتاد 

 6.67 183.3 197.91.20 184.72.18 روسيا

 80.0 7.70 18.470.11 0.04 3.69 تركيا

 57.4 70.14 97.630.59 41.610.49 أوكرانيا

 5.22- 103.7 94.590.57 99.531.17 أخرى

 33 1093 8.96 1479 990.211.7 أوروبـا

 50.2 7.81 10.550.06 0.06 5.25 مصر

 14.7- 4.49 0.03 4.49 0.06 5.15 كينيا

 37.4 3.59 0.03 5.01 0.04 3.14 ماالوي
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 77.0 2.45 0.05 7.92 0.02 1.82 موريتانيا

 92.0 4.18 0.06 9.24 0.01 0.74 نيجريا

 19.4 97.14 109.60.66 88.391.04 جنوب أفريقيا

 62.2 3.75 0.05 8.58 0.04 3.25 سوازيالند

 26.3 6.36 0.05 7.92 0.07 5.83 زميبابوي

 44.5 16.57 23.750.14 13.190.16 أخرى

 32.2 146.3 1.13 187 126.81.49 إفريقيا إمجايل

 91.5 85.47 263.91.60 22.430.26 كندا

 40.0 8.71 13.190.08 0.09 7.92 كوستاريكا

 30.0 26.7 29.020.18 20.320.24 كوبا

 55.0 17.15 26.390.16 11.870.14 جواتيماال

 5.59 6.203 0.04 6.60 0.07 6.23 جامايكا

 11.5 13.55 15.830.10 14.010.17 املكسيك

 32.2 7.51 0.06 9.76 0.08 6.62 نيكاراجوا

 5.33 3.46 0.02 3.96 0.04 3.75 بنما

 74 3367 21.106881.041.7 1791 الواليات املتحدة

 15.2 24.43 0.17 27.7 23.480.28 أخرى

 73.8 3560 44.1 22.507277 1908 أمريكا الشمالية و الوسطى

 13.4 45.0 53.830.33 0.55 46.6 األرجنتني

 58.4 11.58 19.790.12 0.1 8.23 بوليفيا

 30.1 3835 5330.032.3 43.9 3726 الربازيل

 90.2 20.91 80.470.49 0.09 7.92 كولومبيا

 28.7 10.76 11.580.07 0.1 8.26 اإلكوادور

 64.7- 6.47 4.4850.03 0.09 7.39 بريو

 7.22 44.93 47.490.29 44.060.52 أخرى

 30.6 3974 33.60 45.305547 3849 أمريكا اجلنوبية

 25.3 858.3 989.45.99 738.88.70 الصني



 2012 - 1997دراسة حتليلية إحصائية خالل الفترة   ) وتداعياته على أسعار السلع الغذائية( دراسة سلوك التوجه االقتصادي حنو مولدات الطاقة  النباتية :ظل التحديات البيئية يف 

 209 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

F.O. Licht, World Ethanol and Biofuels Report, vol. 5, no. 17 (8 May 2007). Source;   

     

  :يليدول ما يف اجل وحتليل البيانات الواردةيتضح من استعراض 

، % 41.7و الربازيل فقط بنسبة متثل حنـو  الواليات املتحدة األمريكية  يفمن اإليثانول يتم إنتاجه  العامليمن اإلنتاج  % 74تبني أن حنو  •

 هيمخس دول  يفمن اإليثانول  العامليمن اإلنتاج  % 14.5بينما يتركز حنو . 2006لإليثانول خالل عام  العامليمن اإلنتاج  % 32.3

  . 2006من اإليثانول عام  العاملياإلنتاج  إمجايلمن  % 11.5 حوايل  دول العامل باقيالصني ، اهلند ، فرنسا ، أملانيا ، كندا و ميثل إنتاج 

مليون جالون عام  989.4إىل حنو  1997ن عام مليون جالو 738.8الصني من حنو  يفكذلك يالحظ ارتفاع الطاقة اإلنتاجية لإليثانول   •

اهلند بني حد أدىن قدر  يفبينما تذبذبت كمية إنتاج اإليثانول .  %3.3و مبعدل منو قدر بنحو %  33.9بنسبة زيادة تقدر بنحو  2007

  .2006مليون جالون عام  606.9و حد أقصى قدر بنحو  2004مليون جالون عام  290.2بنحو 

  : احليويل إنتاج الديز  .ب

  

 26.6 441.4 606.93.68 445.45.25 اهلند

 8.32 43.27 47.490.29 43.540.51 إندونيسيا

 55.1- 7.22 7.6520.05 11.870.14 إيران

 7.27 29.41 29.020.18 26.910.32 اليابان

 30.3- 48.67 45.120.27 58.810.69 كوريا اجلنوبية

 62.9 16.45 18.470.11 0.08 6.86 باكستان

 9.53- 23.3 0.17 27.7 30.340.36 الفلبني

 280.0- 71.25 26.390.16 100.31.18 اململكة السعودية

 26.8 75.42 131.90.80 1.14 96.6 تايالند

 18.3 25.71 31.660.19 25.860.3 أخرى

 19.2 1640 11.9 1962 18.7 1585أسيــــــــــــــا

 50.0 36.12 47.490.29 23.750.28 أستراليا

 45.1- 4.33 0.02 3.46 0.06 5.01 نيوزيالند

 - 2.11 0.01 2.11 0.02 2.11 أخرى

 41.8 42.56 53.060.32 30.870.36 قارة أستراليا

 48.6 10457 16505100 100 8489 العامل
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F.O. Licht, World Ethanol and Biofuels Report, vol. 5, no. 17 (8 May 2007). Source;  

  

  

  

  

  

  

 نسبة التغري متوسط الفترة 0/0 2006 0/0 1997البلــــــــد

 92.83 251.2 37.4 711 35.4 51 أملانيا

 81.55 95.6 10.8 206 26.4 38 فرنسا

 82.82 86.0 11.9 227 27.1 39 إيطاليا

 100 12.5 2.84 54 0 0 مجهورية التشيك

 100 12.0 1.89 36 0 0 النمسا

 100 10.55 3.1 59 0 0 أسبانيا

 100 9.7 1.16 22 0 0 الدمنرك

 100 8.8 2.1 40 0 0 بولندا

 100 15.83 6.2 118 0 0 إجنلترا

 100 1.78 0.74 14 0 0 السويد

 100 12.4 2.31 44 0 0 أخرى

 91.63 515.5 80.4 1530 88.9 128 األورويباالحتاد 

 94.7 35.85 6.94 132 4.86 7 الواليات املتحدة

 100 5.8 1.21 23 0 0 الربازيل

 100 5.6 1.16 22 0 0 كندا

 100 16.3 4.68 89 0 0 الصني

 100 1.5 0.68 13 0 0 اهلند

 100 7.7 1.42 27 0 0 أستراليا

 86.15 18.8 3.42 65 6.25 9 أخرى

 92.43 609.3 100 1903 100 144 العامل
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  :أهم املنتجات الزراعية املستخدمة إلنتاج اإليثانول 

   :حماصيل احلبوب    .أ

  
Source ; F.O. Licht, World Ethanol and Biofuels Report, vol. 5, no. 17 (8 May 2007). 

  

اإليثـانول خاصة الذرة الرئيسية إلنتاج  أمهية احلبوب كأحد املصادر يف اجلدوليتضح من استعراض و حتليل البيانات الواردة 

  .  إنتاج اإليثانول يفمن احلبوب  يالصفراء و القمـح و  الشعري حيث تستخدم الدول املنتجة لإليثانول املخزون العلف

و قد ارتفعت نسبة   إنتاج اإليثانول يفتعتمد عليه الواليات املتحدة األمريكية  الذي الرئيسياحملصول  هيتعترب الذرة الصفراء 

 2006عام  % 20.5إىل حنو  1997عام %  5.1الواليات املتحدة األمريكية من حنو  يفم من الذرة الصفراء إلنتاج اإليثانول املستخد

  . من إنتاج الذرة الصفراء % 15.4بنسبة زيادة تقدر بنحو 

 العامليمن اإلنتاج % 40و ميثل حنو  1997مليون طن عام  234كذلك ارتفع إنتاج الواليات املتحدة من الذرة الصفراء من حنو 

من جهة أخرى تعتمد .  2006عام  العامليمن اإلنتاج   % 39.75و ميثل حنو  2006مليون طن عام  268من الذرة الصفراء إىل حنو 

دولة بعد الواليات املتحدة  ثاينإنتاج اإليثانول و  يفثالث دولة على مستوى العامل  هيو    إنتاج اإليثانول يفاء الصني أيضاً على الذرة الصفر

البلـــــ

 ـــد

  احملصول

 املستخدم

ب كمية اإليثانول

  هكتار/ اجلالون 

  

 

متوسط املخزون 

العلفى إلنتاج 

اإليثانول باأللف طن 

  خالل الفترة

)1997-2006

 لصناعة اإليثانول) املخزون العلفى (  احملصويلنسبة املستخدم من اإلنتاج 

1997199819992000200120022003200420052006

الواليات املتحدة 

 األمريكية

17.217.7319.8620.6525.732.0537.1740.5647.1155.7 809730 354الذرة الصفراء

47.242.8233.837.2841.3547.1745.6347.4850.2555.35 1628549 662قصب السكر الربازيل

6.518.998.978.766.9910.6210.5810.8310.5810.16 113860 345الذرة الصفراء الصني

3.886.5510.14 6.466.436.936.976.776.514.43 177720 345قصب السكر اهلند

0.030.030.03 0.020.020.030.020.030.030.03 97.8 277 القمح فرنسا

42.045.6552.42 28.7830.232.933.8338.0435.1835.0 116510 714 بنجر السكر

0.140.1430.183 0.1360.1280.1490.130.1390.1290.13 300 277 القمح أملانيا

0.1780.1880.160.1640.1850.1620.1840.1990.2010.291 108.6 277 القمح أسبانيا
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 1997عام  % 6.1  الصني من حنو يفإلنتاج اإليثانول    إنتاج الذرة الصفراء حيث ارتفعت نسبة املستخدم من الذرة الصفراء يفاألمريكية 

إىل حنو  1996دوالر عام  117.17لطن الذرة الصفراء من حنو  العامليمن جهة أخرى ارتفع السعر .  2006عام  % 10.16إىل حنو 

  .% 26.8بنسبة زيادة تقدر بنحو  2006دوالر للطن عام  148.6

  :وهو ما نوضحه يف اجلدول التايل 

  

  

Source ;F.A.O, Food outlook, Global market analyses, vol. 1, no.1 (June 2006)  
  

و الصني و السعر    كل من الواليات املتحدة األمريكية يفالعالقة االقتصادية بني إنتاج اإليثانول خالل اإلحصائيات يتضح من 

و الصني عن حنو    كل من الواليات املتحدة األمريكية يفإنتاج اإليثانول  يف للذرة الصفراء كمتغري تابع ، حيث يتضح مسئولية التغري العاملي

إىل وجود عالقة طردية بني إنتاج  األرقامكذلك تشري . للذرة الصفراء خالل فترة الدراسة  العامليالسعر  يفمن التغريات احلادثة  % 81

كل من الدولتني  يفللذرة الصفراء حيث أن زيادة إنتاج اإليثانول  العامليكل من الواليات املتحدة األمريكية و الصني و السعر  يفاإليثانول 

كل من  يفمما يعىن أنه بزيادة إنتاج اإليثانول . دوالر  0.14للذرة الصفراء مبقدار  العامليمبقدار مليون جالون سوف تؤدى إىل زيادة السعر 

  .ظروف القياس  و ذلك عند ثبات  % 5.3للذرة الصفراء مبقدار  العاملييزيد السعر  % 10الواليات املتحدة األمريكية و الصني مبقدار 

 السنة

العامليالسعر 

  للقمح

 طن/$

العامليالسعر 

للذرة الصفراء

 طن/$  

العامليالسعر 

  للشعري

 طن/$  

العامليالسعر 

  للسكر

 طن/$

العامليالسعر 

لبذور اللفت 

 طن/$

العامليالسعر 

لفول الصويا

 طن/ $

إنتاج اللحم البقر

 )مليون طن(

إنتاج الدواجن

 )مليون طن(  

العامليالسعر 

  للدواجن

 طن/ $

العامليالسعر 

     البقري

 طن/ $

1997 159.665101.62 97.24 635.71 121 223.3 62.75 61.62 1366.21885.4 

1998 126.09690.294 85.05 607.71 117 174.9 60.64 63.38 1414.61753.7 

1999 112.05 88.219 75.94 601.22 118 183.1 61.53 69.04 1343.11862.3 

2000 114.00489.609 77.23 563.58 121 188.9 61.1 71.17 1331.71966.5 

2001 126.80599.333 93.94 534.91 129 201.8 60.15 72.51 1425.32162.5 

2002 148.528105.19 109 557.98 141 231.9 62.22 75.11 1413 2137.0 

2003 146.142111.78 104.7 606.59 178 243.2 62.25 76.69 1483.12010.2 

2004 156.88298.406 98.99 680.51 130 322.7 63.43 78.75 1696.42551.4 

2005 152.439148.59 95.08 676.03 128 275.1 64.01 81.85 1655.42658.9 

2006 191.721166.14 116.6 684.32 133 259.3 65.9 79.84 1550.82589.4 
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من إنتاجها من اإليثانول و تعترب فرنسا أوىل  % 20 إنتاج حنو  يفإنتاج اإليثانول معتمدة على القمح  يفتعتمد فرنسا على القمح  

 يف إنتاج اإليثانول و كذلك خامس دولة على مستوى العامل يفإنتاج اإليثانول و خامس دولة على مستوى العامل  يف األورويبدول االحتاد 

 0.04إىل حنو  1997عام % 0.029  فرنسا من حنـو يفإلنتاج اإليثـانول   إنتـاج القمح حيث ارتفعت نسبـة املستخدم من القمح

  .2006عـام  %

على إنتاج اإليثانول و تنتج أملانيا حنو نصف إنتاجها من اإليثانول معتمدة  يف األورويبحتتل أملانيا املرتبة الثانية بني دول االحتاد 

عام  % 0.18إىل حنو  1997عام  % 0.14أملانيا من حنو  يفحمصول القمح حيث ارتفعت نسبة املستخدم من القمح إلنتاج اإليثانول 

  .%  0.04 بنسبة زيادة قدرت بنحو  2006

تاجها منه معتمدة على حمصول من إن % 50إنتاج اإليثانول و تنتج حنـو  يف األورويباملرتبة الثالثة بني دول االحتاد  يفتأتى أسبانيا  

إىل حنــو  1997عام  % 0.18   إسبانيــا من حنــو يف اإلثانولإلنتــاج    القمح ، و قد ارتفعت نسبة املستخدم من القمح

من جهة أخرى يالحظ أن حمصول . من إنتاجها من اإليثانول %  50حيث تستخدم أسبانيا القمح إلنتاج حنو  2006عام %  0.29

من إنتاجها من اإليثانول % 30إنتاج حنو  يفالشعري   حيث تعتمد أسبانيا على األورويبدول االحتاد  يفن أهم مصادر إنتاج اإليثانول الشعري م

.  

و بالرغم من ذلك يعترب حمصول القمح  تعترب حماصيل احلبوب من احملاصيل الغذائية األساسية لعديد من الدول خاصة الدول الفقرية 

مليون  1071حنو  2006من اإليثانول عام  األورويبفقد بلغ إنتاج االحتاد  األورويبدول االحتاد  يفألول إلنتاج اإليثانول هو احملصول ا

من إنتاجها من اإليثانول من خالل املخزون العلفى  % 39،بينما يتم إنتاج حنو  1997مقارنة بعام  % 62     جالون بزيادة تقدر بنحو

 6إنتاج حنو  يفألف طن من الشعري  355الشعري حيث استخدم حنو  كذلك.  2006مليون طن من القمح عام  1.8للقمح مستخدمة حنو 

 1إنتاج حنو  يفألف طن من املخزون العلفى للذرة الصفراء  100بينما استخدم حنو . 2006من اإليثانول عام  األورويبمن إنتاج االحتاد  %

  . 12006من اإليثانول عام  األورويبمن إنتاج االحتاد  %

للقمح  العامليالسعر  يفمن التغريات احلادثة  % 49عن حنو  األورويبدول االحتاد  يفإنتاج اإليثانول  يفحيث يتضح مسئولية التغري  

للقمح  العامليو السعر   األورويبدول االحتاد  يفإىل وجود عالقة طردية بني إنتاج اإليثانول اإلحصائيات كذلك تشري . خالل فترة الدراسة 

مما يعىن أنه . دوالر  0.123للقمح مبقدار  العامليحيث أن زيادة إنتاج اإليثانول من القمح مبقدار مليون جالون سوف تؤدى إىل زيادة السعر 

  . % 6.2قدار للقمح مب العاملييزيد السعر % 10مبقدار  األورويبدول االحتاد  يفبزيادة إنتاج اإليثانول من القمح 

للشعري  العامليالسعر  يفمن التغريات احلادثة  % 19عن حنو  األورويبدول االحتاد  يفإنتاج اإليثانول  يفحيث يتضح مسئولية التغري  

للشعري  العامليو السعر  األورويبدول االحتاد  يفإىل وجود عالقة طردية بني إنتاج اإليثانول  اإلحصائياتكذلك تشري . خالل فترة الدراسة 

مما يعىن أنه . دوالر  0.79للشعري مبقدار  العامليحيث أن زيادة إنتاج اإليثانول من الشعري مبقدار مليون جالون سوف تؤدى إىل زيادة السعر 

  . % 3.6للشعري مبقدار  العاملييزيد السعر   %10مبقدار  األورويبدول االحتاد  يفبزيادة إنتاج اإليثانول من الشعري 

  

                                                 
  . 14، ص2010عبد العزيز جرية ، الوقود احليوي حيرق الثروة احليوانية، األهرام االقتصادي، مؤسسة األهرام، القاهرة،  -  1
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  :السكر حماصيل  .ب

  

الرئيسية إلنتاج اإليثـانول خاصة  دول أمهية احملاصيل السكرية كأحد املصادراجليتضح من استعراض و حتليل البيانات الواردة ب

  .  إنتاج اإليثانول يفقصب السكر و بنجر السكر حيث تستخدم الدول املنتجة لإليثانول املخزون من احملاصيل السكرية 

إنتاج اإليثانول، و قد ارتفعت نسبة املستخدم من قصب السكر إلنتاج  يفتعتمد الربازيل أساساً على املخزون من قصب السكر  

من إنتاج قصب  % 8.2  بنسبة زيادة تقدر بنحو  2006عام  % 55.5     إىل حنو 1997عام  % 47.2الربازيل من حنو  يفاإليثانول 

من قصب  العامليمن اإلنتاج  % 27و ميثل حنو  1997مليون طن عام  331ازيل من قصب السكر من حنو كذلك ارتفع إنتاج الرب. السكر 

  .  2006عام  العامليمن اإلنتاج  % 33.3و ميثل حنو  2006مليون طن عام  420السكر إىل حنو 

 ثاينإنتاج اإليثانول و  يفمستوى العامل رابع دولة على  هيإنتاج اإليثانول و  يفمن جهة أخرى تعتمد اهلند أيضاً على قصب السكر 

عام  % 6.5  اهلند من حنو يفإنتاج قصب السكر حيث ارتفعت نسبة املستخدم من قصب السكر إلنتاج اإليثانول  يفدولة بعد الربازيل 

  . 2006عام  % 10.14    إىل حنو 1997

إنتاج اإليثانول و قد ارتفعت نسبة املستخدم من بنجر السكر  يفتعتمد عليه فرنسا  الذي الرئيسييعترب بنجر السكر هو احملصول 

من إنتاج بنجر  % 23.6بنسبة زيادة تقدر بنحو  2006عام  % 52.4إىل حنو  1997عام  % 28.8فرنسا من حنو  يفإلنتاج اإليثانول 

حيث 2006مليون طن عام  29.3إىل حنو  1997مليون طن عام  34.37كذلك اخنفض إنتاج فرنسا من بنجر السكر من حنو . السكر

  .إنتاج بنجر السكر يفأوىل دول العامل  هيتعترب فرنسا 

كل من الربازيل و اهلند و فرنسا  يفإنتاج اإليثانول من قصب السكر و بنجر السكر  إمجايليتضح من دراسة العالقة االقتصادية بني 

من  % 45عن حنو  إنتاج اإليثانول من قصب و بنجر السكر يفالتغري  حيث يتضح مسئولية ،للسكر خالل فترة الدراسة  العامليو السعر 

  . للسكر خالل فترة الدراسة  العامليالسعر  يفالتغريات احلادثة 

للسكر  العامليالربازيل و اهلند و فرنسا و السعر  يفإنتاج اإليثانول  إمجايلإىل وجود عالقة طردية بني  اإلحصائياتكذلك تشري 

لكيلو السكر مبقدار  العاملينتاج اإليثانول من قصب و بنجر السكر مبقدار مليون جالون سوف تؤدى إىل زيادة السعر حيث أن زيادة إ

يزيد السعر  % 10كل من الربازيل و اهلند و فرنسا مبقدار  يفمما يعىن أنه بزيادة إنتاج اإليثانول من قصب و بنجر السكر . دوالر  0.005

  . % 3.7ر مبقداللسكر  العاملي

  

  :احملاصيل الزيتية  - ج

خاصة  احليويالرئيسية إلنتاج الديزل  دول أمهية احملاصيل الزيتية كأحد املصادراجليتضح من استعراض و حتليل البيانات الواردة ب

  .  احليويإنتاج الديزل  يفاملخزون العلفى من هذه احملاصيل  احليويبذور اللفت و فول الصويا و النخيل حيث تستخدم الدول املنتجة للديزل 
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Source F.O. Licht, World Ethanol and Biofuels Report, vol. 5, no. 17 (8 May 2007  
و  األورويبتعتمد عليه دول االحتاد  الذي الرئيسييعترب اللفت من احملاصيل العلفية بينما يتبني أن زيت بذور اللفت هو احملصول 

 12.33من حنو  األورويبدول االحتاد  يف احليويو قد ارتفعت نسبة املستخدم من بذور اللفت إلنتاج الديزل  احليويإنتاج الديزل  يفالصني 

  . من إنتاج بذور اللفت خالل فترة الدراسة  % 76.37بنسبة زيادة تقدر بنحو  2006عام  % 89.7   إىل حنو 1997عام  %

مليون طن عام  13.3إىل حنو  1997مليون طن عام  7.7ور اللفت من حنو من بذ األورويبكذلك ارتفع إنتاج دول االحتاد 

  . 1997اإلنتاج عام  إمجايلمن  % 72.7بنسبة زيادة تقدر بنحو  2006

إنتاج  يفخامس دولة على مستوى العامل  هيو  احليويإنتاج الديزل  يفمن جهة أخرى تعتمد الصني أيضاً على بذور اللفت  

الصني من  يف احليويإلنتاج الديزل    إنتاج بذور اللفت حيث ارتفعت نسبة املستخدم من بذور اللفت يفو أوىل دول العامل   احليويالديزل 

  .  2006عام  % 4.05إىل حنو  2002عام  % 0.24حنو 

 2006عام  دوالر للطن 133إىل حنو  1996دوالر عام  121من حنو    لطن بذور اللفت العامليمن جهة أخرى ارتفع السعر 

لطن بذور اللفت  العامليدوالر للطن من متوسط قيمة السعر  2.2ما يقدر بنحو  أي%  1.7، بلغ حنو % 9.9بنسبة زيادة تقدر بنحو 

  .) 2006-1996(خالل الفترة 

كل  يف احليويالديزل إلنتاج  األساسيحمصول فول الصويا من احملاصيل الزيتية و العلفية اهلامة و بالرغم من ذلك فهو احملصول  يعترب

رابع  هيو  احليويإنتاج الديزل  يفمن جهة أخرى تعتمد الواليات املتحدة على بذور فول الصويا . من الواليات املتحدة و الربازيل و كندا 

لواليات املتحدة األمريكية إنتاج ا إمجايلإنتاج فول الصويا فقد ارتفع  يفو أوىل دول العامل    احليويإنتاج الديزل  يفدولة على مستوى العامل 

مقارنة بعام %  1786بزيادة تقدر بنحو  2006مليون جالون عام  132إىل  1997مليون جالون عام  7من حنو  احليويمن الديزل 

1997 .  

 % 0.22 الواليات املتحدة األمريكية من حنو يف احليويمن جهة أخرى ارتفعت نسبة املستخدم من فول الصويا إلنتاج الديزل 

  . من إنتاج فول الصويا خالل فترة الدراسة  % 3.48بنسبة زيادة تقدر بنحو  2006عام  % 3.7إىل حنو  1997عام 

البلـــــ

 ـــد

  احملصول

 املستخدم

كمية الديزل 

  احليوي

هكتار/باللتر  

 

متوسط املخزون 

العلفى إلنتاج الديزل 

باأللف طن  احليوي

  خالل الفترة

)1997-2006

 احليويلصناعة الديزل ) املخزون العلفى (  احملصويلنسبة املستخدم من اإلنتاج 

1997199819992000200120022003200420052006

12.3311.8212.4317.6825.1632.4342.0366.6764.8889.70 40870 1190بذور اللفتاألورويباالحتاد 

بذور فول  أمريكا

 الصويا

446 8526 0.22 0.25 0.3 0.32 0.38 0.51 0.63 1.76 2.2 3.71 

0.240.520.741.734.06 - - - - - 1827 1190بذور اللفت الصني
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مليون طن  86.77إىل حنو  1997مليون طن عام   71.7كذلك ارتفع إنتاج الواليات املتحدة األمريكية من فول الصويا من حنو 

من    لطن فول الصويا العامليمن جهة أخرى ارتفع السعر .  1997اإلنتاج عام  إمجايلمن %  21.0بنسبة زيادة تقدر بنحو  2006عام 

ما  أي%  5بلغ حنو %  16.1بنسبة زيادة تقدر بنحو  2006دوالر للطن عام  259.3إىل حنو  1996دوالر للطن عام  223.3حنو 

  ) .2006-1996(لطن فول الصويا خالل الفترة  العامليدوالر للطن من متوسط قيمة السعر  11.52يقدر بنحو 

كل من الواليات املتحدة األمريكية و كندا  يفمن فول الصويا  احليويإنتاج الديزل  إمجايليتضح من دراسة العالقة االقتصادية بني 

من فول الصويا عن حنو  احليويإنتاج الديزل  يفحيث يتضح مسئولية التغري ،لفول الصويا خالل فترة الدراسة  العامليو الربازيل و السعر 

إىل وجود عالقة طردية بني  اإلحصائياتكذلك تشري . لفول الصويا خالل فترة الدراسة  العامليالسعر  يفمن التغريات احلادثة  % 39.5

من فول  احليويحيث أن زيادة إنتاج الديزل  لفول الصويا العامليالواليات املتحدة و كندا و الربازيل و السعر  يف احليويإنتاج الديزل  إمجايل

 احليويمما يعىن أنه بزيادة إنتاج الديزل . دوالر  0.54لفول الصويا مبقدار  العامليالصويا مبقدار مليون جالون سوف تؤدى إىل زيادة السعر 

  . % 5.4ر مبقداللسكر  امليالعيزيد السعر  % 10كل من الواليات املتحدة و كندا و الربازيل مبقدار  يفمن فول الصويا 

  

  :اخلامتة 

وببلوغنا هذه املرحلة من البحث نستطيع أن جنيب وببيان عن خمتلف التساؤالت املطروحة حول عالقة إنتاج الطاقات املتجددة  

هي املكون األساسي هلا كاخلبز أو بأسعار خمتلف السلع الغذائية اليت تدخل ضمن إنتاجها أو حىت املواد النهائية اليت تعترب السلع الزراعية فيها 

  .اللحوم وزيت الطبخ إىل غري ذلك 

كما أن التوجه الكبري ملختلف االقتصاديات العاملية للطاقة احليوية شجع العديد من املؤسسات االقتصادية لالستثمار وجين األرباح 

حليوية كالقمح والشعري والذرة والسكر واالستفادة من كل وراء هذا االجتاه من خالل االستثمار يف احملاصيل األساسية لتوليد الطاقة ا

االمتيازات املمنوحة من طرف احلكومات اليت ترى يف هذه الطاقة بديال أو أا تغطي النقص احلاصل يف توفري الطاقة األحفورية ونلخص 

  :النتائج البحثية يف النقاط التالية 

 العامليو يالحظ تركز اإلنتاج ) .  2012 -1997( سنوياً خالل الفترة % 82ل مبعدل بلغ حنو ارتفعت الطاقة اإلنتاجية العاملية لإليثانو  -

  %. 75الواليات املتحدة األمريكية و الربازيل بنسبة بلغت حنو  يفمن اإليثانول 

خاصة أملانيا  األورويبدول االحتاد  يف احليويمن الديزل  العامليو يالحظ تركز اإلنتاج ،  احليويتزايدت الطاقة اإلنتاجية العاملية للديزل  -

  .احليويللديزل  العاملياإلنتاج  إمجايلمن % 40حيث تنتج حنـو 

أن احملروقات النباتية، اليت تسمى الوقود احليوي، أقل خطورة على البيئة من النفط والغاز والفحم، وأن  اخلرباءبالتايل، يرى بعض و

يناقض البعض اآلخر هذه املعلومات ويؤكد أن ضريبة يف املقابل، . اس احلراري والتلوث البيئيهذا االبتكار يساهم يف احلد من االحتب

، وهناك دراسات أخرى جترى حاليا واليت قد تكشف الغذائية والقضاء على الغابات احملروقات النباتية باهظة من حيث ارتفاع أسعار املواد
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ية واستخدامها وهي قيد الدراسة وهناك من يؤكد انه مهما كان تلوث اهلواء جراء عن تلوث خطري قد حيدثه كذلك إنتاج الطاقة احليو

ية استخدام الطاقة احليوية ال يصل إىل نسبة التلوث اليت حتدثها آبار البترول أو استخدام مشتقاته من البرتين والغاز والسوائل الكيميائ

  يئة وحتقيق التنمية بشكل مستدام تاج الطاقة املتجددة اليت من شأا أن حتافظ على الباملستخرجة منها ، وهذا ما يزيد من اهتمام الدول أكثر بإن

  :قائمة املراجع 

  :باللغة العربية  -1
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، معهد حبوث االقتصاد دراسة اقتصادية لإلنتاج الوقود احليوي وانعكاساته على األسعار العاملية للحومهنادي مصطفى عبد الراضي،  -2

  . 2009الزراعي، القاهرة ،
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)اجلزائر- جامعة وهران( زايري بلقاسم.د.أ  

)اجلزائر- جامعة مستغامن(وهيبة مقدم .أ  

  

  

  :اإلطار العام للدراسة :أوال

  :مقدمة.1

العملية اإلدارية، و على الرغم من أا تقع يف أخر مرحلة من مراحل امتام النشاط أو  تعترب مرحلة القياس والتقييم من أهم مراحل

الربنامج او االستراتيجية إال أن القياس و من مث التقييم يؤثر بشكل مباشر يف النشاط ذاته من حيث أنه يعرض جدواه و فعاليته و 

  .يساعد يف اظهار اختالله و تقوميها

كتمل إال بقياس أدائه و تقييمه، فقياس األداء التنظيمي على اختالف أشكاله مهم جدا يف منظمات لذلك فإن أي نشاط ال ي

األعمال، حيث يساعد هذه األخرية يف حتسني العملية اإلدارية ككل و تسيري وظائفها بالشكل الصحيح، و قد ال يطرح قياس األداء 

عديد من أدوات القياس املرتبطة ذا األداء، على الرغم من أا ما تزال املايل أو االقتصادي بشكل عام مشكلة، حيث أن هناك ال

تقليدية يف كثري من املنظمات إال أا تفي بالغرض منها، غري أن االشكال األكرب يتعلق بإشكالية قياس األداء االجتماعي بشكل عام، 

لك أن مفهومي األداء االجتماعي و املسؤولية االجتماعية و قياس أداء املؤسسة جتاه أدائها للمسؤولية االجتماعية بشكل خاص، ذ

مفهومان حديثني نسبيا سواء من حيث التأصيل العلمي أومن حيث املمارسة العملية، و يترتب على ذلك عدة أمور من أمهها أن 

  .مهأنظمة وأدوات قياس األداء االجتماعي حديثة، كما أن األداء االجتماعي يتميز بصعوبة قياسه و تقيي

و لكن على الرغم من ذلك فقد ظهرت بعض أنظمة القياس اإلدارية اليت بإمكاا أن تقيس و تقيم األداء االجتماعي ملنظمات 

ا األعمال و من أمهها لوحة القيادة بشكلها املطور، و بطاقة األداء املتوازن املستدامة اليت تقيس كل حماور األداء الرئيسية اليت تضمه

  . جتماعيةاملسؤولية اال

  :مشكلة الدراسة.2

ال يقل قياس األداء االجتماعي أمهية عن قياس األداء املايل و االقتصادي يف منظمات االعمال، لذا وجب على هذه األخرية أن 

 لألداء حىت تقيم أدائها االجتماعي و تراجعه و تقومه، و على الرغم من انتشار القياس احملاسيب ةتستعني بأنظمة القياس األكثر كفاء

االجتماعي بشكل واسع إال أنه ال يكاد خيل من التعقيدات نظرا لصعوبة لقياس املنافع االجتماعية و التكاليف االجتماعية، لذلك من 

  .املهم أن حتاول منظمات األعمال أنتجمع بني أنظمة قياس أخرى غري حماسبية لقياس األداء االجتماعي و منها لوحة القيادة

  :لدراسة سنحاول االجابة على اشكالية أساسية و هيمن خالل هذه ا

  كيف تسهم لوحة قيادة يف إدارة و قياس و تقييم املسؤولية االجتماعية يف منظمات االعمال؟
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  :و قد قمنا بتجزئة هذه السؤال الرئيسي إىل تساؤالت فرعية و هي كالتايل

 خطوات دجمها يف العملية اإلدارية؟ما املقصود باملسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال و ما هي  �

 ما املقصود باألداء االجتماعي و ما هي أنظمة قياسه؟ �

  ما هي لوحة القياد و ما هي مراحل تصميمها و كيف ميكن االستفادة منها يف إدارة و قياس وتقييم املسؤولية االجتماعية؟ �

  :أمهية الدراسة.3

  :تتمثل أمهية هذه الدراسة فيما يلي

 .مبفهوم املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمالالتعريف  �

 .التعرض ملفهوم األداء االجتماعي و لطرق و أنظمة قياسه يف منظمات األعمال �

التعريف بلوحة القيادة و تبيان أمهيتها يف قياس األداء يف منظمات األعمال، و التعرض ملراحل تصميم هذه األداة و الربط بينها  �

 .ه املسؤولية االجتماعيةو بني قياس األداء جتا

 . التعرض لنظام حديث من أنظمة القياس و هو بطاقة األداء املتوازن املستدامة، و اليت تعد تطويرا لبطاقة األداء املتوازن �

  :الدراسات السابقة.4

  :ما يلي بعضا منهاتعرضت بعض الدراسات الغربية و العربية ملوضوع لوحة القيادة ودورها يف قياس األداء االجتماعي، نعرض في

: تصميم نظام لوحات قيادة تدمج التنمية املستدامة:"و اليت عنواا) Fana RASOLOFO-DISTLER(دراسة  �

هدفت هذه الدراسة إىل تصميم نظلم من لوحات القيادة يفعل و .1"بطاقة األداء املتوازن و   « OVAR »مقاربة تدمج منهجية 

يدمج التنمية املستدامة برؤية استراتيجية، يف احدى الشركات الفرنسية الرائدة يف قطاع السكن االجتماعي، و استعملت الدراسة 

 .نبطاقة األداء املتواز و   « OVAR »2إلدماج بعد التنمية املستدامة طريقتان مها منهجية 

: األداء الكلي ملنظمة االعمال و قيادته: "و عنواا ) Christophe Germain et Stéphane Trébucq(دراسة  �

تعرضت الدراسة لألصول النظرية للمسؤولية االجتماعية، و أهم انظمة قياس األداء االجتماعي، و ركزت على .3"مقاربات فكرية

 .ونديا كأنظمة لقياس التنمية املستدامةبطاقة األداء املتوازن و لوحة قيادة شركة سك

فيما ذا تفيد مؤشرات املسؤولية االجتماعية للشركات؟حدود و مناذج : "و عنوا ) Nicolas Berland(دراسة  �

تعرضت الدراسة اىل استخدام عدد متنوع من املؤشرات من أجل قياس أداء املسؤولية االجتماعية يف منظمات .4"االستخدام

 .األعمال

. 5"قياس األداء الكلي ملنظمات األعمال: "و عنواا) Angèle DOHOU et Nicolas BERLAND(دراسة  �

و تعرضت الدراسة إىل مفهوم األداء الشامل و عالقته باملسؤولية االجتماعية، كما تطرقت ألهم األدوات املستعملة لقياس األداء 

  . املتوازن املستدامة الشامل يف منظمات االعمال و اليت منها بطاقة األداء

دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء املتوازن لتفعيل دور منظمات األعمال "و عنواا ) نادية راضي عبد احلليم(دراسة  �

 املؤشرات ضمن البيئي األداء مؤشرات إلدخال املتوازن األداء بطاقة استخدام يةكيف الدراسة ناقشتو .6"يف التنمية املستدامة

 .مستدامة متوازن أداء بطاقة إىل لنصل البطاقة حتتويها اليت األخرى واألبعاد
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ملنظمات  مؤشرات التنمية املستدامة واألداء االجتماعي :"و عنواا) خلدميي عبداحلميد و أوالد حيمودة عبداللطيف(دراسة  �

 مؤشرات التنمية املستدامةوكذا  .ملنظمات األعمالمعايري ومؤشرات تقييم األداء االجتماعي و تناولت هذه الدراسة . 7"األعمال

  .االجتماعية ملنظمات األعمال باملسؤولية ومدى ارتباطها

  :منهجية الدراسة.5

االطالع على األهم  من خاللاملسح املكتيب،  حيث مت اللجوء إىل، لتحقيق أهداف هذه الدراسةمت استخدام املنهج الوصفي التحليلي 

  .الكتب و االت و التقارير و البحوث و الدراسات السابقة يف املوضوع، باإلضافة إىل املعلومات احملصل عليها من شبكة االنترنت

  :حمتويات الدراسة.6

  :سيتم تقسيم هذه الدراسة إىل املباحث التالية

 .الدراسة وأهدافها وخطة البحثاشكالية و نتناول فيه  :أوال اإلطار العام للدراسة �

و نتعرض فيه إليضاح مفهوم املسؤولية االجتماعية أوال، مث ننتقل لتبيان مفهوم لوحة القيادة و :اإلطار النظري للدراسة: ثانيا �

رة و تقييم املسؤولية بطاقة األداء املتوازن، مث نوضح كيفية استعمال كال من  لوحة القيادة االستراتيجية و بطاقة األداء املتوازن يف إدا

  . االجتماعية يف منظمات األعمال

  .نتائج و توصيات الدراسة: ثالثا �

  اإلطار النظري للدراسة: ثانيا

  :مفهوم املسؤولية االجتماعية يف منظمات األعمال.1

الفكر اإلداري إال يف بداية  يعترب مفهوم املسؤولية االجتماعية بشقه الديين و األخالقي مفهوما قدميا، إال أنه مل يظهر يف أدبيات

و الذي أشار من ) Bowen(ملؤلفه  8اخلمسينات من القرن العشرين يف الواليات املتحدة األمريكية، و ذلك من خالل كتاب

 دورا قيما و أخالقيا يف اتمع، حيث كان ينظر إىل منظمات األعمال باعتبارها) رجل األعمال(خالله على امهية أن ميارس املقاول 

  .ممثال طرف فاعل يف اتمع عليها أن تؤدي دورها االجتماعي بإتقان

يف الثمانينات ظهرت رؤية جديدة، اعتربت من خالهلا أن مسؤولية منظمات األعمال ال جيب أن تكون فقط جتاه املسامهني إمنا جتاه 

  .9جمموعة من األطراف ممن يسمون بأصحاب املصلحة

مظاهر مثل كثرة كوارث و فضائح الشركات الكربى، كثرة حوادث العمل، و انتشار الكوارث  و متيزت سنوات التسعينات بعدة

ة البيئية،  هذه األمور أدت إىل تطور مفهم املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال، و يف أوروبا حتديدا مت اعتبار املسؤولية االجتماعي

  .املستدامةملنظمات األعمال مسامهة هلذه املنظمات يف التنمية 

كان هلا كبري األثر يف انتشار مفهوم املسؤولية االجتماعية و بدء تطبيقه و ممارسته من قبل العديد  10و ال شك أن املبادرات الدولية

  . من منظمات األعمال خصوصا الكبرية منها

يئية و االجتماعية و االقتصادية يف االجتماعية ملنظمات األعمال بأا مفهوم تقوم من خالله املنظمات بإدماج االنشغاالت الب

نشاطاا، و يف عالقاا مع أصحاب املصلحة الذين تتعامل معهم  و ذلك على أساس تطوعي غري الزامي حيث تبدأ املسؤولية 

  .االجتماعية  عندما ينتهي دور القانون



  احلاجة إىل تصميم لوحة قيادة من أجل دمج املسؤولية االجتماعية يف منظمات األعمال و قياس األداء جتاهها

 

 
221 

يف سبيل ) املنظمات غري احلكومية، اجلمعيات(لي و تعترب املسؤولية االجتماعية مبثابة االستجابة لضغوطات و طلبات اتمع احمل

و هي تعين مسؤولية املنظمات بشكل  .مراعاة أفضل للجوانب االجتماعية و البيئية عند قيام منظمات األعمال بنشاطاا االقتصادية

ا، و تنعكس هذه املسؤولية عام و منظمات األعمال على وجه اخلصوص عن اآلثار االجتماعية و البيئية النامجة عن أدائها لنشاطا

  :من خالل ممارسة السلوكات األخالقية و الشفافة اليت

 .تتوافق مع متطلبات التنمية املستدامة و معيشة أفراد اتمع �

 ..املسامهون، املوظفون، اتمع، البيئة، املوردون، الزبائن: تأخذ بعني االعتبارات لترقبات و تطلعات أصحاب املصلحة �

 ).مدونات السلوك(انني احمللية و الدولية املنظمة لألعمال التجارية، و تتبىن املبادرات الدولية يف هذا اإلطار حتترم القو �

تكون مدجمة يف املنظمة ككل، حيث ال جيب أن تفصل املسؤولية االجتماعية عن استراتيجيات العمل االقتصادي و التجاري  �

 .يف منظمات األعمال

سؤولية االجتماعية أحد فروع التنمية املستدامة اليت تعمل على ترسيخ و تطبيق هذه التنمية من خالل تبنيها و ميكن اعتبار امل       

يف منظمات األعمال، أو بصيغة أخرى فإن املسؤولية االجتماعية هي تطبيق ملفهوم التنمية املستدامة و لكن على املستوى اجلزئي و 

  .هو منظمات األعمال

  :سبة للتنمية املستدامة فإن املسؤولية االجتماعية هلا ثالثة أبعاد رئيسية و هيو كما بالن       

 ..)املسامهون، املوظفون، الزبائن(الذي يرتكز على احترام انسانية كل أصحاب املصلحة : البعد االجتماعي �

 .و يعين محاية البيئة و املورد الطبيعية: البعد البيئي �

 .خلق الثروة و حتقيق التنمية االقتصاديةو الذي يعين : البعد االقتصادي �

كما ال جيب اخللط بني املسؤولية االجتماعية و العمل اخلريي، حيث أن العمل اخلريي هو نشاط مفصول متاما عن السياسة     

  . املنظمة و بنشاطااالعامة ملنظمات األعمال و عن نشاطاا اليومية، فاملسؤولية االجتماعية مفهوم أبعد من ذلك ألنه يرتبط برسالة 

و تتعدد املزايا و املكاسب اليت حتققها منظمات األعمال من خالل ممارستها ملسؤولياا االجتماعية، ونذكر من هذه املزايا ما        

  :يلي

 .اعطاء صورة جيدة عن منظمة األعمال و حتسني مسعتها �

العاملة و حتديدا تلك املؤهلة منها، فتصبح عملية االستقطاب املنظمة اليت متلك مسعة جيدة يف السوق تصبح جذابة لليد  �

 .سهلة و أكثر فعالية

برامج املسؤولية االجتماعية يف منظمات األعمال تعين بشكل مباشر ادارة جيدة للمخاطر الصناعية و خمتلف املخاطر  �

 .األخرى، و جتنب حوادث العمل

االلتزام (ملسؤولية االجتماعية يتضمن احترام بعض املعايري الدولية التجديد و القدرة على االبتكار، حيث أن ممارسة ا �

 .و هذا حيسن من أداء منظمات األعمال) بشهادات االيزو

 .حتسني العالقة بني منظمات األعمال و بني أصحاب املصلحة املتعاملني معها �

  :أربع خطوات أساسية و هي و حتتاج عملية دمج املسؤولية االجتماعية يف منظمات األعمال إىل           
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 ...)ظروف العمل، استغالل الطاقة، األثر البيئي للنشاطات: مثال(القيام بتشخيص اجتماعي و بيئي :اخلطوة األوىل �

 .  حتديد التوجهات و تثبيت األهداف اليت تقود إىل املمارسات املسئولة اجتماعيا: اخلطوة الثانية �

ليت مت حتديدها بناء على األهداف السابقة، و إعداد نظام التقارير من أجل تقييم هذه تنفيذ برامج العمل ا: اخلطوة الثالثة �

 .الربامج و تعديلها

 .اعداد تقرير املسؤولية االجتماعية و اطالع أصحاب املصلحة عليه، و تقييم األداء االجتماعي و حتسينه: اخلطوة الرابعة �

  .تم بشكل أفضل لو مت التواصل مع أصحاب املصلحةمع االشارة إىل أن اخلطوتني األوىل و الثانية ت

  :قياس األداء االجتماعي يف منظمات األعمال.2

،  حيث عرض النموذج التصميمي األول من 1979يف ) Carroll(عمال األوىل يف جمال قياس األداء االجتماعي ل ظهرت األ

مبادئ املسؤولية : االجتماعي ك ترابط و تكامل ثالثة أبعاد نوعه لألداء االجتماعي للمنظمات، هذا النموذج حيدد مفهوم األداء 

أربعة أقسام للمسؤولية ) Carroll(و قيمها اتمعية، و قد حدد  .)التحسيس االجتماعي(االجتماعية، طريقة ممارسة هذه املبادئ 

  .اليت تناولت مفهوم األداء االجتماعيو ظهرت فيما بعد العديد من الدراسات . االقتصادية، القانونية، األخالقية، اخلرية: هي 

املراقبة املستمرة "حتتاج كل منظمات االعمال إىل قياس أدائها جتاه  النشاطات و الوظائف اليت تقوم ا، و يعرف األداء بأنه 

  .11"الجنازات برامج املنظمة و توثيقها، ال سيما مراقبة و توثيق جوانب سري التقدم حنو غايات موضوعة مسبقا

ة يعرف األداء االجتماعي بأنه النتائج اليت حتققها منظمات األعمال يف ااالت غري االقتصادية، و يعين أيضا املمارسة الفعالة للرسالو 

االجتماعية ملنظمات األعمال مبا يتوافق مع قيمها االجتماعية، و يهدف األداء االجتماعي إىل الربط بني النتائج احملصل عليها و 

من بينها ، اهلادفة إىل تفسري مفهوم األداء االجتماعيهرت العديد من الدراسات ظو  .ليت مت تسخريها لتحقيق هذه النتائجالوسائل ا

  :النماذج التالية

  :)Carroll(منوذج .ا

حيث عرض  1979يف سنة ) Carroll(من بني النماذج االوىل اليت وضعت لتصميم األداء االجتماعي تلك اليت قام بوضعها 

  :12منوذجا مكونا من ثالث أبعاد هي

البعد األول يتضمن الغايات اليت تود املنظمة حتقيقها من ممارسة املسؤولية االجتماعية، و ال يتضمن هذا فقط حتقيق املردودية  �

 .االقتصادية و احترام القوانني، إمنا ممارسة سلوك أخالقي يناسب املعايري و الترقبات اتمعية، و أكثر طوعية

الرفض، االلزام االجتماعي،التكيف، االستجابة : البعد الثاين هو التوعية االجتماعية، و يتم قياسها من خالل أربعة مواقف هي �

فهي تلتزم باحلد االدىن القانوين، يلي ذلك التكيف  لإللزامالرفض ترفض املنظمة أية تعديالت، أما بالنسبة  بالنسبة حلالة).االستباقية(

مع املسؤولية  املثالية يف التعامل حيث تعترب احلالة) االستجابة االجتماعية(متقدمة عن املرحلة السابقة، و أخريا االستباقية مرحلة  و هو

 .االجتماعية

فقا للفترة الزمنية وو يضم البعد الثالث و هو األكثر عملية، قائمة مفتوحة من ااالت اليت تغطيها املسؤولية االجتماعية،  �

للمنظمة وللقطاع الذي تنشط فيه املنظمة، حيث ميكن أن يتعلق األمر بااالت االجتماعية و البيئية واجلوانب املتعلقة املتاحة 

  .باملسامهني و كذا جودة و أمن املنتجات
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  :)Wood(منوذج .ب

باملبادئ، و األنظمة الداخلية، ان األداء االجتماعي هو ناتج عن تشكيلة تنظيمية ممثلة من خالل جمموعة من االلزام ) Wood(ترى 

  .و النتائج املالحظة، هذه املكونات الثالثة تربط املنظمة باتمع

منظمة االعمال ككيان يؤثر على أصحاب املصلحة و على اتمع و على ذاته أيضا، و يعتمد هذا ) Wood( ترضتعحيث 

هو جمموعة من التصنيفات اليت تعكس نشاطات ) Wood(ل التصميم على نظرية األنظمة املفتوحة، فاألداء االجتماعي وفقا 

منظمات األعمال يف شقها املتعلق بآثار و نتائج هذه النشاطات على اتمع و على أصحاب املصلحة و على املنظمة ذاا، تتحدد 

   .يةطبيعة هذه النتائج مخ خالل الترابطات العامة و اخلاصة و اليت حتددها مبادئ املسؤولية االجتماع

  .Wood (1991(منوذج األداء االجتماعي ملنظمات األعمال املقترح من طرف :  )1(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Performance sociale et performance financière : Etat de l’art, Proposition de  :Source

communication lors de la 20ème conférence de l’AIMS 2011 (Nantes) ; p: 

10;http://www.strategie-aims.com  

 

 نتائج و آثار األداء أنظمة التفاعل االجتماعي مباديء املسؤولية االجتماعية

  :الشرعية

ــف يف  ــيت تتعس املنظمــة ال

مينحه هلا  استعمال احلق الذي

  اتمع ختتفي

  :العامةاملسؤولية 

املنظمات مسئولة عن آثار 

 نشاطاا األولية و الثانوية

  :حرية التصرف االدارية

ــم  ــال ه ــريين و العم املس

 األطراف الفاعلة أخالقيا

  :التقييم البيئي

مجع املعلومات الضرورية من أجل 

التفاعل مع احمليط االجتمـاعي و  

السياسي و القانوين و  البيئـي و 

 األخالقي

إدارة العالقة مع أصحاب 

  :املصلحة

االلتزام الفعـال جتـاه طلبـات و    

 ترقبات أصحاب املصلحة الدائمني

إدارة التحديات اليت تواجه مجهور 

  :اتمع

اقامة أنظمة داخلية تسمح للمنظمة 

باالستجابة اجليدة لالنشغاالت 

  االجتماعية أو السياسية املؤثرة

 

اآلثار على األشـخاص و  

 على املنظمات

اآلثار على البيئة الطبيعية و 

 املادية

ــة  ــى االنظم ــار عل اآلث

 االجتماعية و املؤسسية

http://www.strategie-aims.com/
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  :)Decock et Good(منوذج .ج

مخس قياسات لألداء ) Decock et Good(يف حماولة أخرى لتحديد سبل قياس األداء االجتماعي، عرض كل من  و

  :13االجتماعي و هي

 .حتليل حمتوى التقارير السنوية �

 .مؤشرات التلوث �

 .مؤشرات السمعة �

 .حبوث االستقصاء �

  .املعطيات احملصل عليها من املنظمات املعنية �

  :جمموعة من املقاييس هي موضحة من خالل اجلدول املوايلكما ميكن التمييز بني 

  )منظور كلي(أنظمة قياس األداء االجتماعي : )1(اجلدول

  التعريف ا  أداة القياس

األعمال ملنظمات االجتماعي األداء وحتليل بقياس ختتص اليت األنشطة احملاسبة االجتماعية هي جمموعة  احملاسبة االجتماعية

القرارات اختاذ يف مساعدم بغرض وذلك املختصة والطوائف للفئات املعلومات تلك وتوصيل

اجلمعية قبل من االجتماعي األداء عن احملاسبة جلنة حددت لقد، املنظمات لتلك االجتماعي األداء

  :هي االجتماعي لألداء جماالت أربعة بأمريكا القومية للمحاسبني

 .اتمع مع املنظمات تفاعل -

 .البشرية املوارد تنمية يف املسامهة -

  .والبيئية الطبيعية املوارد تنمية يف املسامهة -

 .واخلدمات السلع جودة مبستوى االرتقاء- 

هداف االستراتيجية املخطط هلا من األ تطور مبتابعة سمحإداري ي نظام هي اإلستراتيجية القيادة لوحةاالستراتيجية لوحة القيادة

بطريقة متكن من متابعة و  إعدادها يتم اليت املؤشرات من جمموعة عن عبارة فهي ،العليا قبل اإلدارة

   .قياس التوجهات االستراتيجية يف منظمات االعمال

14من خالهلا يتم دمج التنمية املستدامة يف بطاقة األداء املتوازن الكالسيكية وفقا لثالثة أبعاد هيبطاقة األداء املتوازن املستدام

دمج جزئي من خالل ادماج مؤشرات األداء االجتماعي و البيئي يف حماور بطاقة االداء املتوازن  

 .اليت ترتبط مبجال التنمية املستدامة مثل حمور الزبائن و حمور األنظمة الداخلية

دمج كلي من خالل ادماج مؤشرات األداء االجتماعي و البيئي يف كل حمور من حماور بطاقة  

 .وازناألداء املت

دمج بعد اضايف، حيث يتم اضافة حمور خامس اىل بطاقة األداء املتوازن منفصل عن باقي احملاور  
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  االربعة و يضم مؤشرات تقيس األداء البيئي و االجتماعي 

املزمع من و االجتماعية املسؤولية حول إرشادات تعطي دولية مواصفة هي 1526000 اآليزو  26000ايزو 

الدول من كل يف واخلاص، العام القطاعني كال يف أنواعها بشىت املنظمات مجيع قبل من استخدامها

بأسلوب للتعاون الرامية جهودهم يف تساعدهم سوف و انتقالية مبرحلة متر اليت وتلك النامية و املتقدمة

  .ةمتزايد بطريقة اتمع يتطلبه الذي و اجتماعيا مسئول

هي أول مواصفة ميكن التدقيق عليها يف هذا   (SA 8000)املساءلة االجتماعيةمواصفة نظام إدارة  SA 8000معيار 

ونظام إدارة  )ISO 9001( وهذه املواصفة تتوافق يف هيكلها مع مواصفة نظام إدارة اجلودة. اال

وتقوم على  . )OHSAS 18001(ونظام إدارة الصحة والسالمة املهنية ISO 14001)( البيئة

العاملي حلقوق اإلنسان وميثاق األمم املتحدة حلقوق الطفل و إلعالن مل الدوليةمعاهدات منظمة الع

 (SA8000)إن العملية اليت متت إعادة تنظيمها على املستوي العاملي ملنح شهادة مقابل مواصفة

تنطوي على إنشاء وتدقيق نظام إداري يعمل على تعزيز ممارسات عمل مقبولة اجتماعيا مما يعود 

  .بالفائدة والنفع على سلسلة اإلمداد والتوريد بأكملها

  منوذج التقارير الثالثية

Triple Bottom Line

Reporting)  

اقتصادية و اجتماعية و : و هو منوذج يساعد منظمات االعمال على تقييم أدائها وفقا لثالثة أبعاد 

سنة  ) ELKINGTONJOHN(بيئية، و مت تطوير هذا النموذج من طرف الباحث 

التطور االقتصادي و جودة : حيث جيب أن يقاس األداء الكلي للمنظمة وفق ثالثة أبعاد هي.1997

  .البيئة و رأس املال االجتماعي

 املبادرة العاملية للتقارير

(GRI)  

هي عبارة عن شبكة كبرية من آالف املمثلني الشخصيني   (GRI)املبادرة العاملية إلعداد التقارير

بلدا 40للشركات واملنظمات غري احلكومية واخلرباء والوكاالت احلكومية وغريها يف أكثر من 

مهمتها تطوير ونشر ارشادات توجيهية إلعداد التقارير ملساعدة املنظمات وأصحاب املصلحة يف 

جهد وقد مت وضع وتطوير هذه االرشادات من خالل . التعبري وفهم مسامهاا يف التنمية املستدامة

مشترك بني رجال األعمال و النشطاء االجتماعيني والبيئيني والعمال واتمع املايل واألمم املتحدة 

  . واجلهات املعنية األخرى يف مجيع أحناء العامل

  من إعداد الباحثة :املصدر

لتقييم بعض جوانب األداء اليت تتعلق  خرى لتقييم املسؤولية االجتماعية من منظور كلي أوأباإلضافة اىل هذه املقاييس هناك معايري 

  :ا مثل

 .احملاسبة البيئية �

 .املوازنة االجتماعية �

 ).14000ايزو (معايري ايزو للبيئة  �
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و الذي يتعلق باملسؤولية االجتماعية و األخالقية، حيث يعترب مرجعا من ) Norme AA 1000(معيار األداء االجتماعي  �

   .أهدافها اخلاصة املتعلقة باألداء االجتماعي و األخالقي و تطوير عالقاا مع أصحاب املصلحةخالله ميكن للمنظمة حتديد قيمها و 

  :مفهوم لوحة القيادة و دورها يف قياس و تقييم أداء منظمات األعمال جتاه املسؤولية االجتماعية.3

  :مفهوم  و أمهية لوحة القيادة يف منظمات االعمال  1.3  

جمموعة من املعطيات التلخيصية اليت تعلمنا و تبلغنا عن درجة حتقيق "بأا هناك تعريفات خمتلفة للوحة القيادة، حيث تعرف        

وهي تقوم على ". مؤشرات التسيري"األهداف الرئيسية للمنظمة، و هي أداة فعالة لقيادة و توجيه املنظمة، تسمى املعطيات امللخصة 

و تسمح لوحة القيادة بالكشف السريع عن االحنرافات لتصحيحها ). التحقيقات و األهداف(و تقديري أساس ما هو حمقق و ما ه

 . 16"يف الوقت املناسب

ما تعرف أيضا بأا أداة مرنة تعرض بشكل سريع و بسيط و ديناميكي جمموعة من مؤشرات األداء املنتقاة من طرف ك        

 .إذن وسيلة لتجميع املعلومة املهمة اليت حيتاجها املسري الختاذ القرار املناسب منظمة االعمال على أساس أهدافها، فهو

اذن ميكن أن خنلص إىل أن لوحة القيادة هي وثيقة تظهر فها جمموعة حمددة و خمتصرة من املؤشرات اليت تسمح للمسري بتقييم         

  .ة شهريا، و هي تساعد يف اإلدارة و يف اختاذ القراراتنتائج النشاطات و الربامج، و غالبا ما يتم اصدار لوحة القياد

و أهم مكون من مكونات لوحة القيادة هي املؤشرات، فاملؤشرات اليت يتم اختيارها لتقييم األداء جيب أن تسمح بتقدير         

دراكا قويا ومباشرا لنشاطات و النتائج والوسائل املستعملة على حد سواء، وجيب أن تعكس بدقة الوضعية املراد قياسها، وتوفر إ

  :حيث يتم اختيار هذه املؤشرات وفقا للعوامل التالية .برامج املنظمة

 .حسب النشاطات أو الربامج املراد متابعتها �

 .حسب رغبات و تفضيالت متخذ القرار �

 .حسب األهداف املراد الوصول اليها و حتقيقها �

االقتصادي و (القيادة على قياس األداء املايل، إمنا ميكن أن يتم قياس األداء الشامل و ال تقتصر املؤشرات املستعملة يف لوحة        

من خالل لوحة القيادة، و ذلك باالعتماد على تنويع املؤشرات املختارة و جعلها تشمل كل ااالت اليت ) االجتماعي و البيئي

  .تغطيها نشاطات املنظمة

وأخرى  املؤشراتخانة : قيادة يف شكل جدول حيتوي على أربع خانات كحد أدىن هيكما يظهر التصميم العام للوحة ال     

، غري أن املنظمة هلا كامل احلرية يف تدعيم هذا التصميم مبعطيات أخرى حسب االحنرافاتوأخريا خانة  لألهدافوثالثة  التحقيقات

  .الل باملعلوماتحاجتها هلا شرط أن يكون مفصال إىل حد املبالغة أو خمتصرا إىل حد اإلخ

صفحة من التقارير لشرح املالحظات و  والتمثيالت البيانية  و وعند عرض لوحة القيادة يف املنظمة ميكن االستعانة باجلداول    

  .االحنرافات، و توضيح النشاطات التصحيحية املراد اختاذها من طرف املسئول

  :قيادة إدارة االنتاجو الشكل املوايل يوضح احدى التصميمات املمكنة للوحة 

  )تصميم عام(قيادة إدارة اإلنتاج  لوحة): 2(اجلدول 
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  االحنرافات  األهداف  التحقيقات   املؤشرات

  الكمية املنتجة

  املخزون من املادة األولية

  التكاليف الكلية لإلنتاج

  إنتاجية املستخدم

  معدل الفضالت

      

، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف ختصص علوم التسيري، غري منشورة،  "املؤسسةمرآة : لوحة القيادة" وهيبة مقدم، : املصدر

  .122: ص-2006جامعة مستغامن، اجلزائر، 

  :و من أجل احلصول على أفضل لوحة قيادة جيب احلرص على أن تكون       

  .اختيار املؤشرات بعناية، حيث يكون هلا عالقة مباشرة باألداء املراد قياسه �

 .تعطي معلومات واضحة و مصنفة بشكل جيد �

 .خمتصرة تركز على املؤشرات املهمة فقط من دون إسهاب �

 .توفري املعلومات الصحيحة و الدقيقة و الكاملة �

النتائج اليت نقوم مبتابعتها من خالل املوازنات التقديرية (أي يتم املقارنة مع قيمة حمددة بدقة: وضع مقارنة مع معيار معني �

 ).ة، فترة زمنية سابقة أو املنافسنياملختلف

 .احترام دورية إعداد و عرض لوحة القيادة، حبيث يكون يف متناول متخذي القرار يف الوقت املناسب �

  :و هناك تصنيف يقسم لوحة القيادة يف منظمات األعمال إىل نوعني مها       

 (le tableau de bord de gestion)لوحة القيادة للتسيري �

  (le tableau de bord stratégique)يادة االستراتيجية لوحة الق �

من أجل مراقبة سري     حيث أن لوحة القيادة التسيريية متثل نظام من املعلومات يسمح باملعرفة السريعة للمعطيات الضرورية        

ون مادية ملتابعة النشاط عن قرب و املنظمة يف األجل القصري و تسهيل أداء املسؤوليات، حيث تضم مؤشرات تنفيذية غالبا ما تك

  .لقياس سري العمل

و تطوره يف أبعاده ) األداء الشامل(نظام من املؤشرات اليت تبحث عن قياس األداء الكلي "أما  لوحة القيادة االستراتيجية فهي        

ة، و هي غالبا أدوات اإلدارة العامة املختلفة، و هي تسمح بتوضيح األهداف االستراتيجية و ترمجتها إىل قيم مستهدفة و ملموس

 .17"هدفها التقييم و انسجام االستراتيجية املتبعة و التأكد من أا تلهم دائما املؤشرات التنفيذية

و تعترب لوحة القيادة االستراتيجية الشكل املطور من لوحة القيادة الكالسيكية، حيث كانت املؤشرات املالية هي اليت تطغى        

لكن مع مرور الوقت و تغري الظروف  .حمتوى هذه األداة يف السابق، فتعكس وضعية منظمات األعمال من جهة أحادية اجلانبعلى 

احمليطة برزت احلاجة إىل قياس كل جوانب األداء يف املنظمة، و ليس فقط األداء املايل، وهكذا أصبحت هذه األداة تضم مؤشرات 
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مؤشرات تتعلق باملوارد البشرية و ، مؤشرات مرتبطة باإلنتاج مؤشرات تتعلق بالسوق و املنافسة،، مؤشرات مرتبطة بالزبون(خمتلفة 

 ).األنظمة الداخلية، و غريها

القيادة ترتبط بإستراتيجية املنظمة أي أن ما يتم قياسه هو التقدم جتاه األهداف  تتعرض هلا لوحةما أصبحت القياسات اليت ك      

  . عة سابقااالستراتيجية املوضو

  :إلدارة و تقييم املسؤولية االجتماعية استراتيجية خطوات إعداد لوحة قيادة  2.3  

تتكون لوحة القيادة االستراتيجية من جمموعة من املؤشرات ذات طبيعة اقتصادية و اجتماعية و بيئية، و جيب أن تستجيب           

  :لوحدة القيادة هذه إىل ثالثة شروط هي

 .األهداف االستراتيجية اليت حددا منظمة االعمالوي حت �

 .تضمن مزجيا من املؤشرات الكمية و النوعية و املاليةت �

 .بط بني املؤشرات العملية اليت تقيس االعمال التنفيذية و املؤشرات اليت تقيس األهداف االستراتيجيةتر �

ا حباجة إىل شبكة كاملة من لوحات القيادة لكي يكون دورها أكثر و جدير بالذكر أن عزم املنظمة باستعمال لوحة القيادة يعين أ

فعالية، حبيث حتتاج املنظمة اىل لوحة قيادة استراتيجية على مستوى اإلدارة العليا لقياس التوجهات االستراتيجية و لوحات قيادة 

الوظيفية بل وقد حتتاج إىل لوحات قيادة أخرى على مستوى كل مركز من مراكز املسؤولية أو على مستوى كل إدارة من اإلدارات 

  .تنفيذية يف املستويات الدنيا ملتابعة تنفيذ االنشطة العملية أوال بأول

و بشكل عام و من أجل اعداد لوحة قيادة تناسب التوجه االستراتيجي يف منظمة األعمال و حتقق رغبتها يف متابعة أدائها جتاه 

  :ملراحل التاليةاملسؤولية االجتماعية يتوجب اتباع ا

  .حتديد و صياغة األهداف االستراتيجية ملنظمات األعمال يف جمال األداء االجتماعي: املرحلة األوىل �

خالل هذه املرحلة تقوم املنظمة و بناء على رؤيتها و رسالتها االستراتيجية، تقوم بوضع جمموعة من األهداف االستراتيجية اليت 

االجتماعية اليت تود تغطيتها،  تشمل األهداف تغطية جمموعة من برامج املسؤولية االجتماعية يف أبعادها ترتبط مبجاالت املسؤولية 

  .االجتماعية و االقتصادية و البيئية: الثالثة 

الربامج و ميكنها أيضا أن تقوم ابتداء حبصر أصحاب املصلحة الذين تود أن تتوجه إليهم بربامج للمسؤولية االجتماعية، مث حتدد هذه 

  .بدقة لكل طرف منهم

فمقابل اختيار القياسات املناسبة اليت توافق األهداف االستراتيجية املختارة يف جمال املسؤولية االجتماعية، : املرحلة الثانية �

نا من قياسه حندد طريقة القياس املناسبة له أو نعرب عنه بشكل ميكن) برنامج يراد حتقيقه من برامج املسؤولية االجتماعية(كل هدف 

عالقات السبب و (حتديد العالقات السببية بني االهداف املختلفة و بالتايل القياسات كميا الحقا بواسطة املؤشرات، كما حنتاج إىل 

 . فمثال التحسني من ظروف العمل يستوجب التقليل من عدد حوادث العمل، و استعمال وسائل التحفيز املادي و املعنوي) األثر

، و معلومة رقمية و يتم اختيارها من أجل تقدير أو تقييم وضعية ماو يعرف املؤشر بأنه ثالثة، اختيار املؤشرات، املرحلة ال �

باحلديث عن جدول القيادة االستراتيجي الذي يكون على مستوى اإلدارة العامة فإننا تم بوضع املؤشرات الكلية اليت تقيس األداء 

إما حتديد املؤشرات توافق كل : عية و ملنظمة االعمال عدة خيارات من أمهها خيارين أساسيني مهاالكلي يف جمال املسؤولية االجتما



  احلاجة إىل تصميم لوحة قيادة من أجل دمج املسؤولية االجتماعية يف منظمات األعمال و قياس األداء جتاهها

 

 
229 

االقتصادية و االجتماعية و البيئية، أو وضع املؤشرات اليت توافق كل طرف من األطراف : بعد من أبعاد املسؤولية االجتماعية الثالثة

 :ه املؤشرات موضحة يف اجلدول املوايلو فيما يلي بعض هذ) .أصحاب املصلحة(املستفيدة 

  أهم معايري األداء االجتماعي: ) 3(اجلدول

  املؤشرات  فئة أصحاب املصاحل

 حتقيق أكرب األرباح �  املالكون

 تعظيم قيمة السهم �

 زيادة قيمة املنظمة �

 رسم صورة حمترمة للمنظمة يف اتمع �

  سالمة املوقف القانوين و األخالقي �

 مرتبات جمزيةأجور و  �  العاملون

 فرص ترقية متاحة و جيدة �

 تدريب و تطوير مستمر �

 ظروف عمل صحية مناسبة �

 عدالة وظيفية �

  مشاركة بالقرارات �

 منتجات بأسعار مناسبة و نوعية جيدة �  الزبائن

 إعالن صادق و أمني �

 منتجات أمينة عند االستعمال �

 يسر يف احلصول على املنتج و اخلدمة �

 ما حدثتالتزام مبعاجلة األضرار إذا  �

 إعادة تدوير بعض األرباح لصاحل فئات من الزبائن �

  التزام أخالقي بعدم خرق قواعد العمل أو السوق �

 ربط األداء البيئي برسالة املنظمة �  البيئة

 تقليل املخاطر البيئية �

 وجود مدونات أخالقية خاصة بالبيئة �

 إشراك ممثلي البيئة يف جملس اإلدارة �

 املتميزين باألنشطة البيئيةمكافآت و حوافز للعاملني  �
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 .جهود تقليل استهالك الطاقة و سياسات واضحة بشأن استخدام املواد �

 ترشيد استخدام املياه �

 معاجلة املخلفات �

  محاية التنوع البيئي �

 دعم البىن التحتية �  اتمع احمللي

 احترام العادات و التقاليد و عدم خرق القواعد العامة و السلوك �

 اإلداري و الرشوةحماربة الفساد  �

 دعم مؤسسات اتمع املدين �

  دعم األنشطة االجتماعية و دعم املراكز العلمية و مؤسسات التعليم �

 االلتزام بالتشريعات و القوانني الصادرة من احلكومة �  احلكومة

 تسديد االلتزامات الضريبية و الرسوم بصدق �

 تعزيز مسعة الدولة و احلكومة يف التعامل اخلارجي �

 احترام مبدأ تكافؤ الفرص يف التوظيف �

  تعزيز جهود الدولة الصحية و خصوصا ما يتعلق باألمراض املتوطنة �

 استمرار التعامل العادل، أسعار عادلة و مقبولة للمواد اهزة �  املوردون

 تطوير استخدام املواد اهزة �

 تسديد االلتزامات و الصدق بالتعامل �

  أساليب تطوير العملتدريب اهزين على خمتلف  �

 منافسة عادلة و نزيهة و عدم اإلضرار مبصاحل اآلخرين �  املنافسون

  عدم سحب العاملني من اآلخرين بطرق غري نزيهة �

األقليات و ذوي االحتياجات 

  اخلاصة

 عدم التعصب و نشر روح التسامح حنو األقليات �

 املساواة يف التوظيف و العدالة يف الوصول إىل املنصب العليا �

جتهيزات للمعوقني و دعم اجلمعيات اليت تساعد املعوقني على االندماج يف اتمع �

 احترام حقوق و خصوصية املرأة �

 فرص الترقية العادلة �

 تشجيع التفكري العلمي عند الشباب و نشر ثقافة التسامح �
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االهتمام بكبار السن و املتقاعدين، و احلفاظ على الطفولة و احترام حقوق األطفال �

 التعامل اجليد مع مجعيات محاية املستهلك و النقابات �اعات الضغط األخرىمج

 التعامل الصادق مع الصحافة ووسائل اإلعالم �

  الصدق و الشفافية بنشر املعلومات املتعلقة باملنظمة �

عمان، الطبعة الثانية، ، دار وائل للنشر، اإلدارة و األعمالصاحل مهدي حمسن العامري و طاهر حمسن منصور الغاليب، : املصدر

  .100-99: ص -، ص2008

و يتم ترمجة هذه املؤشرات الكلية إىل مؤشرات فرعية حتتويها جداول القيادة على مستوى الوظائف أو على مستوى مراكز 

  .املسؤولية ملنظمة األعمال

الله لوحة القيادة، حيث غالبا ما يتم متثيلها بعد اختيار املؤشرات املناسبة، يتم اختيار النموذج الذي تظهر من خ :املرحلة الرابعة �

 :18يف جداول تضم املؤشرات املختارة و مقابل كل مؤشر نضع القيم التالية

: اهلدف هو املرجعية اليت جتعلنا نعرف حالة وضعية ما أهي عادية أو غري عادية، هذا اهلدف ميكن أن يكون: األهداف �

أهداف غري حمددة يف املوازنة التقديرية، التحقيقات للسنة السابقة، معيار حمدد وفقا لطبيعة  األهداف احملددة يف املوازنات التقديرية،

  .النشاط

 .شهرا متتالية، األشهر السابقة 12شهرية، التراكم، :و ختتلف وفقا ألسس زمنية، فقد تكون: التحقيقات �

 .و هي الفرق بني التحقيقات و التقديرات: االحنرافات �

  :لوحة القيادة بإضافة قيم أخرى تتعلق مبا يلي كما ميكن أن نثري

 ).الوضع السابق للمؤسسة(التذكري بالسنوات السابقة �

 .التقديرات لثالثة أشهر املقبلة �

 .إعادة التنبؤ باألشهر املقبلة �

   ). و هو التقدير الذي ميكن أن يتحول إىل نتيجة حمتملة( إعادة تقدير اية السنة  �

تمثيالت البيانية اليت تشرح تطور قيم بعض املؤشرات اهلامة الواردة يف لوحة القيادة، و قد حنتاج إىل تقرير كما ميكن االستعانة بال

  .كتايب يشرح أهم ما مييز النتائج اليت مت احلصول عليها من خالل لوحة القيادة

  :لكلي جتاه ممارسة املسؤولية االجتماعيةو فيما يلي بعض التصميمات املمكنة للوحة القيادة االستراتيجية و اليت تقيس األداء ا

  )وفقا لطبيعة املؤشرات(لوحة قيادة لقياس أداء املنظمة جتاه املسؤولية االجتماعية  منوذج:) 4(اجلدول

  

  املؤشرات

حتقيقات السنة السابقة  )ن(السنة

  االحنراف  اهلدف  احملقق  )1-ن(

          :مؤشرات تتعلق باألداء االقتصادي
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رؤوس األموال /النتيجة الصافية: املاليةاملردودية  

 .اخلاصة

احلصة السوقية للمؤسسة : احلصة السوقية النسبية 

 مقارنة باحلصة السوقية للمنافسة

إمجايل املدخالت/إمجايل املخرجات=اإلنتاجية الكلية 

  .الكمية املنتجة/الفضالت=مستوى اجلودة 

  :مؤشرات تتعلق باألداء االجتماعي

حجم = اجتماعيا  املسئولة تاالستثماراحجم  

احلجم الكلي لالستثمارات/اجتماعيا املسئولة تاالستثمارا

اخلدمة تاركي العاملني عدد = العاملني دوران معدل 

 .العاملني عدد إمجايل/

احلوادث عدد = املنظمة مسامهة: توفري األمن الصناعي 

 .الفعلية العمل ساعات عدد/ تقع اليت

عدد العاملني يف املنظمة = املنظمة يف التشغيلمعدل  

 .إمجايل عدد القوى العاملة يف الدولة/ سنويا

مسامهة املنظمة يف تطوير و حتسني البنية التحتية يف  

تكلفة مسامهة املنظمة يف تكاليف حتسني =  املنطقة احمليطة 

امجايل تكاليف مسامهة املنظمات العاملة يف / البنية التحتية 

 .قةاملنط

لمشاا بعض حل في لمنظمةا مةهمسا ىمد سقيا 

 ادألفرا دعد=  لمنظمةا مةهمسا: للسكان الجتماعيةا

  للعماا دعد/  لخا..  لنقلأو ا بالسكن لمشمولينا

        

  :مؤشرات تتعلق باألداء البيئي

=املصروفات اليت تنفق يف جمال احلد من التلوث 

املصروفات اليت أنفقت يف إزالة النفايات الضارة بالبيئة يف فترة 

 قيمة املصروفات الكلية للمنظمة/حماسبية معينة 

تكاليف البحث والتطوير يف جمال احلد من تلوث  

 .تكاليف البحث و التطوير الكلية يف املنظمة/البيئة

        



  احلاجة إىل تصميم لوحة قيادة من أجل دمج املسؤولية االجتماعية يف منظمات األعمال و قياس األداء جتاهها

 

 
233 

العدد الكلي للمنتجات/عدد املخلفات من املنتجات 

  .من إعداد الباحثة: املصدر

  

  )وفقا ألصحاب املصاحل(لوحة قيادة لقياس أداء املنظمة جتاه املسؤولية االجتماعية :  )5(اجلدول

  

  املؤشرات

  )ن(السنةلوحة قيادة االدارة العامة 

  االحنراف  التقريري  احملقق

        جتاه املسامهنيمؤشرات تتعلق باألداء 

        العمال جتاهمؤشرات تتعلق باألداء 

        جتاه اتمعمؤشرات تتعلق باألداء 

        جتاه املوردينمؤشرات تتعلق باألداء 

        جتاه البيئةمؤشرات تتعلق باألداء 

        جتاه احلكومةمؤشرات تتعلق باألداء 

  .من إعداد الباحثة :املصدر

  :املسؤولية االجتماعيةبطاقة األداء املتوازن املستدامة كأداة لقياس األداء جتاه .4

يرها الحقا وو مت تط . R.Kaplan) و  (D.Nortonعلى يد كل من ) 1992(  مت ابتكار بطاقة األداء املتوازن يف التسعينات

  .املستدامة املتوازنليظهر ما يسمى ببطاقة األداء 

  :مفهوم بطاقة األداء املتوازن  1.4  

النموذج األمريكي املطور للوحة القيادة، ألا تعتمد على املؤشرات بشكل اساسي و  املتوازنميكن اعتبار بطاقة األداء          

نظام إداري يهدف إىل مساعدة املالك و "تقيس األداء كما هو عليه احلال بالنسبة للوحة القيادة، و تعرف بطاقة األداء املتوازن بأا 

  .19"إىل جمموعة من األهداف و القياسات االستراتيجية املترابطة املديرين على ترمجة رؤية و استراتيجيات شركام

نظام قياس يف إطاره ميكن ملنظمة األعمال اختيار املؤشرات و القياسات املالئمة وفقا حلاجتها و طبيعة "و تعرف أيضا بأا        

ول ان توازن و تربط بني رؤية و رسالة و االهداف عملها، و رغبات اإلدارة و القادة، و هي ايضا نظام إدارة استراتيجي لكوا حتا

  .20"االستراتيجية للمنظمة و انعكاسها من خالل جتسيدها يف املنظورات األربعة لبطاقة التقييم املتوازن

داء أوغير المالية تزود االدارة العليا برؤية واضحة وشاملة وسريعة عن من املقاييس املالية مجموعة و تعرف أيضا بأا        

اذن اختصارا ملا سبق ميكن أن نعرف بطاقة األداء املتوازن بأا نظام استراتيجي يضم مؤشرات لقياس األداء  .منظمات األعمال

  .الشامل يف جوانبه املختلفة يف منظمات األعمال

  : حيث تقسم بطاقة األداء املتوازن األداء إىل أربعة حماور هي       

 نظمات األعمالاألداء املايل ملحتسني : احملور املايل �
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 .و يضم مؤشرات تقيس كل ما يتعلق بالزبائن و رضاهم: حمور الزبائن �

، قياس فعالية األنظمة الداخلية للمؤسسة من أجل ضمان تنافسيتها، ومن أمهها نظام التجديدو يتضمن : حمور األنظمة الداخلية �

 .نظام اإلنتاج ،خدمة ما بعد البيع ظامن

وبالنظام ..). إنتاجية العمل، دوران العمل، التحفيز(هذا احملور كل ما يتعلق باملستخدمو يقيس : حمور التعلم التنظيمي �

 . املعلومايت الذي جيب أن يسهل التعلم التنظيمي 

 ترمجة مبوجبه يتم جياستراتي منظور من األداء لقياس شامل نظامدور استراتيجي، حيث اا متثل  املتوازن األداء بطاقةكما أن ل

 غاية حتويل عن تعرب أا كما .واضحة ومبادرات مستهدفة وقيم ومقاييس استراتيجية أهداف إىل أعمال منظمة أي استراتيجية

  .املنظمة داخل اإلدارة لنظام االستراتيجي للقياس عاما إطارا متثل واليت األداء، مقاييس من أساسية جمموعة إىل استراتيجيتها و املنظمة

  :بطاقة األداء املتوازن املستدامة  2.4  

ظهرت دراسات حديثة توضح انه ميكن استخدام بطاقة األداء املتوازن يف اختيار و تطوير مؤشرات األداء البيئي حبيث           

تدخل ضمن حمتوى األهداف اإلستراتيجية للمنظمة، مع إمكانية ربط األبعاد األربعة لبطاقة األداء املتوازن بالعناصر الثالثة اهلامة 

ووضح أن هناك مخسة طرق لدمج املسائل  منوذج بطاقة األداء املستدامة 2001يف ) Bieker(عرض إلدارة التنمية املستدامة، 

  :21البيئية و االجتماعية يف بطاقة األداء املتوازن املستدام هي

بعناية من يتم إدخال واحد أو اثنني من مؤشرات االستدامة يف بعض األبعاد املختارة : بطاقة األداء املتوازن املستدام اجلزئية �

ن بطاقة األداء املتوازن التقليدية و اليت تكون معرضة أكثر ألمور االستدامة، و ذاك النوع قادر على زيادة دمج اإلدارة املستدامة و لك

 .عمليا تأثريه حمدود

للبطاقة، و تركز على  يتم إدخال املؤشرات البيئية و االجتماعية إىل األبعاد األربعة: بطاقة األداء املتوازن املستدام العرضية �

األمور املستدامة أو احملركة للقيمة من أجل النجاح يف املستقبل و ذلك املدخل يزيد من تكامل استدامة اإلدارة و يتم دمج األمور 

 .البيئية كمؤشرات قائدة مستقبلية

البيئية و االجتماعية إىل األبعاد  يتم إضافة بعد خامس خاص باالستدامة: بطاقة األداء املتوازن املستدام ذات البعد املضاف �

 .األربعة للبطاقة

و فيها يتم ربط البعد املستدام اخلامس باملؤشرات املستقبلية اخلاصة باألبعاد األربعة كلها : بطاقة األداء املتوازن املستدام الكلية �

 .اجلوانب البيئية و االجتماعية يف كل األبعاديوضح العالقات السببية، بينما حيتفظ يف نفس الوقت باخلصوصية، و بذلك يتم دمج 

و يطلق عليها أيضا بطاقة األداء للخدمات املستدامة، و هي تعين استخدام املنظمة : بطاقة األداء املتوازن املستدام املشاركة  �

ت املشاركة املسئولة عن لبطاقة األداء املستدامة يف بعض أجزاء املنظمة فقط، فهي تشغل بطاقة األداء املستدامة لوحدة اخلدما

 .االستدامة البيئية

  :يوضح الشكل املوايل طرق دمج البعد االجتماعي و البيئي يف بطاقة األداء املتوازن املستدامة 

  احلاالت األربعة لدمج االستدامة يف بطاقة األداء املتوازن ):2(اشكل 
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Measures into Integrating Sustainability et Christophe Germain;  tephen GatesS
Strategi Performance Measurement Systems:; M anagement   An Empirical Study 

Accounting  Quarterly; S pring 2010 ,   Vol 11 ,   N  3; p:2. 
 

قة االداء املتوازن اذن ميكن اختصارا أن نعرف بطاقة األداء املتوازن املستدام بأا تضم األبعاد االربعة املتعارف عليها يف بطا

، على اعتبار بأن املنظمة أصبحت جزءا ال يتجزأ من اتمع و اتمعية البيئة حمور: الكالسيكية مع االهتمام ببعد آخر خامس هو 

الذين عليها أن تكون مواطنا صاحلا فيه و ذلك من خالل أداء التزاماا و مسؤولياا االجتماعية جتاهه و جتاه كل أصحاب املصاحل 

   .تتعامل معهم

  :يوضح الشكل املوايل احملاور اخلمسة لبطاقة األداء املتوازن املستدامة

  

  اخلمسة مبناظريها املتوازنة العالمات بطاقة منوذج ):3(الشكل 
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  :املصدر

 األداء تقومي ألغراض املرجعية واملقارنة املتوازنة العالمات بطاقة تقنييت بينني التكاملحسني،  شاكر ناديةو  الغبان صربي ثائر

 .2009والعشرون،  الثاين العدد اجلامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية جملة، االقتصادية الوحدات يف ياإلستراتيج

  

يتم أوال حتديد استراتيجية وحدة األعمال املختارة، "و يعتمد نظام تصميم بطاقة األداء املتوازن على ثالث خطوات أساسية، حيث 

االستراتيجيات املناسبة لألبعاد و يتم يف املرحلة الثانية عرض ودراسة ااالت البيئية و االجتماعية، و يف آخر خطوة يتم وضع 

  : ، يوضح الشكل املوايل هذه اخلطوات22"االجتماعية و البيئية

  

  

  

  

  

  

  

  نظام تصميم بطاقة األداء املتوازن املستدامة:)4(الشكل 

 كيف جيب ارضاء محلة األسهم: املنظور املايل

كيف : منظور التعلم و النمو

 العاملنيميكن تطوير 

كيف جيب : منظور الزبون

 الظهور أمام الزبائن

ما : الداخليةمنظور العمليات 

اليت  هي العمليات التشغيلية

 جيب التفوق فيها

كيف :منظور البيئة اتمعية

 جيب االيفاء مبتطلبات اتمع

الرؤية االستراتيجية 

 للمنظمة
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THE SUSTAINABILITY BALANCED Frank Figge et autres;  Source:
SUSTAINABILITY MANAGEMENT TO BUSINESS SCORECARD LINKING 

284 –; Business Strategy and the Environment; Bus. Strat. Env. 11, 269STRATEGY
(2002); p.277. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اختيار استراتيجية وحدة األعمال

 حتديد ااالت االجتماعية و البيئية املراد التعرض هلا

 حتديد االستراتيجية املناسبة للبعد البيئي و االجتماعي 

 احملور املايل

 حمور الزبائن

 حمور األنظمة

 حمور التعلم و النمو

احملور غري السوقي 

 )اتمعي(
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  نتائج وتوصيات: رابعا

  :يف ختام هذه الدراسة خنلص إىل مجلة من النتائج و نعرض جمموعة من التوصيات أيضا

  :النتائج.1

املسؤولية االجتماعية تعين التزام منظمة األعمال مبمارسات مسئولة وأخالقية جتاه أصحاب املصاحل، ومنهم اتمع و  �

 .املستهلكون و البيئة و محلة األسهم و غريهم ممن يؤثرون أو يتأثرون بنشاطات املنظمة

عمال إىل قياس األداء جتاهها، حىت تستطيع تقييمها و من أجل اإلدارة اجليدة لربامج املسؤولية االجتماعية حتتاج منظمات األ  �

 .حتسينها

ختتلف أدوات أنظمة قياس األداء االجتماعي،فمنها القياسات احملاسبية ومنها القياسات غري احملاسبية، و يتسم قياس األداء  �

 .عبري عنها من خالل املؤشرات و قياسهااالجتماعي بالصعوبة بسبب تعقيد ترمجة التكاليف و العوائد االجتماعية كميا، و صعوبة الت

ميكن قياس و تقييم األداء االجتماعي من خالل لوحة القيادة االستراتيجية، حيث متثل هذه األخرية نظاما اداريا يضم جمموعة  �

 .بيئيمن املؤشرات اليت تقيس أداء املنظمة جتاه أدائها االجتماعي، وجتمع بني مؤشرات ذات طابع اقتصادي و اجتماعي و 

تعترب بطاقة األداء املتوازن املستدامة أداة إدارية مناسبة لقياس أداء املنظمة جتاه مسؤوليتها االجتماعية، حيث أا تقيس أداء  �

احملور املايل، حمور الزبائن،حمور األنظمة و حمور التعلم و النمو و حمور املسؤولية : مخس حماور أساسية يف منظمات األعمال هي

  . ةاالجتماعي

  :التوصيات.2

 .جيب على منظمات األعمال أن تراعي مسؤولياا االجتماعية وأن متارسها كجزء ال يتجزأ من سياستها العامة �

ال ميكن إدارة األداء االجتماعي و تقوميه من دون قياسه، لذلك حتتاج منظمات األعمال إىل قياس األداء االجتماعي، من أجل  �

 .رتطويره و تعديله ان لزم األم

ميكن ملنظمات األعمال االستعانة بأنظمة قياس خمتلفة من أجل قياس األداء االجتماعي، من بينها لوحة القيادة و بطاقة األداء  �

 .املتوازن املستدام

اقامة شبكة كاملة من لوحات القيادة بدءا من قمة اهلرم التنظيمي و انتهاء بالقاعدة حتقق عدة مكاسب وحتسن من أداء املنظمة   �

 .يف مجيع ااالت، مبا يف ذلك أدائها جتاه املسؤولية االجتماعية

 .لكي يكون قياس األداء جتاه املسؤولية االجتماعية دقيقا و شفافا جيب االستعانة مبؤشرات تعكس فعال ما نود قياسه �

آن احد، فهي نظام لصياغة ينصح باستخدام منظمات األعمال لبطاقة األداء املتوازن املستدامة ألا حتقق عدة مكاسب يف  �

وتطبيق االدارة االستراتيجية، و نظام لقياس األداء املايل و غري املايل،و بفضل حمورها اخلامس املضاف فهي متكن املنظمة من معرفة 

ا و مسؤوليااالجتماعية اأدائها جتاه التزاما. 
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صريح باهتمام املنظمة باملسؤولية االجتماعية، و رغبتـها يف  إن قياس و تقييم األداء جتاه املسؤولية االجتماعية هو اعالن 

توطينها يف قلب النظام اإلداري و االستراتيجيات العامة هلا، لذلك فاالهتمام بتخصيص لوحة قيادة لقيـاس األداء جتـاه   

  .املسؤولية االجتماعية مهم جدا يف منظمات األعمال

اهلـــــــــــــــــــوامش و املراجـــــــــــــــــــع



  األعمال و قياس األداء جتاههااحلاجة إىل تصميم لوحة قيادة من أجل دمج املسؤولية االجتماعية يف منظمات 
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  الدور االجتماعي للمؤسسة من منظور اقتصاد إسالمي
  إعداد الباحث
  هايل عبد املوىل إبراهيم طشطوش

  األردن/املعهد الكندي الريب لتنمية املوارد البشرية 

  :مقدمة

ومـع تطـور   لقد وضع االسالم لكل مفردات احلياة االنسانية ادوارا ورتب عليها واجبات ووضع هلا احلقوق ومنحها االمتيازات ، 
االجتماع االنساين وازدياد نشاطات االنسان املادية  تشكلت االعمال اخلاصة على شكل منظومات صغرية وبدأت بالتطور واالتساع 
حىت اخذت اشكاال عديدة اطلق عليها اسم املؤسسات او منظمات االعمال كمصطلح حادث معاصر ، وال شك ان هذه املؤسسات 

هلا من ثروات وخريات يف البيئة احمليطة ا  لذا كان لزاما عليها القيام بواجباا جتاه هذه البيئة اليت تعمل تستفيد من كل ما هو متاح 
يف اطارها وهذا ما تستهدفه هذه الدراسة حيث هدفت هذه الدراسة إىل بيان الدور اهلام واحليوي الذي ميكن ملنظمات األعمـال أن  

ن الذي يعيش عليها وذلك من خالل التركيز على أدوارها االجتماعية واإلنسانية وفـق رؤيـة   تلعبه يف احلفاظ على األرض واإلنسا
  .معاصرة وخاصة أن منظمات األعمال اليوم أصبحت جزءا هاما من مكونات الوجود اإلنساين على هذه األرض 

  :مشكلة الدراسة وأمهيتها 

  :تتبدى أمهية الدراسة يف النقاط التالية 

ض اليوم حباجة ماسة جلهود كل من يعيش علية سواء كان بشر أم مؤسسات وذلك للحفاظ على مقدراته مـن  إن كوكب األر.1
  .التلويث واهلدر واالستهالك اجلائر واسترتاف الطاقات واملوارد

تصـاالت  بيان أمهية الدور االجتماعي الذي ميكن تلعبه منظمات األعمال يف الوقت احلاضر يف ظل التطـورات اهلائلـة يف اال  . 2
  .واملعلومات

أا تسلط الضوء على دور منظمات األعمال ومسؤولياا أمام األطراف واجلهات املختلفة للعملية اإلنتاجية واثر ذلك على حتقيق . 3
  .تنمية مستدامة للمجتمعات اإلنسانية

  :فرضية الدراسة

اجبات جتاه احمليط الذي تعمل فيه  ولإلسالم رؤية واضـحه  بناء على ما سبق فان هذه الدراسة تفترض ان على املؤسسة او املنظمة و
  .حيال ذلك

  :أهداف الدراسة 



  :حتقيق األهداف التالية –وبإذن اهللا  –ستحاول هذه الدراسة 

  .ستعمل هذه الدراسة على توصيف مشكلة البحث وحبث مسبباا   -

  .ستعمل على اقتراح احللول املناسبة   -

  .االسالمي يف دور املؤسسة جتاة اتمع الذي تعمل فيهستعمل على جتلية البعد   -

  :خمطط الدراسة 

  :لذا ومن اجل وصول هذه الدراسة إىل هدفها فانه مت تقسيمها إىل مبحثني كالتايل

  .واقع املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ومنظمات األعمال: املبحث األول

  للمسؤولية االجتماعية للمؤسسةالرؤية االقتصادية اإلسالمية : املبحث الثاين

 .نتائج وتوصيات

  
  املبحث األول

  املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ومنظمات األعمال
  :حتديد املفهوم وطبيعة الدور

تتضح أمهية هذه الدراسة من خالل بياا ألمهية وقيمة الدور االجتماعي الذي ميكن للمؤسسة أن تقدمة للمجتمع والنـاس  
خـري  : (مي احلنيف جند أعظم األحاديث الشريفة اليت توجهنا خلدمة اتمع والناس والبيئة حيث يقول رسولنا الكرميويف ديننا اإلسال

  ".إذا أردت أن يكون عملك نافعا أجعله نافعا للناس أوال"كمة الصينية القدمية تقول، وكذلك فإن احل)1()الناس انفعهم للناس
  :أما بالنسبة للمفهوم

اإلجرائي، بالرغم مـن   اتعريفهواليت مل يتم االتفاق بعد على مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسات من احد املفاهيم احلديثة،  تربيع
وضوح جوهره النظري، وهو انسجام املؤسسات يف أعماهلا وأنشطتها مع توقعات اتمع، واستجابتها ملتطلباته القانونية واألخالقيـة  

  .)2(والقيمية والبيئة

، وأيضا مبسؤولية الشركات، ومواطنة )CSR(لقد برز هذا املفهوم بسميات خمتلفة فهو عبارة عن املسؤولية االجتماعية للشركات 
، أو أداء املؤسسات االجتماعية، وهو شكل من أشكال التنظيم الذايت )SRB(الشركات، العمل املسؤول، العمل املسؤول املستمر 

األخالقية اليت حتافظ على املثلث الذهيب  ووضع القواعداليت ميكن من خالهلا رصد وضمان التزامها بالقانون واملعايري األخالقية والدولية 
يكتسب قوة إلزام قانونية وطنية  وحىت وقتنا الراهن مل يتم تعريف مفهوم املسؤولية االجتماعية تعريفا .الناس والكوكب والربح:  وهو

 يف جوهرها أدبية ومعنوية، أي أا تستمد قوا وقبوهلا وانتشارها من طبيعتها سؤوليةأو دولية رغم احلاجة لذلك، وال تزال هذه امل

متزايدة بعد ختلي احلكومات عن كـثري مـن    للشركات والقطاع اخلاص أمهية الطوعية االختيارية، وقد اكتسب الدور االجتماعي

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1


انتفاء اهلدف  عية كان ينظر إليها على أا أمر طبيعي ومتوقع يف ظلبطبيعة احلال برامج اجتما أدوارها االقتصادية واخلدمية اليت وازا
  .)3(من األحيان حتقق إيرادات وأرباحا طائلة الرحبي للمؤسسات االقتصادية اليت تديرها احلكومات، وإن كانت يف كثري

حتديد شكل  وجهات النظر يفتعريفات للمسؤولية االجتماعية للشركات، ختتلف باختالف بالتايل فان هناك العديد من الو
إزاء جمتمعها الذي تنتسب إليه، بينما يرى البعض اآلخر أن  فالبعض يراها مبثابة تذكري للشركات مبسؤولياا وواجباا. هذه املسؤولية

ويرى آخرون . تمعا يتجاوز جمرد مبادرات اختيارية تقوم ا الشركات صاحبة الشأن بإرادا املنفردة جتاه مقتضى هذه املسؤولية ال
وقـد  . إال أن كل هذه اآلراء تتفق من حيث مضمون هذا املفهـوم  .أا صورة من صور املالءمة االجتماعية الواجبة على الشركات

األعمـال بالتصـرف    االلتزام املستمر من قبل شركات"للتنمية املستدامة املسؤولية االجتماعية على أا  عرف جملس األعمال العاملي
نوعية الظروف املعيشية للقوى العاملة وعائالم، واتمع احمللـي   قياً واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية والعمل على حتسنيأخال

  .واتمع ككل

 التزام على منشأة األعمال جتاه اتمع الذي تعمل فيه و ذلك عن طريق املسامهة مبجموعة مـن األنشـطة  "كما يشري البعض إىل أا 
 .)4("االجتماعية مثل حماربة الفقر و حتسني اخلدمات الصحية و مكافحة التلوث، و خلق فرص عمل و حل مشكلة اإلسكان و غريها

تعرفها مجعية اإلداريني األمريكيني بأا استجابة إدارة الشركات إىل التغري يف توقعات املستهلكني و االهتمام العـام بـاتمع و   كما 
  .)5(املسامهات الفريدة لألنشطة التجارية اهلادفة إىل خلق الثروة االقتصادية بإجنازاالستمرار 

مما الشك فيه أن الشركات التجارية واالقتصادية واملالية ليست شركات خريية، وأن هاجسها األول هو حتقيق أكرب عائد من الـربح  
حىت ال يكون حتقيق الربح عـن   مبسؤولياا االجتماعية واألخالقية،من هنا استوجب األمر ضرورة تذكري تلك الشركات  ألصحاا،

األطفال واإلخالل باملساواة يف األجور وظروف وشروط العمل واحلرمـان مـن    طريق أمور غري مقبولة أخالقيا أو قانونيا كتشغيل
الرئيسي للثروة وتوليد فرص العمل  املصدراألساسية للفرد، عالوة على ذلك فإن الدور الرئيسي الذي تلعبه الشركات كوا  احلقوق

 للمفاهيم احلديثة، ومل يعد تقييم شركات القطاع اخلاص يعتمد على رحبيتها فحسب ومل حيتم عليها القيام بواجباا االجتماعية وفقا

ق بيئة عمل قادرة علـى  حديثة تساعد يف خل تعد تلك الشركات تعتمد يف بناء مسعتها على مراكزها املالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم
املسؤولية  االقتصادية والتكنولوجية واإلدارية عرب أحناء العامل، ومن ابرز هذه املفاهيم مفهوم التعامل مع التطورات املتسارعة يف اجلوانب

ية االجتماعية االلتزام باملسؤولحيث أن  .اتمع االجتماعية للشركات واملؤسسات الذي جعل شركات القطاع اخلاص غري معزولة عن
يقضي بأن أي منشأة جيب أن ال تكتفي باستغالل املوارد املتاحة هلا مبا خيدم أهدافها االقتصادية فقط، بل إن مسـؤوليتها متتـد إىل   
مواجهة املتطلبات االجتماعية، واليت تؤدي الكتساب ثقة اجلمهور ورضا املستهلكني، وهو ما يساعد يف خدمـة أهـداف املنشـأة    

وبناًء على هذا ال بد أن تساهم املنشأة يف حتقيق رفاهية اتمع بتحسني الظروف البيئية، ورعاية شؤون العاملني، وحتقيق . ةاالقتصادي
وهو دور يتجاوز حدود . الرفاهية هلم، وتوفري األمن والرعاية الصحية واالجتماعية، وهو ما ينعكس بدوره على خدمة نشاط املنشأة

 .)6(اتمع والتأثري فيه، وهو يف حقيقته التزام أخالقي واعتراف بفضل اتمع عليها يف الرفاهية اليت وصلت إليها الشركة وعامليها إىل

لقد افرز تطور االجتماع اإلنساين ضرورات هامة ومسؤوليات كبرية تقع على عاتق املؤسسات أبرزها الدور االجتماعيـة  
إفرازاا الدور األكرب يف استنهاض هذه املهمة، حيث التلوث البيئي والتغري املناخي وانتشار واملسؤولية اإلنسانية، ولقد كان للعوملة و

اخل من اإلرهاصات الكثرية اليت تشـتعل  ... الفقر واجلوع واحلروب وااعات والفيضانات واألمية وتزايد أعداد الالجئني واملشردين
كل ذلك أوجـد  ..مفاهيم مل تكن يف سابق العهود كمفهوم التنمية املستدامةداخل اتمع اإلنساين، إضافة إىل ظهور مصطلحات و



ة االقتصادية، دخلت منافسة الشركات الدولية مرحلـة القـدرة   مل ظل العوأمهية كربى ملوضوع املسؤولية االجتماعية للمؤسسة، ويف
اللينة، مبعىن االنتقال من املنافسة يف التكنولوجيا واملنتجات التنافسية احلقيقية، حيث حتولت املنافسة من األدوات الصلبة إىل األدوات 

أعضاء يف "إىل " اقتصاديني"ومن هنا فإن مدراء الشركات الصينية، ال بد أن يتحولوا من . إىل املنافسة يف املفهوم اإلداري واألخالقي
  ".اتمع

جتـاه  معايري ملسؤولية الشركات واملنظمات  ديدلقد برزت دعوات كثرية من قبل جهات وأفراد دوليني تنادي بضرورة حت
اإلدارة واألخالق اجليدة للشركة وواجباا جتـاه   :وهذا ما اكد علية مدير البنك الدويل الذي عرف هذه املسؤولية بأا اتمع بأا

ها إىل أمهيـة املسـؤولية االجتماعيـة    وكما يقول احد االقتصاديني الصينيني منو. العاملني والبيئة ومسامهتها يف التنمية االجتماعية
، فتلـك  خاطئالبعض يقول إن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية تبدأ بعد حتقيق الربح، ولكن هذا قول  :"....للمؤسسة

   ." املسؤولية تولد مع املؤسسة، ألن رأمساهلا وكفاءاا وزبائنها من اتمع، وعليها أن ترد للمجتمع
كثري من الشركات الكربى اليت غزت العام هو اهتمامها باتمع والبيئة هذا ما يبدو للعيان من غزو ماكدونادز  ان سر جناح

". رد مجيل اتمع، والعناية باألطفال"بأداء مسئوليتها جتاه اتمع، فشعارها تم شركة مكدونالدز  أن للعامل حيث أظهرت التقارير
، ومبناسبة عيد األطفال، تربعت مكدونالدز بدوالر أمريكي واحد عن كل سندوتش باعته 2002عام يف العشرين من نوفمرب فمثال 

قال املدير التنفيـذي السـابق يف   . مليون دوالر أمريكي 12مطاعمها يف كل العامل ملدة أربع وعشرين ساعة، وكانت حصيلة ذلك 
  . )7(!"مع هو سر بقاء شركتنا وخالصة جتربتنا وهو أيضا وعدنا الدائمإن حتمل املسؤولية جتاه ات: "شركة مكدونالدز جيم كاتلبوه

من قادة األعمال يف أوروبا يؤمنون بأن االهتمام باملسؤولية االجتماعية ميكن %  73وتشري آخر اإلحصائيات العاملية إىل أن 
دولة متقدمة بعقاب الشركات الـيت مـل    25من املستهلكني يف حنو  %27أن يرفع من رحبية املؤسسات يف الوقت الذي قام فيه 

من القوى العاملة يف هذه الدول أعلنت أا قد ال تعمل يف أي مؤسسة غري مسـؤولة   %80إىل ذلك فإن  ؛ أضفدورها االجتماعي
  .)8(اجتماعيا إذا ما كان هلم حق االختيار

  :أراء حول املسؤولية االجتماعية للشركات

يكتسب قوة إلزام قانونية وطنية أو دولية رغم احلاجـة   ف مفهوم املسؤولية االجتماعية تعريفاحىت وقتنا الراهن مل يتم تعري
الطوعية االختيارية، وقد  يف جوهرها أدبية ومعنوية، أي أا تستمد قوا وقبوهلا وانتشارها من طبيعتها لذلك، وال تزال هذه املسؤولية

متزايدة بعد ختلي احلكومات عن كثري من أدوارها االقتصادية واخلدمية اليت  أمهية اكتسب الدور االجتماعي للشركات والقطاع اخلاص
انتفاء اهلدف الرحبي للمؤسسات االقتصـادية   بطبيعة احلال برامج اجتماعية كان ينظر إليها على أا أمر طبيعي ومتوقع يف ظل وازا

اخلرباء  رادات وأرباحا طائلة، ومع هذا التوجه العاملي كثر اجلدل بنيمن األحيان حتقق إي اليت تديرها احلكومات، وإن كانت يف كثري
 إىل أنأصحاب الرأي األول وهم أنصار املسؤولية االجتماعيـة للشـركات    واألكادمييني والباحثني من مؤيدين ومعارضني، إذ يشري

أنصـار   كمـا يـرى   واخلسارة السريع الربحاملسؤولية االجتماعية تفيد الشركة على املدى البعيد من عدة طرق ال حتسب حبساب 
ه اتمع، املسؤولية االجتماعية للشركات انه البد من جِعل االقتصاد يف خدمة البشرِ، لذا فان كُلّ الكيانات االقتصادية عليها التزام جتا

لية االجتماعية للشـركات ميكـن أن   وعالوة على ذلك، كما ذكرنا أنفا، يرى أنصار املسؤولية االجتماعية للشركات إىل أن املسؤو
حتسن إىل حد كبري على املدى الطويل رحبية الشركات ألا تقلل من املخاطر وعدم الكفاءة يف حني تقدم جمموعة من املزايا احملتملـة  

  .مثل تعزيز مسعة العالمة التجارية، وتشجيع املوظفني على املشاركة



الربح واخلسارة، وعليه جيب أال تدخل  ية االجتماعية ال تدخل ضمن حسابيرى فريق ثان أن املسؤولوعلى الطرف اآلخر 
املوضوع جمرد جتميل زائف للشركة، وآخرون يرونه ختفيفا للعبء واللـوم عـن    ضمن املسؤوليات التجارية، فيما يعتقد البعض أن

حيث إـا جتـين الضـرائب     سؤولية احلكومة،جيب أن تقوم ذه األعمال واملسؤوليات، فاملسؤولية االجتماعية هي م احلكومة اليت
رأي ملتون فريدمان الذي قال أن الناس هم الوحيدون الذين يمكن وهم بذلك يؤيدون  والرسوم من القطاع التجاري لتقوم ذا الدور

أَنْ يأخذوا املسؤوليات االجتماعيةَ، والشركات مسؤولة فقط عن حملة أسهمها وليس للمجتمع ككل كما يرى فريدمان يف وجهه 
يقومون به، وتقـدمي السـلع    بل العمل الذيأن مسئولية الشركة تتحقق من خالل سداد األجور للعاملني مقانظره الكالسيكية هذه 

الضرائب للحكومات اليت تقوم بتوفري اخلدمات العامة للمواطنني، واحترام  واخلدمات للمستهلكني مقابل ما يدفعونه من أموال، وسداد
أن يقلل أرباحها ويزيد تكاليف االجتماعية من شانه  وأن تبين الشركة لفلسفة املسؤولية. القانون عن طريق احترام العقود املربمة سيادة

مقبولة،فشركات اليوم  غري أن هذه النظرة التقليدية مل تعد.من الالزم أكثراجتماعية لألعمال بشكل  العمل، كما من شأنه إعطاء قوة
أن  ، وأنصار هـذا الـرأي يـرون   وسداد حصة عادلة من الضرائب تعىن مبا هو أكثر من جمرد تقدمي السلع واخلدمات للمستهلكني

الشركات ليس لديها أي التزام آخر للمجتمع وبعض الناس ينظرون إىل املسؤولية االجتماعية للشركات أا تتعارض مـع طبيعتـها   
يؤكدون على أن املسؤولية االجتماعية للشركات تتطابق مع  نوهؤالء الذي. والغرض من األعمال، بل وتعترب عقبة أمام التجارة احلرة

  ).9(الليربالية اجلديدةوتتم لصاحل  الرأمسالية

. والبعض من الباحثني يروا أن هذه احلجة الليربالية اجلديدة ختتلف مع رفاهية اتمع، وتعترب عائقا أمـام حريـة اإلنسـان   
فية، ويزعمون أن هذا النوع من الرأمسالية اليت متارس يف كثري من البلدان النامية ما هو إال شكل من أشكال اإلمربيالية االقتصادية والثقا

هذه الدول عادة ما تكون أقل محاية يف جمال العمل، وبالتايل يقع مواطنيها يف خطر أعلى لالستغالل من قبل الشركات  مشريين إىل أن
  . متعددة اجلنسيات

  :املسؤولية االجتماعية للشركات والدوافع املشكوك فيها

ركات إمنا هي لتشتيت انتباه الرأي بعض النقاد يعتقدون أن برامج املسؤولية االجتماعية للشركات هي اليت تضطلع ا الش
كما أم يقولون إن بعض الشركات تبدأ برامج املسؤولية االجتماعيـة  . العام عن القضايا األخالقية اليت تطرحها عملياا األساسية

أن هناك مصدر آخر ويرى هؤالء . للشركات التجارية اليت تتمتع ا لالستفادة من خالل رفع مسعتها أمام اجلمهور أو أمام احلكومة
، بينما يف الوقـت نفسـه   بالتنمية املستدامةللقلق هو عندما تدعي الشركات لتعزيز املسؤولية االجتماعية للشركات، وتكون ملتزمة 

  . تنخرط يف ممارسات جتارية ضارة

تسعى الشركات إىل النمو من خالل العوملة، ولكنها تواجه التحديات اجلديدة اليت تفـرض   ويف ظل العوملة وقوى السوق
ة، من القيود البيئية واملعايري املتباينة ملاهية االستغالل يف وتعد األنظمة احلكومية، والتعريفات اجلمركي. قيودا على النمو واألرباح احملتملة

وعرض بعض القضايا األخالقية، تعترب جمـرد عـائق   . العمل وهي من املشاكل اليت ميكن أن تكلف املنظمات املاليني من الدوالرات
لكسب التأييد الشعيب لتواجدها يف وتستخدم بعض الشركات منهجيات املسؤولية االجتماعية للشركات كتكتيك استراتيجي . مكلف

  .األسواق العاملية، ومساعدا يف احملافظة على امليزة التنافسية من خالل استخدام مسامهاا االجتماعية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9


عامل اليوم الـذي يتسـم    القول التقليدي بأن الشركات ليست مسئولة إال أمام أصحاا رمبا مل يعد مقبوالً يفوبالتايل فإن 
عديدة، ويبحث فيه املستثمرون عن توفري االستقرار واألمان الستثمارام،  قات واملصاحل، عامل يتيح للمستهلكني خياراتبتشابك العال
ولعل مـن ابـرز    ،واألفكار اخلاطئة الشركات لغرامات هائلة نتيجة للمخالفات القانونية، عامل يسوده اخلوف والقلق وتتعرض فيه

والذي يرى أن مفهوم املسؤولية االجتماعية ميثـل البعـدين   (Paul Samuelson) أنصارها ومؤيديها رجل االقتصاد املعروف
باملسؤولية االجتماعية، بل جيب أن  كما يشري إىل أن الشركات يف عامل اليوم جيب أال تكتفي باالرتباط. معاً ياالقتصادي، واالجتماع

  .)10(تبنيها قها، وان تسعى حنو اإلبداع يفتغوص يف أعما

  : بثالثة معايري هي جناح قيام الشركات بدورها يف املسؤولية االجتماعية يعتمد أساسا على التزامهاإن 
  االحترام واملسؤولية جتاه العاملني وأفراد اتمع، -
 ومساندته، دعم اتمع  -

للمجتمع مع البيئة أو من حيث املبادرة بتقدمي ما خيـدم   محاية البيئة سواء من حيث االلتزام بتوافق املنتج الذي تقدمه الشركة  -
 . البيئية يف اتمع ومعاجلة املشاكل البيئية املختلفة البيئة وحيسن من الظروف

والتنمية املسـتدامة، إىل   تزاوج بني االقتصاد واتمع والبيئة االحتاد األورويب استراتيجية وأصدر قوانني من هذا املنطلق تبىن
  .املعايري جانب تنوير العميل لكي يساعد الشركات اليت تلتزم بتلك

 
  :انعكاسات املسؤولية االجتماعية للشركات على اتمع 

وحها، حيث ميثل القطاع اخلـاص  ومج أن املسئولية االجتماعية تعد حجر الزاوية، وأداة مهمة للتخفيف من سيطرة العوملة
من  االقتصادي الوطين، وعليه أصبح االهتمام باملسئولية االجتماعية مطلبا أساسيا للحد والشركات اجلزء األكرب واألساسي يف النظام

التوظيف والتـدريب ورفـع   بعمليات  الفقر من خالل التزام املؤسسات االقتصادية بتوفري البيئة املناسبة، وعدم تبديد املوارد، والقيام
 ومهاراا مبا يؤهلها للمشاركة يف عملية التنمية املستدامة، ومساندة الفئـات األكثـر   القدرات البشرية، ومتكني املرأة ورفع قدراا

  .ليها أنفاالثالثة املشار إ باملعايريالتزامها  وجناح قيام الشركات بدورها يف املسئولية االجتماعية يعتمد أساسا على.احتياجا

احلكومات عـن   الدول العربية أمهية متزايدة بعد ختلي عديد من يفيكتسب الدور االجتماعي للشركات يف الدول العربية و
اجتماعية كان ينظر إليها على أا أمر طبيعي ومتوقع يف ظـل   كثري من أدوارها االقتصادية واخلدمية اليت صحبتها بطبيعة احلال برامج

إيـرادات وأرباحـا    للمؤسسات االقتصادية اليت تديرها احلكومات، وإن كانت يف كثري من األحيـان حتقـق   لرحبيانتفاء اهلدف ا
تنظيمها وإدارا على هـذا األسـاس أن يتوقـف دورهـا      وكان متوقعا مع حتول هذه املؤسسات إىل امللكية اخلاصة وإعادة.طائلة

اسـتثمار   ظهر أن الدور االجتماعي وااللتزام األخالقي للشركات هو أيضالتجارب اخلصخصة أ االجتماعي، ولكن التطبيق العملي
ويزيـد   وبني العاملني فيها واتمعات اليت تتعامل معها، يعود عليها بزيادة الربح واإلنتاج وتقليل الرتاعات واالختالفات بني اإلدارة

قادة وأصحاب الشـركات يرغبـون يف املشـاركة     كثريا من وأظهر أيضا أن، أيضا انتماء العاملني واملستفيدين إىل هذه الشركات
واملشاركة يف  االقتصادية على أا نشاط اجتماعي ووطين وإنساين يهدف فيما يهدف إليه إىل التنمية االجتماعية، وينظرون إىل العملية

ك تطورا يف شكل العالقة بني احلكومة وقد ترتب على ذل.وتطلعاا العمل العام، وليس عمليات معزولة عن أهداف اتمعات والدول
 يف عديد من الدول العربية، شأا يف ذلك شأن عدد كثري من الدول النامية؛حيث حل والقطاع اخلاص واتمع املدين والقطاع العام

تركز اهتمام احلكومة توفري فرص العمل، بينما  القطاع اخلاص تدرجييا حمل القطاع العام الذي تقلص دوره يف النشاط االقتصادي ويف
يف التنميـة   كما زادت أمهية الدور الذي يلعبه اتمع املـدين  ،جلذب االستثمار احمللي واألجنيب حول السعي حنو يئة املناخ املالئم



أسـوة بالشـركات   ―وقد اهتمت الشركات احملليـة  .االقتصادية واالجتماعية ويف الرقابة على كل من احلكومة والقطاع اخلاص
ا، مث على اتمع  نشاطها على العاملني ا ومستوى رفاهيتهم، وعلى اتمع احمللي والبيئة احمليطة بتقييم اآلثار املترتبة على―امليةالع

  .)11(وأرباحها ومنوها واستدامتها ككل، اقتناعا منها بأمهية ذلك ومردوده على نشاطها واستثماراا

  
  املبحث الثاين

  إلسالمية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسةالرؤية االقتصادية ا
اليت سخرها اخلالق عز وجل خلدمة  -األرض–واىل البيئة  -األمة–واىل اتمع  -الفرد–تنبع هذه الرؤية من نظرة اإلسالم إىل اإلنسان 
  .اإلنسان لكي يعمرها ويبنيها طاعة هللا وعبادة له
االجتماعي للنشاط االقتصادي من خالل اآليات واألحاديث الكثرية اليت أكدت علـى  من هذا املنطلق فقد ركز اإلسالم على البعد 

ال :" اليت حتيا عليها هذه املخلوقات حيث يقول علية الصالة والسالم ةاالبتعاد عن الضرر واإلضرار سواء باإلنسان أو احليوان أو بالبيئ
  .)12()ضرر وال ضرار

  :لمسؤولية االجتماعية للمؤسسةمرتكزات الرؤية االقتصادية اإلسالمية ل
احملافظة على الدين، وعلى الـنفس،  : اخلمس اليت قررها العلماء يف ن عمل اخلري و إشاعته و تثبيته من املقاصد الشرعية أو الضروراتإ

ـ   ى مسـتوى  والنسل، والعقل، واملال، فحقوق املسلم كلها مسؤوليات اجتماعية، وإن كان الفرد مطالبا مبسؤولية اجتماعيـة، فعل
  .)13(البنوك تكون املسؤولية أعظمواجلماعات والشركات 

  :وبالتايل فان مرتكزات الرؤية اإلسالمية للدور االجتماعية للمؤسسة تقوم على ما يلي
أمر اإلسالم كل من الفرد واجلماعة رعاية مصاحل بعضهما البعض فكل فرد يف اتمع مـأمور   :املسؤولية والرعاية .1

برعاية رعيته ومن هم حتت يده وهي مسؤولية تتسع حىت تشمل كل ذي جاه أو قيادة أو إدارة أو مصلحة وجيسدها حديث الـنيب  
؛ لذا فان دور الشركات يدخل يف إطار هذه املسؤولية وال )14(" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: الكرمي علية الصالة والسالم

 .يتوقف فقط عند حتصيل الربح املادي

أمر اإلسالم احلنيف بالتعاون بني أفراد اتمع فاتمع يف نظر اإلسالم كالبنيان املرصوص يشـد   :التكافل والتعاون .2
بعضة بعضا ويدخل يف إطار هذه الصورة موضوع التكافل االجتماعي والضمان االجتماعي الذي جيب أن تضطلع به الشركات كما 

رسـولنا   ويصور ، )15(}ا علَى الْبِرِّ والتقْوى وال تعاونوا علَى اإلثْمِ والْعدوانوتعاونو{ :تعاىلحيث يقول  تضطلع به الدولة واألفراد
 .)16("املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً": التعاون والتكافل بني املؤمن واملؤمن، فيقول الكرمي

أمر اإلسالم بالرمحة بالضعفاء واملسـاكني   هي من العناصر احليوية والقيم اإلسالمية العظيمة حيث :الرمحة والعطف .3
هي من املسؤوليات واألدوار  محاية الضعفاء ورعاية مصاحلهــم وصيانتها، وحفْظ أمواهلم، وإغناءهــمإن  ....واأليتام واألرامل

 ، )17(}ضونَ علَـى طَعـامِ الْــمسكنيِ   وال تحا* كَالَّ بل الَّ تكْرِمونَ الْيتيم { :تعاىل قــال. اهلامة للمؤسسات كما هي لألفراد
ومل حيصـر  ؛ )18("الساعي على األرملة واملسكني كااهد يف سبيل اهللا، أو القائم الليل الصائم النـهار :" صلى اهللا عليه وسلم وقال

. نوع من الصدقة اليت يؤجر عليهااإلحسان يف بذل املال فقط، بل كل مساعدة حملتاج هلا، وكل منفعة تعود على اتمع أو البيئة، هي 
كل سالمي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس؛ تعدل بني اثنني صدقــة، وتعني الرجـل  ": صلى اهللا عليه وسلم قال

على دابته؛ فتحمــله عليهـا أو ترفع عليها متـاعه صدقة، والكلمـــة الطيبـــة صدقـة ومتيط األذى عـن الطريـق   
 .)19"(صدقة



 .كما هم مسؤولني أمام اهللا ن مفهوم األخوة جيعل املسلمني مسئولني أمام بعضهم بعضاإ :اإلخوة  .4
مبـدأ  لقد قام دين السالم وشرعه على العدل باحلق الن اهللا سبحانه هو العدل احلكم لذا فان  :العدالة االجتماعية .5

 .يرتدع املسلمني عن القيام باحلرامالعدالة االجتماعية هو األساس الذي يقوم عليه اإلسالم، و به 
هو وظيفة اإلنسان األوىل على هذه األرض وإعمار الكون مهمته الرئيسية اليت من اجلها سخر اهللا له  :االستخالف  .6

فاخلالفة حتدد مكانة املسلم و دوره و تتحدد من خالهلا مسؤولياته، و التكليف يدل على أن كل فرد مسئول عما  كل شيء يف الكون
ذلك أن املسلم ينظر إىل املال على أنه مستخلَف فيه من قبل مالكه احلقيقي عز وجلَّ، استخلفه فيه عمـن سـبقه بفضـله     قوم به،ي

وكرمه، وسيستخلف فيه من يأيت بعده، ومن مثَّ فإن عليه القيام حبق هذا االستخالف املنوط به، فاالستخالف هو أمانة جيب أداؤها و 
يتعني على رجال األعمـال ممارسـة   ) االستخالف(و من هذا املنطلق ، )اتمع(مانة مبا حيقق املنفعة لألمة كلها جيب إدارة هذه األ

  .املسؤولية االجتماعية للشركات، ذلك أن الشركات تعترب مؤسسات بشرية و هي جزء من األمة اإلسالمية
  :)20(االجتماعية يف اإلسالمأُسس املسؤولية ومن هذه املرتكزات ميكننا حتديد أهم 

املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم اليت يدخل يف نطاقها كل هذا الرصيد الضخم من األعمال، تقوم على ثالثة أُسس تظهر فيها فلسفة 
  .اإلميان، والقسط، والتكامل: التشريع اإلسالمي هلذا الدور، وهذه األسس، هي

  : اإلميان - 1
ألصلي الذي يدفع إىل القيام باملسؤولية االجتماعية، مث يأيت التشريع والنظام ليؤكد هذا الدور املطلوب، كما أن الدافع اهو إن اإلميان 

وما يبذله فــي الـدنيا،    ،اإلسالم يترك اال رحباً ملن أراد أن يزيد ما يشاء يف دورِه؛ فإنَّ كل ما يقدمه يزيده قرباً من اهللا، تعاىل
؛ فيكون القيام باملسؤولية االجتماعية )21(}وما أَنفَقْتم مّن شيٍء فَهو يخلفُه وهو خير الرازِقني{: يف الدنيا واآلخرة عنه يعوضه اهللا تعاىل

  .اهللاحيصل من خالهلا على األجر والثواب من مرتبطاً بسرور اإلنسان يف أنه يقوم بعبادة 
  : واالعتدالالواقعية والتوازن  – 2 

اإلسالم يبين تكليفه على الواقع، لكنه يصعد باإلنسان إىل الدرجات العلى، ويوزع هذه الواقعية واملثالية؛ حبيث يقوم املكلَّـف مبـا   
سارِعوا و{: ويقول للمتطلعني للمعايل  )22(}فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم{يستطيع وميكِّن الراغب يف االزدياد من اخلري؛ فالقاعدة األصلية 

نيقتلْمل تدأُع ضاَألرو اتوما السهضرع ةنجو بِّكُمن رّم ةرفغه ليس كل  -مثالً  -؛ فقد فرض الزكاة  )23(}إلَى مكحد أدىن، مع أن
  .الذي جيازى عليه بأضعاف مضاعفة شيء وإمنا هو احلد الواقعي الذي يفعله اإلنسان، مث يبقى الباب واسعاً أمام اإلنسان لإلنفاق

ىل وهو أيضاً راعى اجلوانب املادية والروحية؛ فلم يغفل عن أيهما، بل أخذ مبيزان القسط فيهما؛ فلم يغلِّب املادة، واليت تؤدي غلبتها إ
للحس واجلسد املؤدية لضـعف  تفكُّك الروابط االجتماعية وتطرد معاين التعاطف والتراحم من القلوب، ومل يغلِّب الروحانية املهملة 

  .النمو يف بناء احلضارة
ونتيجة هلذا القسط يف مراعاة الواقعية واملثالية، واحتياجات الروح واجلسد، جنده يربط بني التجارة والعبادة مـدخالً االحتياطـات   

ه أَن ترفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبِّح لَه فيهـا  في بيوت أَذنَ اللَّ{: الروحية النفسية ضمن االحتياجات اجلسدية املادية يف تناسق مبدع
تقَلَّـب فيـه الْقُلُـوب    رِجالٌ الَّ تلْهِيهِم تجارةٌ وال بيع عن ذكْرِ اللَّه وإقَامِ الصالة وإيتاِء الزكَاة يخافُونَ يومـا ت * بِالْغدوِّ واآلصالِ 

  .)24(}رواَألبصا
ومن آثار هذا التوازن واالعتدال، جنده يرفض منطق االقتصاد احلر الذي ال يفرق بني الطيب واخلبيث من الــرزق وال يهمـه إال  

، )26(}فَابتغوا عند اللَّه الرِّزق{: ، بل هو يدعو إىل اكتساب املال وتنميته وحتصيله)25(حتقيق الثروة، ولو على حساب اخلُلُق والفضيلة
ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن ": صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا. لكنه ابتغاء مشروط باحلالل يف كسبه ويف إنفاقه

  .)27("من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيما أباله: عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله



  :التكامل - 3
االجتماعية قامت طلباً لرضى اهللا، وأُدخل يف نطاقها كل ما حيقق مصاحل الناس، مراعية حاجات اجلسد والروح، موازنة بني املسؤولية 

  .طلباما، متنبهةً الختالف القدرات وتنوع الرغبات، لتعمل كلَّ ذلك يف تكامل عجيب
ياجات اجلسدية؛ بينما تقوم يف اإلسالم بأبعد من ذلك لتشمل احلاجات فاملسؤولية االجتماعية ينظر هلا أحياناً نظرة مادية تتناول االحت

  .النفسية واإلحساس بكل ما يصيب اتمع واالهتمام بالسلوك، والبيئة
د من احلاجة للتقدير والتعليم واإلرشاد والتطوير والتعاطف، والتواصل اجلي: إن املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم تويل احلاجات النفسية

مع اآلخرين؛ بالقيام بعيادة املريض وحضور الدعوات واالجتماعات وحنوها وسائر أنواع التعامل احلَسن، تويل كلَّ ذلك اهتمامهـا  
التسبيح والتحميد والتكبري والتهليل، واألمر باملعروف، : إن أبواب اخلري لكثرية«: صلى اهللا عليه وسلم  قال. حبيث يصبح جزءاً منها

ملنكر، ومتيط األذى عن الطريق، وتسمع األصم، ودي األعمى، وتدل املستدل على حاجته، وحتمل مع الضعيف؛ فهذا والنهي عن ا
ال حتقرن من املعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبِســط إليه، ": ، وقــال أيضــاً)28(»كله صدقةٌ منك على نفسك

   .)30"(رحم اهللا رجالً مسحاً إذا باع مسحاً إذا اشترى": -اهللا عليه وسلم  وقــال صلى، )29(" ولو أن تؤنس الوحشان بنفسك
رضي اهللا عنه  -ويتجاوز أيضاً احلاضر للمستقبل فيضع أُسس املسؤولية مراعياً حاجات األجيال القادمة، كما فعل عمر بن اخلطاب  
  .)31(يف أرض السواد؛ إذ أبقاها يف أيدي أهلها وضرب عليهم اخلراج -

  .وهكذا تتكامل مصاحل احلياة مبراعاا؛ حبيث تستقيم احلياة يف تناسق يصعد ا إىل أهدافها العليا
  

  :)32(شركةاإلسالم للمسؤولية االجتماعية للمنظور 
  :ميكن تقسيم مسؤولية الشركة االجتماعية وأدوارها إىل األقسام واألجزاء التالية

يجب أن تتعهـد املنظمـات   ف ،لشركةمحلة األسهم هم املالك احلقيقيون ل :)األسهممالك (املالكنياملسؤولية االجتماعية جتاه : أوال
، من منظور إسالمي تعد منظمات األعمال أمينة على ذلك هلم احلق يف معرفة الكيفية اليت تدار ا أمواهلمباإلدارة اجليدة ألمواهلم، و 

قدرا من عوائد استثماراا واليت جيب أن تستخدم علـى النحـو    هلمأن توفر  املنظماتيف إطار مفهوم األمانة، و يتوجب أيضا على 
  .األمثل
تضمنت الشريعة اإلسالمية ضوابط حفظ حقوق العاملني من  :فيها ةالعاملالكوادر البشرية ة جتاه شركاملسؤولية االجتماعية لل :ثانيا
  : أمهها
  . )33()والَ تبخسوا الناس أَشياَءهم (:سبحانه وتعاىل على ذلك فقال، ولقد أكد اهللا إعطاءه حقوقه وأجرة كامال �
رواه "(أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه :" التعجيل يف إعطاء أجر العامل لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله �

  ).البخاري
وأَمرهم شورى بيـنهم  ( :ليت أشار إليها اهللا عز وجلحق العامل يف املشاركة يف اختاذ القرارات يف إطار مبدأ الشورى وا �

()34(.  
عند العجز أو البطالة ويف ظل األزمات،  وقد وضع اإلسالم نظاما فريدا للضـمان االجتمـاعي   للعامل حق الكفاية ضمان حد و �

 .التكافل االجتماعييضمن لكل إنسان حق احلياة الكرمية وقوام هذا الضمان هو نظام الزكاة ونظام الزكاة 
طاعة كالصالة والصيام، فالعامل املتدين أقرب النـاس إىل اخلـري ويـؤدى     أداء ما افترضه اهللا عليه منبعامل السماح لل �

 .بإخالص



وتقوى الثقة بني العامـل   ببعض والعدل تشد عالقات األفراد بعضهم ، ذلك أن إقامة احلقلعمالإقامة احلق والعدل بني ا �
 . اإلنتاج تنمي الثروة وتزيد منوصاحب العمل و

حث الدين اإلسالمي على ضرورة أن يكون للمجتمع الذي تعمل فيه املنظمة نصيب من اخلري   :جتاه اتمع  شركةمسؤولية ال:ثالثا
أخرجـه  " خريكـم خريكـم ألهلـه   : "الذي جينيه جراء قيامها بأنشطتها املختلفة، و ميكن االستشهاد بقوله صلى اهللا عليه و سلم 

   :هاتنمية االجتماعية من خالل عدة نشاطات منو تنعكس رؤية اإلسالم ملشاركة منظمات األعمال يف ال، )35(الترمذي
حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع بال تفريق بني جنس أو طبقة أو لون أو دين، أي أن اجلهد اإلنساين كله جيب أن يتعاون  �

 .)36(يف إجياد التنمية االجتماعية الشاملة
ن حقوق األفراد يف اتمع، و الزكاة هي أهـم  التكافل االجتماعي طريق مهم ميكن أن تساهم املنظمات من خالله بضما �

 .االجتماعيمظهر للتكافل 
 .منع التعسف يف استعمال احلق و حتديد حرية األفراد لصاحل اجلماعة، و االنتفاع باملباح بشرط عدم الضرر باملصلحة العامة �
 الربا واالحتكار والغش والغنب والربح الفاحشكعلى اتمع تترك أثاراً سلبية اليت احملرمة و االبتعاد عن املعامالت التجارية �

 .واالكتناز
على املنظمة ان تساهم يف توفري فرص العمل للقادرين وعليها واجب تقليص البطالة وذلك حلماية اتمع مـن اآلفـات    �

 ..واألخطار االجتماعية اليت تنجم عن تعطل الشباب والقادرين على العمل
 . قتصاديةالا مما حيول دون حدوث األزماتارد، االستخدام األمثل واملخطط للمو �
ومتويل  اخلريية،بالعمل أو بالتمويل، ودعم املؤسسات ه بكل ما تستطيع سواء اخلرييالقيام بالنشاطات االجتماعية واألعمال  �

 .    ةوالتنموي ةاملشاريع االجتماعي
القيا حمددا لعمليات التجارة و التبادل، و فرض العقوبات الـيت  وضع اإلسالم إطارا أخ :املسؤولية االجتماعية جتاه املستهلك: رابعا

فأوفوا الكيـل و امليـزان و ال   : "تكفل محاية املستهلك، واحلث على األمانة يف البيع و الشراء و عدم الغش، و يف هذا قال اهللا تعاىل
، و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و )37("مؤمنني تبخسوا الناس أشيائهم و ال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها ذلكم خري لكم إن كنتم

  ).رواه مسلم" (من غشنا فليس منا: "سلم 
، كمـا ـى   )رواه الطرباين" (إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه: "و حول جودة املنتج أشار عليه الصالة و السالم بقوله
  .املالمسةاإلسالم عن بيع الغرر و بيع النجش و بيع املنابذة و 

 و من اجل تنظيم العالقة بني البائع و املشتري انشأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نظام احلسبة و اليت تعين أمر األمر بـاملعروف إذا 
من مخسني صنعة، لكل منها مواصفات حمددة على صاحبها  أكثرظهر تركه و النهي عن املنكر إذا ظهر فعله، و قد مشل قانون احلسبة 

  .)38(لتزام ا و يتعرض ملراقبة احملتسب بشكل مستمراال
بتجنب إنتاج احملرمات واخلبائث، و بإتقـان  ) املنظمة(كما أن الشريعة اإلسالمية حتمي املستهلك من املنتج حيث أمر اإلسالم املنتج 

امالت يف األسواق وأن تكون خالية من كما أمر اإلسالم حبرية املع، الصنع و ترشيد النفقات حىت تكون األسعار يف متناول املستهلك
  .وكل صيغ أكل أموال الناس بالباطل وصيغ امليسرو البيوع احملرمة، الغش والتدليس واملقامرة واجلهالة والغرر واملعامالت الربوية، 

األعمال مسئولة اجتماعيا جتاه احلكومة حيث عليها أن تلتزم بـدفع   منظمات :الدولةات جتاه شركاملسؤولية االجتماعية لل :خامسا
الزكاة ففي بعض البلدان هناك وكاالت حكومية دينية تقوم جبمع الزكاة، كما يتعني عليها االمتثال ودفع الضرائب املفروضة وممارسة 

 ن تشارك املنظمة يف األنشطة االجتماعية وتكون داعمةأ ينبغي اليت حتددها احلكومة، كمالقوانني لالعمليات التجارية واألنشطة وفقا 
  .لسياسات احلكومة خصوصا تلك اليت تدعم التنمية االقتصادية و االجتماعية



قدم اإلسالم توجيهات واضحة يتعني إتباعها لتنظيم العالقة بني املنظمة و املـوردين   :جتاه املوردين املسؤولية االجتماعية: سادسا  
املتعاملني معها، من أمهها ضرورة وجود عقد مكتوب يوضح كل ما يتعلق بالتعامالت املالية و التجارية، مع توفر الشهود حني توقيعه، 

  .و تسويتها وفقا ملا اتفق عليه من قبلو يدعو اإلسالم إىل الوفاء بكل االلتزامات جتاه املوردين 
مـا   البيئة من املبادئ الشرعية التطبيقية يف احلفاظ على سالمة :جتاه البيئة من منظور إسالمي شركةاملسؤولية االجتماعية لل :سابعا
  : )39(يلي
اإلتـالف   :نوعنييتمثل يف احد  للبيئة الذيمن املنهي عنه يا مغلظا يف اإلسالم اإلتالف  :االمتناع عن إتالف مواردها �

الذي يفضي إىل عجز البيئة عن التعويض الذايت ملا يقع إتالفه فيؤول إىل االنقراض واإلتالف قي استخدام مواردها ولو كـان ذلـك   
 . اإلتالف استهالكا يف منفعة، وإمنا طلبت الشريعة صيانة البيئة من هذين النوعني من التلف

وذلك من خالل االمتناع عن رمي املواد السامة وامللوثة اليت تؤدي إىل إتالف التربة وتسميمها  :االمتناع عن تلوث البيئة �
واليت توكد علـى  ألحكام املتعلقة بصيانة البيئة مما يؤدي إىل نشر األمراض بني الناس وقد وضع اإلسالم أحكاما كثرية من بينها تلك 

  . ارة الثوب واآلنية واملرتل، وانتهاء بطهارة الشارع واألماكن العامةابتداء من طهارة اجلسم إىل طه الطهارة والنظافة
لقد أمر اإلسالم بالتوازن واالعتدال حىت يف حال توافر املواد وكثرا   :االمتناع عن اإلسراف والتبذير مبحتويات البيئة �
يف املاء أو الشجر أو سائر موارد البيئـة، ويف  كثرية هي النصوص الشرعية يف ذم التبذير واإلسراف وهو اإلنفاق يف غري حق سواء و

 .االقتصاد والتوسط بني اإلسراف والبخل والسيما فيما هو حمدود الكمية
إن أعمار الكون والبيئة هو من واجبات اإلنسان األوىل اليت كلفه ا اخلالق جل وعال   :البيئة وإعمارها تنميةالعمل على   �

 .)40(التثمري والتنميةبره بان يعمرها ويرعاها ويصون مقدراا وذلك ولذلك سخر له األرض وما فيها وأم
  

  اخلامتة والنتائج
تغري ظروف  لاألعمال إضافة إىل هدفها التجاري واملادي الرئيس وهو حتقيق الربح إال انه ويف ظ ةالشك أن املؤسسة ومنظم

ـ  ادل احلياة اإلنسانية وتغري منط النظام االقتصادي السائد يف العامل وخاصة منط سيادة العوملة القائم على تشابك املصاحل واالعتماد املتب
فأنه يقع على عاتقها مسؤوليات إضافية تتمثل بضرورة مسامهتها يف احلياة االجتماعية للمجتمع الذي تعمل فيه، ومن وجهـه نظـر   

منه ألنه جزء مـن   لإلسالم فان املسؤولية اليت تقع على عاتق املؤسسة هي مسؤولية عظيمة ودور كبري ال ينبغي هلا التهرب والتنصا
  .واجبها اإلنساين واالقتصادي الذي يفرضه اإلسالم الن غاية اإلسالم هي حتقيق الكفاية والوصول إىل مرحلة رفاه اإلنسان

  :إىل النتائج التاليةأوردناه آنفا فانه ميكننا التوصل و من خالل ما 
إن تغري ظروف االجتماع اإلنساين وخاصة سيادة العوملة دفع الشركات ومنظمات األعمال ولكي تكسب مجهورا عريضـا مـن    -

  .العمالء إىل إدخال الواجبات واملسؤوليات االجتماعية ضمن دول أعماهلا
املسؤولية االجتماعي للشركات فالبعض يراها واجب والبعض يراها معوق من معوقـات العمـل    مازالت هناك آراء خمتلفة حول -

  .التجاري
  .هناك تأصيل واضح يف الشريعة اإلسالمية للواجبات واملسؤوليات االجتماعية اليت تقع على عاتق أصحاب األعمال واألموال -
وإن القيام ديين وفضيلة إسالمية سبق اإلسالم ا األفكار والنظم املعاصرة،  اجباإلسالم و نظر املسؤولية االجتماعية يفيعترب القيام ب -

  .ا هو طريق مرضاة اهللا عز وجل
فقه الزكاة وفقه : وضعت التشريعات الالزمة للقيام بذلك مثلأداء املسؤولية االجتماعية وب القيام على ةاإلسالميت الشريعة حثلقد  -

 .وغريهاال واإلحسان والسماحة مع العمالء واملوردين والصدقات الوقف واحلقوق الواجبة للعم



شاملة وعامة لكافة مناحي احلياة فهي تشمل البيئة واإلنسان واملخلوقات كافة وكـذلك  املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم  �
ملوارد الطبيعية واحلفاظ على البيئة من محاية ا تتسع دائرا لتؤكد على أن اإلسالم وضع مرتكزات التنمية املستدامة من خالل حثه على

متوازنة توازن بني النـواحي الروحيـة املعنويـة    املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم كما أن  .واإليذاء والتلويث خمتلف أشكال الفساد
 .من حب و تعاطف وأمر باملعروف وي عن املنكرواجلسدية 

  
قائمة املراجع واهلوامش
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وبذلك فان . إن اهليدروجني كطاقة نظيفة سوف يسمح بالتأكيد بتخفيض كبري للمشاكل املرتبطة بالتلوث ومن مث محاية البيئة :ملخص

فطاقة اهليدروجني  .و غري ملوث هو هدف بيئي ذو جاذبية هائلة ذو مصدر متجدداقتصاد يعتمد على اهليدروجني و يستند إىل هيدروجني 

 .ليدية أو من مصادر متجددة كالطاقة الشمسيةميكن إنتاجها من مصادر تق

إن دول العامل و من بينها اجلزائر وجدت نفسها اليوم أمام احتياج حقيقي لتطوير قطاع اهليدروجني، ليس فقط من جانب الوسائل املالية     

 .وإمنا أيضا من جانب الكفاءة، املعرفة العميقة لكيفية التصرف وحتويل التكنولوجيا

م سعي الدول املغربية عامة و اجلزائر خاصة  لتطوير قطاع اهليدروجني الشمسي مت اإلعالن عن مشروع للشراكة مع دول جنوب وأما    

  .األورويب للهيدروجني الشمسي-أوروبا مسي املشروع املغريب

  .ورويباأل-اهليدروجني، اهليدروجني الشمسي، محاية البيئة، اجلزائر، املشروع املغريب: الكلمات الدالة

Résumé: L'hydrogène comme énergie propre permettra certainement une réduction 
substantielle des problèmes associés à la pollution et de protéger l'environnement. Alors, 
l'économie basée sur d'hydrogène et surtout l'hydrogène produit d’une source d'énergie 
renouvelable et non-polluante est un objectif environnemental d’une grande 
attraction. L'énergie de l'hydrogène peut être produit à partir de sources traditionnelles 
ou à partir de sources renouvelables comme l’énergie solaire. 
     Les pays du monde, y compris l'Algérie, s'est retrouvée face à une réelle nécessité de 
développer le secteur d'hydrogène, non seulement par des moyens financiers mais aussi 
par l'efficacité, la connaissance approfondie de la façon de disposer et de transfert de 
technologie. 
     les pays du nord Afrique en générale et l’Algérie spécialement ont fait des efforts pour 
développer le secteur d’hydrogène solaire et pour cela ils ont annoncé le projet Maghreb-
Europe. 
Mots clés: l'hydrogène, l'hydrogène  solaire, protection de l'environnement, 
l'Algérie, Projet Maghreb-Europe . 
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  : مقدمة

 إنتاجه ودائرة غزیرة، إلنتاجه األولية املواد وأن والسيما املستقبل، يف الطاقة جمال يف رياديا دورا اهليدروجني یلعب أن املنتظر من     

 املصادر یجعل أن طاقوي كحامل اهليدروجني على یعتمد طاقوي نظام وبإمكان .املستدامة التنمية شروط مع عايل بتوافق متتاز واستعماله

 نقله وطرق ختزینه وأساليب اهليدروجني إنتاج جماالت يف نتابعه الذي املتزاید التكنولوجي والتطور .املستهلك متناول يف املتجددة الطاقوية

  .واسع نطاق على حتما سيفرضه استعماله وميادین

وبذلك فان اقتصاد . إن اهليدروجني كطاقة نظيفة سوف يسمح بالتأكيد بتخفيض كبري للمشاكل املرتبطة بالتلوث ومن مث محاية البيئة     

 . يعتمد على اهليدروجني و يستند إىل هيدروجني قابل للتجديد و غري ملوث هو هدف بيئي ذو جاذبية هائلة

، ولكن توافرها على )النفط، الغاز الطبيعي(األساسية يف العامل املنتجة للهيدروجني من خالل احملروقات وتعترب اجلزائر حاليا من الدول      

يف اجلنوب ومياه البحر يف الشمال باإلضافة إىل احلقل الشمسي الضخم حيث أن املدة املشمسة كبرية ) غري مستغلة كليا(طبقة مياه جوفية 

العامل، ناهيك عن توفر مساحات كبرية يف صحراء اجلزائر إلقامة املنشات الضرورية جلمع و حتويل  وهي من بني اكرب الفترات املشمسة يف

كل هذه العوامل تتيح فرصة للجزائر ... الطاقة الشمسية و كذا توفر األنابيب لضخ اهليدروجني الشمسي  من مناطق اجلنوب إىل الشمال

ا كبري جدا، كما أن هذا يفتح للجزائر آفاقا واعدة يف جمال التحول إىل اهليدروجني لتطوير طاقة يكون الطلب العاملي املستقبلي عليه

  .الشمسي

وأمام سعي الدول املغربية عامة و اجلزائر خاصة  لتطوير قطاع اهليدروجني الشمسي مت اإلعالن عن مشروع للشراكة مع دول جنوب      

 على اجلهود بتنسيق شمسي حيث كلف مركز تطوير الطاقات املتجددة باجلزائراألورويب للهيدروجني ال-أوروبا مسي املشروع املغريب

 األوروبية املتوسط للشركة األبيض البحر ضفة مشال الواقعة الدول مستوى على تنسيق اجلهود مسؤولية املغربية وعهدت مستوى الدول

  .لتكنولوجيات اهليدروجني

ما هي إمكانيات اجلزائر يف جمال اهليدروجني الشمسي؟ وما هو مستقبل : كالية التاليةمن خالل هذه الورقة البحثية ميكن طرح اإلش     

 هذه الطاقة يف اجلزائر يف ظل التحديات البيئية الراهنة؟

  .اهليدروجني كمصدر للطاقة: احملور األول

 : اقتصاديات اهليدروجني .1

، مث كتب عنه 1776كان العامل الربيطاين هنري كفنديش أول من اكتشف اهليدروجني يف مداخلة يف اجلمعية امللكية يف لندن عام      

اعتقد أن املاء  سيصبح يوما وقودا و اهليدروجني و األكسجني املكونة له ": حيث تنبأ بقدوم عهد للهيدروجني 1874جول فرين سنة 

 . 1"املاء هو فحم املستقبل... حدة و ستكون مصدر للحرارة و الضوء ال ينضب و بكثافة ال ميلكها الفحمستعمل منفردة أو مت

   .2من اجلزيئات اليت تكونه %90من كتلة الكون و  %75إن اهليدروجني هو العنصر األكثر انتشارا يف الكون إذ ميثل       

حيث يندر وجود اهليدروجني على شكل عنصر نقي يف الطبيعة بل يوجد على شكل مركبات متحدة فيها مع معادن و عناصر أخرى      

عنصر، وقد يكون من ابرز تلك املركبات احتاد اهليدروجني مع األكسجني مشكال املاء الذي يغطي حنو ثالثة أرباع  92قد يزيد عددها عن 

ا خيتزن يف جوفها متحدا مع الكربون مكونا النفط و الغاز الطبيعي، و قد يكون ممتصا على شكل هيدريدات مساحة الكرة األرضية، كم

    .وهكذا فإن هذا العنصر ميكن أن يلعب دورا هاما كمصدر للطاقة البديلة. اخل...بواسطة بعض املعادن كالليثيوم و التيتانيوم
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مبا أن اهليدروجني غري متوافر بشكل حر يف الطبيعة لذلك . اهليدروجنيباستخدام  الطاقةمقترح لتوزيع  نظامإن اقتصاد اهليدروجني هو       

وعدم توافره يف الطبيعة جيعل منه حامال للطاقة . ال بد من إنتاج اهليدروجني من التحليل الكهربائي للماء أو أحد الطرق املعروفة األخرى

اهليدروجني تعتمد على القضايا املتعلقة مبصادر الطاقة مثل  إن الفائدة من اقتصاد). الفحممثل (وليس مصدرا رئيسيا للطاقة ) الكهرباءمثل (

  . 3الطاقة املتجددةوالتغري املناخي وتوليد  الوقود األحفورياستخدام 

يث يظهر هذا األخري يوما بعد يوم كحامل إن مجيع البلدان الصناعية يف العامل تسعى اليوم لتمويل مشاريع تطوير قطاع اهليدروجني، ح     

  .مستقبلي للطاقة وقادر على احللول حمل الطاقات االحفورية على املدى املتوسط و الطويل

  :4هذه الوضعية اجلديدة نتجت عن تفاعل جمموعة من العوامل منها     

  .االسترتاف املتزايد ملصادر الطاقة االحفورية -

 .قة خصوصا يف الدول السائرة يف طريق النموتزايد الطلب العاملي على الطا -

إىل هيدروجني ما يعطي هذا األخري خاصية حامل شامل ) أحفورية، نووية، متجددة(إمكانية حتويل مجيع مصادر الطاقة األولية  -

 .للطاقة

وخاصة ختفيض انبعاثات غياب التلوث املرتبط بالتكنولوجيات اجلديدة الستعمال اهليدروجني و الضرورة امللحة حلماية البيئة   -

 .غازات االحتباس احلراري

 .ضرورة البحث عن تكنولوجيات مستدامة وتطوير مصادر الطاقة املتجددة -

 .خلق مناصب عمل و الفرص اجلديدة املرتبطة بالتطور يف القطاع الصناعي للهيدروجني -

 .حلة تطوراآلثار االقتصادية و املالية الناجتة عن هذا القطاع اجلديد الذي هو يف مر -

الفوائد املتوخاة من التطور امللحوظ املسجل يف السنوات األخرية يف تكنولوجيات استعمال اهليدروجني خصوصا يف جمال خاليا  -

 .الوقود

فبالفعل بدا املهندسون يف جنرال موتورز سنة . يعود تعبري اقتصاد اهليدروجني لشركة جنرال موتورز اكرب مصنع سيارات يف العامل      

و يف شهر ماي أي ثالثني سنة بعد ذلك و بعد جهود كثرية فتحت الطريق تبينت . بالكشف عن إمكان استعمال هذا الغاز كوقود 1970

  .5إمكانية احلياة الستعمال طاقة اهليدروجني

أا بدأت خمططا على املدى  1999وتعترب أيسلندة أول بلد يف العامل يعتمد اقتصاد اهليدروجني كليا حيث أعلنت يف شهر فيفري عام      

البعيد طموحا و شجاعا العتماد اقتصاد اهليدروجني، و يسند الشروع يف هذا الربنامج إىل شركة تربط ثالث شركات متعددة اجلنسيات و 

كما أن هناك مشروع آخر مشابه هو . من هذا املشروع املشترك %51أيسلندية، حيث يتحكم املسامهون األيسلنديون بـ ست مؤسسات 

ذايت قيد االجناز يف هاواي، هذه الوالية اليت تستورد األساسي من نفطها من آسيا و أالسكا بالطرق البحرية تطمح يف الوصول إىل االكتفاء ال

  .ها من احلرارة الباطنية الوافرة وكذلك الطاقة الشمسية من اجل إنتاج اهليدروجنيالطاقوي باستغالل موارد

  

  

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
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 :مراحل صناعة اهليدروجني .2

 :طرق إنتاج اهليدروجني  . أ

حتتل . یدخل يف تكوا نظرا لعدم تواجد اهليدروجني غاز بالطبيعة فيستوجب توفري الطاقة الالزمة لتحریره من اجلزیئات اليت      

 %48من اهليدروجني عن طریق الكيمياء احلراریة، و منها  %96ينتج  االحفوریة الصدارة من بني املصادر املستعملة يف إنتاجهاملصادر 

ما یسمى  عن طریق حتویل الفحم إىل غاز أي %18عن طریق روفرماج للمواد الكربوهيدراتية، و  %30من الغاز الطبيعي و 

ولقد وصل حجم اإلنتاج العاملي من  .الباقية من إنتاج اهليدروجني یتم عن طریق التحليل الكهربائي للماء %4و . بتغویز الفحم

  . 6الضغط واحلرارة العادیة مليار متر مكعب حتت ظروف 500إىل  2002اهليدروجني سنة 

 أكسيد الكربون املنتج ببساطة إىل املدخنة، هذا لقد كان الغاز الطبيعي ارخص مصدر للهيدروجني تارخييا و يف هذه احلالة يرسل ثاين     

وميكن أن يكون ثاين أكسيد الكربون مصدرا مثينا لرفع نسبة استخالص النفط من املكمن، وذلك إذا كان باإلمكان إنشاء مصانع إلنتاج 

  .اهليدروجني من الغاز الطبيعي املصاحب للنفط حقليا

يتوفر الغاز الطبيعي، وقد كان الفحم الوقود األصلي إلنتاج غاز املاء قبل قرنني من الزمن مث طورت يصبح الفحم اخليار الثاين عندما ال      

وبطريقة التحليل الكهربائي يبدو . تكساكو/شركة تكساكو الطريقة احلديثة إلنتاج اهليدروجني من الفحم قبل أن تصبح جزء من شيفرون

جود، فالطريقة معروفة منذ مائيت سنة وقد استخدمت جتاريا خلمسة وسبعني سنة من هذه إنتاج األكسجني و اهليدروجني أسهل شيء يف الو

  .السنني

إن إنتاج اهليدروجني بالطرق الكالسيكية أي من خالل الطاقة االحفورية ليس له أمهية كبرية ألنه يؤدي إىل انبعاث غازات االحتباس      

ومن مث فان إنتاج اهليدروجني سوف يكتسي أمهية . حفورية مباشرة دون املرور باهليدروجنياحلراري،كما انه من املفيد استعمال الطاقة اال

من اجل إنتاج ...) الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة احلرارة اجلوفية(بالغة إذا مت إنتاجه بطرق نظيفة أي باستعمال الطاقات املتجددة 

  .الكهرباء الضرورية للتحليل الكهربائي

  :7طرق إعداد اهليدروجني من الفيزياء و الكيمياء أو من البايولوجيا و ميكن تلخيص طرق إنتاج اهليدروجني فما يلي تأيت     

وهي الطريقة األكثر شيوعا ويتم ذلك عن طريق مترير تيار كهربائي يف املاء مما يؤدي إىل حتليله إىل عنصريه،  :التحليل الكهربائي -

ومن مث فان البعض يرى أن . حبساب كفاءة عملية توليد الكهرباء من مصدر آخر %30تنخفض إىل  %80وتصل نسبة الكفاءة هنا إىل 

ن االستخدام الناجح للمصادر األولية للطاقة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغريها واليت قد تكون يف مناطق بعيدة عن مراكز العمران يكم

  .إىل تلك املراكز الستهالكهيف استخالص اهليدروجني الذي ينقل بشىت الطرق 

م وعندئذ يتحلل املاء إىل عنصريه اهليدروجني و األكسجني، يتم °2500ويتم ذلك بتسخني خبار املاء إىل  :التحليل احلراري -

احلرارة  احلصول على األول و التخلص من الثاين إذا مل تكن هناك حاجة إليه، لكن املشاكل اليت تعترض هذه الطريقة تتمثل يف احلصول على

م، كذلك فان °800الالزمة هلذه العملية واليت ال تتوفر حىت يف املفاعالت النووية فمياه وغازات التربيد ال ترتفع حرارا إىل أكثر من 

كلة الطاقة الشمسية وغريها ال توفر هذا القدر من الطاقة، وتوفري األجهزة واألدوات القادرة على حتمل درجات احلرارة هذه هي أيضا مش

 .أخرى
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م مما °800وتعتمد على تفاعل املاء مع بعض املركبات الكيميائية يف درجات حرارة عالية تصل إىل  :الطريقة الكيميائية احلرارية -

وتعترض هذه الطريقة مشكلة احلرارة العالية من ناحية وإجراء سلسلة من التفاعالت بعد . يؤدي إىل حتلل املاء بعد سلسلة من التفاعالت

 .ول على اهليدروجني إلعادة املواد واملركبات املستخدمة إىل طبيعتها األوىلاحلص

تتم عملية التركيب الضوئي بطريقة عكسية يف املاء عما حيدث يف اهلواء الطلق  :التركيب الضوئي والتركيب الضوئي للطحالب -

لى اهليدروجني دون احلاجة إىل مصادر طاقة أخرى حيث تطلق الطحالب اهليدروجني بدال من األكسجني وهذا يعين انه ميكن احلصول ع

يف املعامل كما أا حباجة إىل  %9يف الطبيعة و  %2- 1غري الطاقة الشمسية ولكن يعاب على هذه الطريقة اخنفاض نسبة كفاءا 

 .مساحات كبرية جدا من املناطق املزودة بالطحالب لتوفري كميات اقتصادية من اهليدروجني

یمكن إلنتاج اهليدروجني عن طریق التحلل احلراري أو التحویل بالكيمياء احلراریة للكتلة العضویة أن یستجيب لطلب حمدود       

أما إنتاج اهليدروجني عن طریق التحلل الكهربائي للماء فهو جد واعد ما دام هذا اإلنتاج . وموقعي على اهليدروجني كحامل للطاقة

يستعمل الفائض من الطاقة الكهربائية املنتجة بشكل وفري وغري منتظم يف . من أصل متجدد وغري منتظم يف اإلمداد یهدف إىل خزن الطاقة

  .الزمان يف إنتاج اهليدروجني وختزینه حلني احلاجة إليه أو نقله إىل مكان الطلب

 :خزن اهليدروجني و نقله  . ب

  :8هناك ثالث طرق سائدة خلزن اهليدروجني      

  .وجني يف خزانات ذات ضغط عال وهذه الطريقة هلا األفضليةكغاز هيدر -

 .كسائل مربد جدا -

 .كمزيج من سائل بارد و هيدروجني صلب -

 .إمكانية خزن اهليدروجني من خالل امتصاصه يف مادة سائلة أو صلبة -

 69إىل  34.5اخلزان يكون عادة بني ورغم أن الطريقتني االولتني مها قيد االستخدام اآلن إال أما حتتاجان إىل ظروف حمكمة، فضغط 

  .ضغط جوي

 اهلدروجني خزن على قادر به موثوق نظام اعتماد من فالبد املستقبل، يف للطاقة كحامل للهيدروجني الفعال االستعمال من نتمكن لكي     

 البحث فرق من جمموعات وتنكب حالياالتكاليف  أو جلودةا ناحية من سواء الطاقوية للمتطلبات االستجابة على وقادر تسربه خطر دومنا

 أي یطرح ال العموم على اهليدروجني فخزن .امليدان هذا يف والتطویر البحث برامج ضمن مةها ميزانيات هلا رصد اليت املسألة هذه على

 نظرا النقل وسائل الغازیة يف حالته يف استعماله تعوق لدیه احلجمية الطاقوية الكثافة ضعف أن إال .الطبيعي الغاز أكثر من قينت مشكل

 أربعة أكرب هي اهليدروجني من كميةال نفس لتسييل الطاقوية التكلفة أن إال احلجم، مشكلة ینهي سائل اهليدروجني واستعمال .حجمه لكرب

 عليها املتوفر الطاقوية الكمية من 10% یستوجب بار 700 إىل اهليدروجني فضغط. بار  700 إىل اهليدروجني ضغط عند منها أضعاف

 مواد يف للهيدروجني الكيماوي اخلزن یعترب .تسييله قبل للغاز األصلية الطاقة من  40%الغاز تسييل یستوجب حني يف قبل ضغطه الغاز

 من مكونة بنيات كربونية ذات مواد يف أو كريات دقيقة يف االمتزاز عن طریق الفيزیائي اخلزن أو االمتصاص طریق عن هيدریدیة

   .9يف النقل استعماله یخص ما يف وخاصة اهليدروجني ختزین جمال يف هاما دورا تلعب ألن واملرشحة التقنيات الواعدة من دقيقة، أوعية
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ال یتعدى حاليا إنتاج اهليدروجني حاجيات حمدودة، سواء كان إنتاجه يف نفس مكان االستعمال واخلاص ببعض الصناعات اليت       

ينقل كذلك على شكل سائل يف حاویات خاصة أو يف شاحنات خزانة ملسافات قصرية أو يف باخرات خاصة . تستهلك كميات كبرية منه

ات طویلة، ویظل نقل اهليدروجني مضغوط يف حاویات للغاز مقتصرا باخلصوص على تغطية حاجيات لنقل اهليدروجني سائل ملساف

ومن املنتظر أن تستعمل القنوات اخلاصة بنقل الغاز عرب الدول والقارات بشكل واسع، وأن تقوم بنقل الكميات الكبرية من . املختربات

یوجد حاليا العدید من القنوات املستعملة لنقل غاز األكسجني وغاز . ستقبلاهليدروجني غاز الذي ستنتجها املركبات الشمسية يف امل

كيلومتر توجد بالوالیات  700كيلومتر من هذه القنوات توجد بأوروبا و 1500اآلزوت وكذلك غاز اهليدروجني ملئات الكيلومترات، 

   .10املتحدة

  :الشمسي كمصدر للطاقةقدرات اجلزائر وإمكانية استعمال اهليدروجني : احملور الثاين

 :فجر اقتصاد اهليدروجني ذو املصدر املتجدد .1

يوجد نوعان من حوامل الطاقة و مها الكهرباء و اليت متثل ربع االحتياج للطاقة يف العامل و الوقود الذي ميثل ثالثة أرباع االحتياج       

  .الكلي للطاقة

نه احملافظة على البيئة من التلوث و ذا الكفاءة العالية كوقود و كحامل للطاقة هو ويعتقد العلماء بان الوقود املناسب الذي من شا      

و يعتقد بأنه احلل األمثل لتخزين الطاقات . فاهليدروجني وسط لنقل و ختزين الطاقة و حلقة وصل بني الطاقة و املستهلك. اهليدروجني

كما انه وسيلة لنقل الطاقة من أماكن توافرها إىل أماكن . الشمسي و الرياحاملتجددة املتقطعة أو اليت ال تتصف بالدميومة مثل اإلشعاع 

 1923و فكرة إنتاج اهليدروجني ليست جديدة و إنتاجه من بعض مصادر الطاقة املتجددة أيضا قدمية، فقد اقترح هالدين عام . استخدامها

ياح كمصدر كهرباء للمحلل الكهربائي و من مث استخدام اهليدروجني إنتاج اهليدروجني من حتليل املاء كهربائيا و ذلك باستخدام طاقة الر

أما املهندس األملاين ادجسيت . اقترح ستيوارت إنتاج اهليدروجني بواسطة املساقط املائية و استخدامه أيضا كوقود 1927و يف عام . كوقود

   .11اءفقد أوضح بان نقل الطاقة يف شكل هيدروجني ارخص من نقلها عرب خطوط الكهرب

 :أهم االجنازات العاملية يف جمال اهليدروجني الشمسي .2

 الشمسية امللتقطة بالعناصر الضوئية أو بواسطة األبراج املنشأة يف مناطق غنية يف الوقت احلاضر ينتج اهليدروجني بواسطة الطاقة       

الطاقة الشمسية امللتقطة بالعناصر الضوئية إلنتاج  استخدمت فيهاباإلشعاع الشمسي كأفريقيا والسعودية، واحملطة األوىل يف العامل اليت 

  .يف السعودية اهليدروجني كانت

يف أملانيا أعدت برامج كبرية الستغالل اهليدروجني الشمسي منها الربنامج السعودي األملاين و الذي يتم دعمه من قبل أمانة العلوم و       

الباقية و بدأت اخلطوات  %50من املشروع لكل منهما و تساهم السعودية بقيمة  % 25أملانيا مبا قيمته الفنون و أمانة البحث و التقنية يف 

  . 13سنويا من اهليدروجني 3م170000وأصبح ينتج  1992 عام املشروع انتهى .12 1986التنفيذية للمشروع عام 

احد هذه املشاريع أقيم بأملانيا بستيتغارت حيث يبلغ . وترتب على هذا الربنامج إقامة مشاريع جتريبية يف كل من أملانيا و السعودية      

كيلو وات جبامعة امللك  2كيلو وات، و اآلخر بقدرة  10سنة و بقدرة /كيلوات ساعي للمتر املربع 1000متوسط اإلشعاع الشمسي 

كيلو وات يف قرية مشسية يف السعودية قرب الرياض حيث يبلغ متوسط اإلشعاع  35ة، كما أقيم مشروع بقدرة عبد العزيز بالسعودي

هذه املشاريع تم بتطوير استخدام اهليدروجني الشمسي و التخطيط . سنة/كيلوات ساعي للمتر املربع 2500-2300الشمسي 
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شركات  5و الذي تساهم فيه  (solar-wasser stoff-Bayern)شروع و من املشاريع األخرى القائمة يف أملانيا م. الستخدامه

أملانية، و يهدف املشروع إىل اختبار منظومة إنتاج هيدروجني مشسي متكاملة حتت ظروف اإلشعاع الشمسي يف أوروبا و تطوير املنظومة 

  . 14 سنة/كيلوات ساعي للمتر املربع 1100) جنوب أملانيا(و يبلغ متوسط اإلشعاع الشمسي يف هذا املوقع . ألفضل األداء

اليت تقوم  من سطحه باخلاليا الشمسية 2م 40مرتل مشسي إلنتاج اهليدروجني، ومت تغطية ببناء أملانيا باإلضافة إىل هذه املشاريع قامت      

اهليدروجني واألوكسجني حيث يتم ختزين كل منهما يف أوعية خاصة،  بإنتاج التيار الكهربائي وختزينه يف مدخرات ومن مث استخدم إلنتاج

اهليدروجني املستخرج بالطاقة  ميكن استخدامها يف الشتاء من أجل الطبخ أو تسخني املياه أو التدفئة ويتوقع أن ينقل لطاقة املختزنةوا

 .15الشمسية مستقبال مثل النفط والغاز يف أنابيب

  

 :اهليدروجني الشمسي يف اجلزائر .3

إن اهليدروجني يف اجلزائر الذي كان و ال يزال إن صح التعبري إىل حد اآلن ذو طابع تصوري، هذا األخري عرف مبادرات كربى منذ       

ولكن ال يزال الوقت مبكرا الستخالص النتائج، ولكن اجتماع الرهانات الطاقوية، البيئية واملناخية باإلضافة إىل فرص السوق على  2003

  . صري واملتوسط بالنسبة خلاليا الوقود يعطي نوع من القوة هلذه االنطالقةاملدى الق

واضحة للميادين   إن تأثري استعمال هذا املورد اجلديد على احلضارات، املؤسسات االقتصادية، السياسية واالجتماعية يقودنا اليوم لرؤية      

 مراكز البحث واجلامعات اجلزائرية بالتعاون مع البلدان األكثر تطورا يف هذا األساسية للبحث والتطوير التكنولوجي واليت ميكن أن تدمج يف

  .اال

إن اجلزائر وجدت نفسها اليوم أمام احتياج حقيقي لتطوير قطاع اهليدروجني، ليس فقط من جانب الوسائل املالية وإمنا أيضا من       

 . لتكنولوجياجانب الكفاءة، املعرفة العميقة لكيفية التصرف وحتويل ا

، ولكن توافرها  16)النفط، الغاز الطبيعي(وتعترب اجلزائر حاليا من الدول األساسية يف العامل املنتجة للهيدروجني من خالل احملروقات       

املدة املشمسة كبرية وهي (يف اجلنوب ومياه البحر يف الشمال باإلضافة إىل احلقل الشمسي الضخم ) غري مستغلة كليا(على طبقة مياه جوفية 

قـدر سنة ومبعدل شدة إشعاع ت/ساعة مشمسة 3000من بني اكرب الفترات املشمسة يف العامل إذ يصل متوسط اإلشعاع الشمسي فيها إىل 

كل هذه العوامل تتيح فرصة للجزائر لتطوير طاقة يكون الطلب العاملي املستقبلي عليها كبري ) 17سنة/كيلوات ساعي للمتر املربع 2000بـ 

كما ميكن للجزائر إنتاج اهليدروجني من طاقات . جدا، كما أن هذا يفتح للجزائر آفاقا واعدة يف جمال التحول إىل اهليدروجني الشمسي

   . دة أخرى كطاقة الرياح والطاقة اجليوحرارية إذ أن هلا احتياطيات مهمة من هذه املصادرمتجد

  املشروع املغريب األورويب للهيدروجني الشمسي : احملور الثالث

" يا بقوهلا يف دراسة قامت ا مؤسسة صناعات الطاقة الشمسية يف أمريكا وصفت قوة الطاقة الشمسية الكامنة يف منطقة مشال إفريق      

هذه املنطقة لديها املصدر األعظم للطاقة الشمسية، كوا صحراء أو شبه صحراء جافة ال متلك غري النفط و الغاز اللذين يتناقص 

، و من ناحية أخرى فان االحتاد األورويب طلب من أعضائه "احتياطيهما باستمرار، يبدو أن الطاقة الشمسية هي اخليار املنطقي الوحيد

  .18 2004زيادة الطاقة الكهربائية املنتجة من مصادر متجددة خالل مثاين سنوات بداية من 
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 هذا املصدر الكبري للطاقة الشمسية يقع يف مواجهة أوروبا على الشاطئ اجلنويب، حيث تتوفر بعض البىن التحتية الالزمة لنقل الطاقة إىل      

انه باإلمكان بناء و تشغيل أول حمطة مشسية جتريبية إلنتاج اهليدروجني بالتعاون بني . قالتأوروبا مثل خطوط األنابيب حتت البحر و النا

و بني البلدان اليت تتوفر فيها الطاقة ) البلدان األوروبية(البلدان اليت تعاين من التلوث و احملتاجة للطاقة النظيفة و لديها التكنولوجيا املتقدمة 

  ).بلدان مشال إفريقيا(التكنولوجيا الشمسية النظيفة و لكن تنقصها 

  :صحراء مشال إفريقيا الكربى .1

تغطي الصحراء الكربى حوايل ربع مساحة القارة اإلفريقية و متثل اكرب صحراء يف العامل، و يبلغ متوسط شدة اإلشعاع الشمسي      

غري مستغلة يف أي  األرضمن  %80، و حوايل جيغا جول يف السنة، مع سطوع مشسي لساعات طويلة يوميا 8الساقط على املتر املربع 

بليون تريا جول يف السنة، و هذه الكمية أكثر مليون مرة من اإلنتاج السنوي ملنظمة الدول  68نشاطات بشرية و تستقبل ما يقرب من 

اجات أوروبا و إفريقيا من و هذا يؤهلها بان تكون مصدر غري حمدود للطاقة النظيفة اليت ميكنها أن تليب احتي. OPECاملصدرة للنفط 

  . 19الطاقة لسنوات طويلة

  :التعاون املغريب األورويب يف جمال اهليدروجني الشمسي .2

  :نقل الطاقة الشمسية عرب القارات. أ     

اإلشعاع الشمسي يتركز يف  أنمبا أن الدول الصناعية هي أكثر الدول قلقا على خمزون الوقود االحفوري و أكثر استهالكا للطاقة و مبا       

وذلك . درجة مشاال و جنوبا من خط االستواء، جند أن هذه الدول تفكر جديا يف استرياد الطاقة الشمسية من هذه املناطق 40-30مناطق 

جتاه السائد لدى و اال. مث نقلها إىل أماكن استخدامها يف هذه الدول) إنتاج اهليدروجني(عن طريق حتويل هذه الطاقة إىل طاقة كيميائية 

لناجتة هؤالء العلماء هو تركيب خاليا مشسية يف املناطق الصحراوية املنتشرة على الكرة األرضية وذلك لتوليد الكهرباء مث استخدام الكهرباء ا

  .يف حملالت كهربائية لتحليل املاء إىل عنصريه مث ختزين و نقل اهليدروجني الناتج الستخدامه يف األغراض املختلفة

ولقد فكر األملان منذ عدة قرون مضت يف استرياد الطاقة الشمسية من الدول اإلفريقية الغنية باإلشعاع الشمسي و اليت يصل فيها       

يف شكل هيدروجني ينقل كغاز يف ) سنة/كيلو وات ساعي للمتر املربع 2630-2380(اإلشعاع الشمسي ضعف قيمته يف وسط أوروبا 

ملوجودة حاليا و اليت متر من اجلزائر عرب تونس و البحر املتوسط  إىل ايطاليا أو نقله مساال يف أوعية خاصة عرب السفن أنابيب الغاز الطبيعي ا

طاع يف البحر و من مث توزيعه يف أوروبا و استخدامه يف األغراض املختلفة كطاقة حرارية أو طاقة كهربائية عرب خاليا الوقود أو كوقود يف ق

  . األغراض الصناعية و غريها املواصالت أو يف

ويف إحدى الدراسات اليت قام ا العلماء عن تصدير الطاقة الشمسية من مشال إفريقيا إىل أوروبا متت مقارنة ثالثة أساليب لنقل هذه     

ئية عن طريق توليد الطاقة و هي نقلها على شكل كهرباء عرب خطوط اجلهد العايل بتيار مستمر أو نقلها يف شكل وقود أو طاقة كيميا

ويف هذه الدراسة . اهليدروجني يف موقع حمطات الطاقة الشمسية مث نقل هذا اهليدروجني عن طريق أنابيب أو اخللط بني النظامني السابقني

جلزائر و ذلك ملسافة ستقام مدينة ملعاجلة املياه يف مدينة سرت يف تونس و مد أنابيب املياه إىل حمطة إنتاج اهليدروجني يف مدينة عني صاحل با

من الطاقة الشمسية  %80ففي النظام املختلط من املقترح انه سيتم نقل . و قد وجد أن الطريقة األخرية هي األكثر اقتصادا. كم 1000

و ستستخدم أنابيب نقل الغاز الطبيعي املستخدمة حاليا لنقل الغاز من اجلزائر إىل . على شكل كهرباء % 20على شكل هيدروجني و 

  . 20ايطاليا كما أن خطوط الكهرباء ستسلك نفس الطريق
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    : إنشاء املشروع املغريب األورويب. ب     

األورويب للهيدروجني -ت القادمة من خالل املشروع املغريبإن الشراكة بني دول جنوب أوروبا واجلزائر ميكن أن تتحقق خالل السنوا     

 تنسيق اجلهود مسؤولية املغربية وعهدت مستوى الدول على اجلهود بتنسيق الشمسي حيث كلف مركز تطوير الطاقات املتجددة باجلزائر

  .    21اهليدروجنيلتكنولوجيات  األوروبية املتوسط للشركة األبيض البحر ضفة مشال الواقعة الدول مستوى على

اجلزائر، فرنسا، اليونان، اسبانيا، ايطاليا، أملانيا، سويسرا، تركيا، اململكة املتحدة، ليبيا، تونس، املغرب، (مت اتفاق جمموعة من اخلرباء      

، حيث ابرز 2006 جوان 14على إنشاء هذا املشروع من خالل إعالن اجلزائر خالل املؤمتر العاملي حول طاقة اهليدروجني يف ) مصر

هؤالء اخلرباء ثقتهم حول استغالل القدرات الشمسية اهلائلة لدول املغرب إلنتاج اهليدروجني الشمسي على مستوى عايل من خالل إنشاء 

  .22أوروبا-احتاد شركات كربى وميالد مشروع مستقبلي كبري مشروع املغرب

  :أهداف املشروع املغريب األورويب. ج

   :23اخلصوص وجه على التالية لألهداف يستجيب املشروع هذا     

 تبعا إنتاج اهليدروجني يتم أن ميكن حبيث. الشمسية الطاقة طريق عن اهليدروجني إلنتاج العالية الكفاءة ذات التكنولوجيات تطوير -

  .احليوية الكتلة من مستخلص متجدد وقود باستخدام كذا و اهليدروكربونية، املواد أو املاء من انطالقا للحاالت

 .الربي و البحري النقل الغاز، نقل أنابيب :بعيدة مسافات عرب اهليدروجني نقل تكنولوجيات تطوير -

 .الكلية امستويا و أبعادها يف الصناعي تطورها منظور من العالية اجلودة ذات التكنولوجيات سالمة إقرار و ومقارنة تقييم -

 .التطوير هذا يف للمسامهة القابلية أصحاب التصنيع، و التطوير و البحث جماالت يف الفاعلني إحصاء -

  .الشمسي لفرع اهليدروجني التطويرية و الصناعية لإلستراجتية التحضري بغرض واالقتصادية التقنية بالدراسات القيام -

 :عوامل جناح املشروع املغريب األورويب للهيدروجني الشمسي .3

بتنسيق جهود بلدان املغرب العريب، يف حني كلفت الشركة األوربية  2006اجلزائري سنة كلف مركز تطوير الطاقات املتجددة      

ن لتكنولوجيات اهليدروجني بتنسيق اجلهود بالنسبة للبلدان الواقعة على الضفة الشمالية للمتوسط، وخلص فريق البحث اجلزائري إىل انه ميك

مدينة غرداية القريبة من حقول غاز حاسي الرمل نظرا لكون املوقع يتوفر على للمشروع أن يطلق عرب إنشاء حمطة للطاقة الشمسية قرب 

  .طمجيع الشرو

مكمن مشسي معترب وكميات ضخمة من املياه قابلة لالستغالل وشبكة أنابيب نقل الغاز : إن أهم شروط جناح املشروع تتمثل فيما يلي    

  .وجود تقنيات ناضجة وفعالة إلنتاجهالعابرة للمتوسط اليت ينقل عربها اهليدروجني، وكذا 

  : املكمن الشمسي الضخم باجلزائر  . أ

حسب دراسة أجرا وكالة الفضاء األملانية بأن اجلزائر حتوز على أضخم اإلمكانيات الشمسية يف كامل احلوض املتوسطي، حيث      

ترياواط ساعة بالنسبة للطاقة الشمسية  14الشمسية، وألف ترياواط ساعة بالنسبة للطاقة احلرارية  169تتراوح قدراا السنوية ب

أمثال حجم مكامن الغاز  10ترياواط ساعة بالنسبة لطاقة الرياح، كما يقدر حجم اإلمكانات الشمسية للجزائر بنحو  35الفوتوفلطائية و

 جمال للتشكيك فيها أمام بلدان مشال من جهة أخرى، أشارت الدراسة إىل أن هناك فرصا جدية ال. الطبيعي اليت اكتشفت يف حاسي الرمل

وجنوب املتوسط لرسم مالمح تعاون مثمر وفعال بينها، يسمح بفتح طرق الوصول إىل خزان عمالق للطاقة الشمسية اليت تتوفر عليها 
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إمدادات الطاقة الصحراء الكربى، وذلك باستخدام اهليدروجني الذي يتم إنتاجه بالطاقة الشمسية كحامل طاقة نظيفة ومؤمنة لضمان 

  .24اإلقليمية والعاملية

  :اإلمكانات املائية للجزائر. ب     

حتتوي اجلزائر على عنصر أساسي آخر إلنتاج اهليدروجني وهو املاء، حبيث حتتوي الصحراء الشمالية على خزانني من املياه اجلوفية      

اجلزائرية التونسية والليبية وتعد من اكرب الطبقات يف العامل، أما الثانية  يتواجدان يف منطقتني مائيتني عمالقتني، تقع األوىل على احلدود

ورقة أساسية إلنتاج اهليدروجني على نطاق "فتقع وسط الصحراء اجلزائرية، ويشكل هذان اخلزانان " العرق الشرقي الكبري"واملسماة بـ

 ." واسع

استغالل الطبقات املائية للصحراء الشمالية اجلزائرية وبفضل العمق القليل لسقف سنة أن  30ويف سياق متصل، أظهرت دراسات علمية منذ 

   .25اخلزان، سيمكن من تزويد حمطات إنتاج اهليدروجني بطريقة فعالة ومنخفضة الكلفة

  :خطوط األنابيب. ج    

األورويب بالطاقة، حيث تعترب اجلزائر املمون األساسي بالغاز إن املوقع اجلغرايف للجزائر مسح هلا بان تلعب دورا فعاال يف تزويد االحتاد     

و يوجد حاليا خطي أنابيب يربطان الصحراء بأوروبا مرورا بالبحر املتوسط بني تونس و ايطاليا لألول و . ألوروبا يف دول البحر املتوسط

من الغاز الطبيعي، باإلضافة إىل  3مليار م 101.32كم و بطاقة تقدر بـ  7419املغرب و اسبانيا للثاين، يصل طول هذين اخلطني إىل 

  .خطني جديدين عابرين للقارات يربطان مباشرة اجلزائر بأوروبا

  .إن استخدام خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي تشكل اليوم طريقا واعدا و أساسيا لنقل اهليدروجني مع إمكانية مزجه مع الغاز الطبيعي     

كم من األنابيب  145000مليون كم من أنابيب الغاز الطبيعي حيث أن  1.4تشكل حاليا يف أوروبا أكثر من هذه اخلطوط و اليت      

و من جهة أخرى فان أنابيب نقل اهليدروجني تشكل حاليا خطا . كم على املستوى العاملي 900000ختص أنابيب الضغط العايل من بني 

 . 26)كم 900(و يف الواليات املتحدة ) كم1500(وبا كم هذه اخلطوط متمركزة خصوصا يف أور 2500بطول 

  :امتةــخ

وبذلك فان اقتصاد . إن اهليدروجني كطاقة نظيفة سوف يسمح بالتأكيد بتخفيض كبري للمشاكل املرتبطة بالتلوث ومن مث محاية البيئة      

فحسب الكثري من اخلرباء فان . بيئي ذو جاذبية هائلةيعتمد على اهليدروجني و يستند إىل هيدروجني قابل للتجديد و غري ملوث هو هدف 

   .اهليدروجني هو مصدر لطاقة املستقبل ألنه ميثل احد أشكال الطاقة األقل إضرارا بالبيئة و يستعمل يف الكثري من ااالت

محاية البيئة و حتقيق التنمية إن إنتاج اهليدروجني من مصادر متجددة و خصوصا من الطاقة الشمسية يفتح أفاقا واعدة يف جمال      

  .املستدامة، كون الطاقة الشمسية متوافرة يكفي فقط استثمارها بالشكل األمثل

، ليس فقط من جانب الشمسي اجلزائر وجدت نفسها اليوم أمام احتياج حقيقي لتطوير قطاع اهليدروجني دول العامل و من بينها إن      

  .الكفاءة، املعرفة العميقة لكيفية التصرف وحتويل التكنولوجيا الوسائل املالية وإمنا أيضا من جانب

و يف هذا اإلطار سعت دول مشال و جنوب البحر املتوسط إىل تعزيز التعاون بينها من خالل إنشاء مشروع للهيدروجني الشمسي هو      

لفعلية لعصر اهليدروجني عامة و اهليدروجني الشمسي خاصة، هذا املشروع إذا ما حتقق سوف يعترب مبثابة البداية ا املشروع املغريب األورويب،

 .و هذا ما سيسمح للجزائر بأن تصبح من كبار املصدرين هلذه السلعة
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  ملخص 

  

تبين لقيت املمارسات اخلاصة بإدارة املؤسسات واحلماية البيئية اهتماما كبريا من قبل املسريين خالل السنوات القليلة املاضية السيما بعد 

، ونتيجة لذلك دفع الوعي املتزايد باجلانب البيئي إىل ظهور تقرير خاص 1997يف سنة ) Kyoto Protocol( 1 معاهدة كايوتو

داء بالبيئة؛ والذي حيمل املعلومات البيئية املنشورة من قبل املؤسسات دف التزويد بالقضايا البيئية وخماطرها مع اإلشارة إىل مستوى األ

  . القوي يف احلقل البيئي

 مناقشة العالقة احملتملة وطبيعتها بني اإلفصاح عن املسؤولية البيئية وتكلفة رأس املال كمؤشر عن األداء املايل دف من هذه الدراسة إىل

اهية اإلفصاح البيئي للمؤسسات االقتصادية للمؤسسة االقتصادية، وذلك يف مخسة أقسام رئيسة؛ ففي القسم الثاين بعد املقدمة مت التطرق مل

وحتليل العالقة بني اإلفصاح   م الثالث فخصص ملؤشر تكلفة رأس املال وطرق تقديره، حاولنا يف القسم الرابع مناقشة؛ أما يف القس ودوافعه

  .، كما مت يف القسم اخلامس عرض أهم االستنتاجات والتوصيات)النظريات واحملددات(البيئي وتكلفة رأس املال 

من تكلفة رأس املال، وذلك من خالل ميكانيزمي تكلفة الوكالة وعدم التماثل  خلصت الدراسة إىل أن اإلفصاح البيئي من شأنه أن خيفض

  .ييف املعلومة، وذلك يف ظل توفر سوق مايل كفؤ ومستثمرين على قدر كبري من الوعي البيئ

  

  .املسؤولية البيئية، اإلفصاح البيئي، األداء املايل، تكلفة رأس املال :الكلمات الدالة 

  

Abstract 
 
 
The management practices of corporate and protection environmental Received 
considerable attention by the managers during the past few years, especially after 
the adoption of the Kyoto Protocol  in 1997, and as a result pay growing awareness 
aspect of environmental to the emergence of a special report to the environment; 
which holds environmental information published by corporate in order to supply 

mailto:ali-bendoob@hotmail.com
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environmental issues and risks with reference to the level of a strong performance in 
the environmental field. 
Aim of this study is to discuss the probable and nature relationship of the disclosure 
of environmental responsibility and cost of capital as an indicator of financial 
performance of the economic corporate, in the five main sections; In the second 
section after the introduction touched the essence of disclosure of environmental 
economic corporate and motives; In Section III is to discuss the cost of capital and 
measure methods, we have tried in the fourth section to discuss and analyze the 
relationship between environmental disclosure and the cost of capital (theories and 
determinants), as in Section V the main conclusions and recommendations. 
  The study concluded that environmental disclosure would reduce the cost of 
capital, and that through Mechanisms Agency cost and asymmetry in the 
information, and in light of the efficiency financial market and investors a great deal 
of environmental awareness. 
 
  
 
Key words: environmental responsibility, environmental disclosure, financial 
performance, the cost of capital. 
 

  

  مقدمة 

هذا  على املستوى العاملي يف العقدين املاضيني وقد صاحبمتزايدا من قبل املسريين  اة اهتماميالبيئلقيت املمارسات اخلاصة باإلدارة 

جتسد هذا االهتمام يف عقد العديد من وقد . واإلفصاح عنهالبيئة املسؤولية اوبني للمؤسسات  األداء االقتصاديدراسة العالقة بني  االهتمام

العديد من وكذلك إجراء على البيئة  أنشطة املؤسسات لدراسة آثار مزاولة خمتلف) 2012مؤمتر األرض بريو ( دوليةاملؤمترات ال

  .وسائل قياس وحتليل وعرض تلك اآلثارمن أجل تطوير  العلمية الدراسات والبحوث

جل اهتمامها على اجلوانب املالية، وذلك خدمة ملتخذي القرارات املالية فقط، أما االجتاه احلديث يف  صبت النظريات احملاسبية التقليدية 

فإنه مييل إىل توسيع نطاق إطار  IFRSالسيما يف ظل املعايري الدولية للتقارير املالية ) النظرية اإلجيابية للمحاسبة(الدراسات احملاسبية 

  .الذي تنشط املؤسسة بداخله  Stakeholders) أصحاب املصاحل(تمع واحمليط احملاسبة ليشمل خدمة مجيع فئات ا

يعترف بعض القائمني على إعداد املعايري احملاسبية يف بعض الدول املتقدمة كالواليات املتحدة وبعض دول أوروبا وآسيا بأن هناك اتساع   

أن يلبوا احتياجات تلك الفئات من املعلومات غري املالية ألنه من الواضح يف نطاق الفئات املهتمة بأمور املؤسسة، كما يدركون أن عليهم 

  .2ئيةأن املعلومات املالية قد تكون مفيدة ملتخذي القرارات املالية ولكنها قد تكون عدمية الفائدة ملتخذي القرارات األخرى كالقرارات البي
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بني اإلفصاح عن املسؤولية البيئية وتكلفة رأس املال كمؤشر عن األداء املايل دف هذه الدراسة إىل مناقشة العالقة احملتملة وطبيعتها 

  :للمؤسسة االقتصادية، وذلك يف مخسة أقسام رئيسة هي

  

  

  

  

I. اإلطار العام للدراسة؛  

II. ؛ ماهية اإلفصاح البيئي للمؤسسات االقتصادية ودوافعه  

III. تكلفة رأس املال وطرق تقديرها؛  

IV. ؛)النظريات واحملددات(لبيئي وتكلفة رأس املال حتليل العالقة بني اإلفصاح ا  

V. االستنتاجات والتوصيات.  

  

II. اإلطار العام للدراسة 

ري يهدف املسريون املاليون إىل تعظيم قيمة املؤسسة، واليت تعترب دالة متعددة املتغريات واألبعاد، ومن بني أهم املتغريات املعاصرة متغ

وجود معايري حماسبية تفرض القيام باإلفصاح البيئي، وهو ما سنحاول مناقشته يف هذا البحث وذلك اإلفصاح عن املسؤولية البيئية يف ظل 

  :حتت اإلشكالية الرئيسة التالية

 ما مدى وجود وطبيعة العالقة بني اإلفصاح البيئي وتكلفة رأس املال؟   

  

  : تندرج حتت هذه اإلشكالية الرئيسية مخس إشكاليات فرعية وهي 

 املقصود باإلفصاح البيئي و ما هي أهم دوافعه؟ما  .1

 ما هي أهم مناذج قياس تكلفة رأس املال؟ .2

 ما هي احملددات والنظريات اليت حاولت تفسري العالقة بني اإلفصاح البيئي وتكلفة رأس املال؟ .3

 : أمهية الدراسة -2

  :قاط التاليةيكتسي هذا املوضوع أمهية بالغة، و ذلك لعدة اعتبارات ميكن حصرها يف الن

يهتم بالبعد البيئي واألداء االقتصادي السيما يف ظل تبين النظام املايل واحملاسيب  هيعاجل املوضوع أحد أهم املواضيع الراهنة كون −

 ؛ IFRSيف اجلزائر والذي يعتمد على املعايري الدولية للتقارير املالية

 ؛ يم قيمة املؤسسة من خالل التخفيض يف تكلفة رأس املالدف احلديث لإلدارة املالية املتمثل يف تعظاالهتمام باهل −
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نظريات احلديثة السيما نظرية املشروعية، نظرية الوكالة، تكلفة املعلومة، نظرية االقتصاد تعتمد هذه الدراسة على أحد ال −

 ؛السياسي

 أهداف الدراسة  -3

 : ميكن حصر أهم أهداف هذه الدراسة يف النقاط التالية

 األداء البيئي باألداء االقتصادي؛حماولة ربط  −

 إبراز أثر اإلفصاح البيئي على تكلفة رأس املال؛ −

  ؛عرض وحتليل أدبيات موضوع أثر اإلفصاح البيئي على تكلفة رأس املال −

 أدبيات الدراسة  - 4         

إىل التعرف على  )2002(اخلويطر  3دراسة سعت تطرقت العديد من الدراسات إىل موضوع اإلفصاح البيئي وتكلفة رأس املال، فقد

عن املعلومات البيئية  اإلفصاحيتعلق باحملاسبة البيئية ومدى  العربية السعودية فيما املمارسات احلالية من قبل املؤسسات العاملة يف اململكة

مت توزيعها على املدراء املاليني  اليت متثلت وسيلة مجع البيانات األساسية يف  االستبيان. اإلجابة على عدد من أسئلة البحث وذلك من خالل

واليت تضمنت عددا من األسئلة اليت تتعلق مبا تقوم به تلك املؤسسات من أنشطة حماسبية متعلقة بالبيئة، مث تلى  ألكرب مائة شركة سعودية

كانت أهم النتائج اليت مت التوصل كما . ذلك إجراء بعض املقابالت الشخصية مع بعض املدراء املاليني للحصول على معلومات أكثر عمقاً

سسات إليها االخنفاض يف مستوى مزاولة احملاسبة البيئية واإلفصاح عن املعلومات البيئية من قبل املؤسسات العاملة يف اململكة مقارنة باملؤ

، وعدم وجود االهتمام الكايف من العاملة يف الدول املتقدمة وذلك للعديد من األسباب كاخنفاض مستوى الوعي االجتماعي باألمور البيئية

 اجلهات احلكومية ذات العالقة بالبيئة واجلهات التشريعية احملاسبية، وعدم االهتمام من قبل إدارات املؤسسات وأخذ زمام املبادرة بتبين

ن من أهم توصيات و كا. سياسات وإجراءات بيئية تؤدي إىل قياس وحتليل وعرض آثار مزاولة تلك املؤسسات ألنشطتها على البيئة

 الدراسة ضرورة رفع مستوى الوعي لدى املدراء بأمهية األمور البيئية وبضرورة تبىن املؤسسات املختلفة سياسات بيئية من شأا املساعدة

سسات على تقليل اآلثار السلبية ملزاولة املؤسسات ألنشطتها على البيئة، وكذلك التوصية بتطوير آليات عمل تؤدي إىل التزام املؤ

  .باإلفصاح عن املعلومات البيئية بطريقة دورية ومنظمة

إشكالية ما تأثري اإلفصاح البيئي القوي للمؤسسات على تكلفة  F. Déjean and I. Martinez (2009) 4 دراسةطرحت 

الفرنسي، حيث لوحظ أن املواضيع البيئية اليت تلفت  SBF250رأمساهلا؟ حيث أجريت الدراسة التطبيقية على عينة مؤسسات مؤشر 

حجم املؤسسة، الرافعة املالية وعدد : التلوث، مصادر الطبيعة والتجدد، أما احملددات املرتبطة باإلفصاح البيئي فهي: انتباه املؤسسات هي

صح عن البيئة سوف حتصل بالضرورة على تكلفة رأمسال مل ختلص هذه الدراسة إىل أن املؤسسات اليت تف. احملللني املاليني املتتبعني للشركة

  .أقل

؛ حيث حاول وتكلفة رأس املالباجلانب البيئي  A. B. Lopes and R. C. de Alencar (2010) 5دراسة  كما اهتمت

: خالل مخس سنوات هيالباحثان اختبار العالقة بني اإلفصاح البيئي وتكلفة رأس املال للمؤسسات الربازيلية املدرجة ببورصة ساوبولو 
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سهما ذات  50على  )Panel data(، والختبار الفرضيات استخدم الباحثان بيانات البانل 2005و 2004، 2000، 1998

خلصت ).  سنة، شركة(مشاهدة  276قطاعا باستثناء املؤسسات املالية، ليصبح حجم العينة  11داخل  2005األكثر سيولة لسنة 

عكسية بني اإلفصاح البيئي وتكلفة رأس املال للمؤسسات املدروسة، وهذه العالقة أكثر وضوحا للمؤسسات  الدراسة إىل أن هناك عالقة

  .املسامهنياليت تلقى اهتماما ومتابعة من قبل احملللني املاليني وهلا تشتت ملكية بني 

 إبراز وإىل .البيئي أدائها عن باإلفصاح لإلمسنت األهلية املؤسسة التزام مدى التعرف على إىل )2011( 6الطاهرو البهلولدراسة  هدفت

 و الدراسة، مت تصميم استبانة أهداف لتحقيق .البيئي أدائها عن باإلفصاح البحث موضوع املؤسسة قيام دون حتول اليت أهم املعوقات

 إىل البحث استبانة، حيث توصل 36 توزيع مت وقد لإلمسنت، األهلية املؤسسة يف واحملاسبية املالية الدوائر يف العاملني األفراد على وزعت

 :أمهها النتائج من جمموعة

 .البيئي أدائها عن حماسبياً باإلفصاح تقوم ال لإلمسنت األهلية املؤسسة .1

 املعوقات تلك وأبرز البيئي، أدائها عن حماسبياً باإلفصاح لإلمسنت األهلية املؤسسة قيام من حتد اليت املعوقات من العديد هناك .2

   البيئي، األداء عن اإلفصاح مبتطلبات للتعريف التعليمية الربامج قلة

  البيئي؛ األداء عن اإلفصاح بأغراض يفي حماسيب نظام توافر عدم .3

 التكاليف لإلفصاح عن رغبة وجود وعدم البيئية، التكاليف قياس وصعوبة البيئي، األداء عن لإلفصاح ملزمة قوانني وجود عدم .4

 .قياسها أمكن ولو حىت عملياا عن الناجتة البيئية باألضرار املرتبطة

  

III. ماهية اإلفصاح البيئي للمؤسسات االقتصادية ودوافعه  

  ماهية اإلفصاح البيئي للمؤسسات االقتصادية -1

مبعناه الشامل إفشاء املعلومات السرية والتصريح ا، كما نقصد به كذلك الكشف واإلظهار والبوح، أما اإلفصاح  اإلفصاحنقصد ب

  احملاسيب فهو االلتزام بنشر مجيع احلقائق واملعلومات املتعلقة باملؤسسة واليت من شأا التأثري على قرار املستثمر؛

 نشاطاا عن املختلفة بأطرافه اتمع إعالممن خالهلا  املؤسسات تستطيع اليت الطريقة ك تل أو األسلوبي فهو ذلك البيئ اإلفصاحأما  

 األمريكية املتحدة الوالياتترب تعك، كما ذل لتحقيق مناسبة أداة ا امللحقة التقارير أو املالية القوائم وتعد البيئي، املضمون ذات املختلفة

 البلدين يف املتخصصة املهنية املنظمات اهتمت حيث احملاسيب لإلفصاح للمؤسسة البيئي األداء بإخضاع اهتماماً الدول أكثر من وبريطانيا

 بإجنلترا احملاسبية املعايري جلنة أوصت كما ،والعائد التكلفة حيث من البيئي التأثري عن اإلفصاح بضرورةق املالية األورا تداول جلنة وكذلك

 فقد كذلك ،7النشاطات تلك على املترتبة والعوائد ليفاالتك عن املؤسسة عن إفصاح والتقرير البيئيةبضرورة اإلفصاح عن املعلومات 

 .اإلفصاح البيئي جمال يف نشاطاا عن لإلفصاح مبحاوالت قامت ونيوزيلندا أستراليا يف املؤسسات بعض هناك أن الدراسات بعض أثبتت

 مباشراً تأثرياً تؤثر جيعلها مما وكمية؛ مالية طبيعة ذات البيئي باألداء املتعلقة املعلومات أن من انطالقاً البيئي احملاسيب باإلفصاح االهتمام ينبع

 التزام عدم عن تنتج اليت واحملتملة الفعلية االلتزامات تعكس أن جيب املالية القوائم نأ ذإ نشاطها، ونتيجة للمؤسسات املايل املركز يف

  .البيئة محاية بقوانني املؤسسة
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  دوافع اإلفصاح عن املعلومات البيئية للمؤسسات االقتصادية -2

الذي يفتقر لإلفصاح عن  8لقد أدى تعدد مستخدمي القوائم املالية واختالف احتياجام إىل بروز أوجه القصور يف اإلفصاح التقليدي

: نناقش حتت هذا العنوان إشكالية جوهرية وهي. ا بالغ األمهيةاملعلومات البيئية؛ ومن مثة بات توفر تقارير خاصة عن املسؤولية البيئية أمر

 9ملاذا تفصح املؤسسات طوعا وإراديا عن املعلومات البيئية؟

 جتاه للمؤسسة االجتماعية باملسؤولية املتعلقة والبيانات املعلومات من املستفيدين باحتياجات يفي ال احلايل بشكله احملاسيب اإلفصاح إن

 بالقوائم مالحق شكل يف البيئي اإلفصاح ليشمل احملاسيب الفكر يف اإلفصاح معيار لتطوير ملحة ضرورة هناك كانت مث ومن البيئة، محاية

 بواسطة املعلومات تشغيل كفاءة زيادة إىل يؤدي مما ؛)املعيار احملاسيب الدويل رقم (مستقلة وتقارير قوائم شكل يف أو التقليدية، والتقارير

 االقتصادية املسؤوليةيف احلسبان  ذاألصول املالية و األداء االقتصادي مع األخ بتقييم املتعلقة قرارام ترشيد  مث ومن القرارات، متخذي

  .للمؤسسة 10والبيئية

  : يتوقف اإلفصاح البيئي الطوعي أو اإلجباري على مجلة من العوامل نوجز منها ما يلي

وأصحاب املصاحل؛ مثل اجلهات احلكومية ومحلة األسهم والعاملني باملؤسسة العمل على بناء عالقات أفضل بني املؤسسة  .1

والعمالء واملوردين واملمولني وجمموعات الضغط، واستخدام اإلفصاح كوسيلة إلعالم اتمع ككل أن املؤسسة تقوم باإلفصاح التطوعي 

 .عن املعلومات البيئية

زاول به نشاطها، ال سيما للمؤسسات اليت قد تعرضت مسعتها للضرر من حماولة حتسني صورة املؤسسة داخل اتمع الذي ت .2

 منتجاا على اإلقبال زيادة مث ومن املؤسسات، يف واألفراد اتمع واحترام ثقة دعميمما  11جراء تسببها بوقوع حوادث أو كوارث بيئية

 .، ومنه على قيمتهااملال ومركزها نشاطها نتيجة على النهاية يف أثره ينعكس مما استثماراا؛ يف والتوسع

االستعداد لتطبيق األنظمة والقوانني البيئية اليت ستتطلب اإلفصاح عن املعلومات البيئية واملتوقع أن تكون ملزمة جلميع  .3

 املؤسسات، 

 ايل،استخدام اإلفصاح كوسيلة للوصول إىل مكانة تنافسية متقدمة يف جمال نشاط املؤسسة، واحملافظة على موقعها احل .4

 أوائل من املتحدة الوالياتد وتع عليها، املفروضة الضرائب ختفيض أو اإلعفاء حيث من مميزة ضريبية معاملة على احلصول .5

 .البيئة محاية على املؤسسات بتشجيع اهتماماً الدول

 حجم زيادة إىل يؤدي مما املميزة الضريبية املعاملة أو التكلفة منخفض التمويل أو املادي الدعم بسبب اإلنتاج تكلفة ختفيض .6

 على يساعدها للتلوث الضارة اآلثار من البيئة محاية نفسه الوقت ويف ممكنة كفاءة بأكرب مواردها باستخدام املؤسسة فقيام املؤسسة، نشاط

  .األرباح زيادة

 لريوا املستثمرين مساعدة مثل منفعتها بقياس يسمح سوف املالية القوائم يف منفصلة بصورة البيئية النفقات عن اإلفصاح إن .7

 .باملؤسسة املتعلقة قرارام ترشيد مث ومن البيئة، حلماية املؤسسة تطبقها اليت السياسات بوضوح

 املاضي يف مطلوباً يكن مل البيئي اإلفصاح، فللمؤسسات البيئي األداء ضمن احملاسيب واإلفصاح القياس تنظم معايري وجود .8

 .األخرية السنوات يف إال احملاسبة مهنة به تم مل ولذلك عاملية، أو حملية تشريعية بقواعد
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 إصدار يتم أن، والبيئة على السليب األثر ذات املؤسسات يف خاصة إلزامياً يكون أن جيب البيئي اإلفصاح أن سبق ما خالل ظهر مني

 يوفر أن ضرورة عن فضالً امللوثة، الصناعات من النفايات من التخلص عمليات حتكم اليت الصارمة والتشريعات القوانني من العديد

 عن املؤسسات إفصاح إنكما   .التلوث مكافحة جمال يف بالتزاماا املؤسسة لوفاء وأسبابه التلوث عن معلومات املؤسسات هلذه اإلفصاح

 توفري يف العمالء لرغبات االستجابة خالل من وذلك االجتماعي، ألدائها الرضا حتقيقها يف أكرب بدرجة الثقة حيقق البيئي أدائها يف إجنازاا

 عامة، بصورة اجلودة جمال يف للمؤسسات التنافسية املقدرة دعم وكذلك ومسعتها، املؤسسة صورة ولتحسني للبيئة، صديقة منتجات

 .خاصة بصفة البيئي األداء وجودة

II. تكلفة رأس املال وطرق تقديرها : 

حملدد لقرار اختيار كل من اهليكل املايل و املشاريع االستثمارية كوا متثل مهزة الوصل بينه و بني قيمة متثل تكلفة رأس املال أهم القيود ا

أين التكلفة ) حقوق امللكية(املؤسسة؛ فبخصوص التمويل باالستدانة التكلفة واضحة و صرحية، على عكس التمويل باألموال اخلاصة 

ح و اخلسارة؛ مما يعين أن تكلفة حقوق امللكية هي عبارة عن تصور حلد أدىن البد من حتقيقه ضمنية وغري صرحية، فاملساهم شريك يف الرب

  .13الذي ميثل هدف املسري املايل يف ظل عدم تعارض املصاحل 12لنيل رضا املساهم

احلرمان عن التأجيل   تتمثل تكلفة حقوق امللكية يف معدل العائد األدىن الواجب حتقيقه من مشروع استثماري حبيث يعوض هذا املعدل

  .، و املخاطرة اليت تتعرض هلا أمواله)عنصر الزمن(من استعمال أمواله 

  : بالعديد من العوامل نذكر منهارأس املال  تتأثر تكلفة

 التوزيعات املدفوعة والتدفقات السنوية املتوقعة ؛ -

 سعر الفائدة السائد يف السوق النقدية؛ -

 نشاط املؤسسة و خماطره؛ -

 و توزيع رأس املال؛) احلوكمة(جملس اإلدارة كفاءة  -

 أسعار أسهم املؤسسات املماثلة؛ -

 السياسة النقدية و االقتصادية واألحداث السياسية ؛ -

  :  توجد هناك عدة مناذج لقياس و تقدير تكلفة رأس املال، سوف نعرض أمهها و هي

السهم العادي حسب هذا املدخل يف املعدل الذي  تتمثل تكلفة:  (Gordon and Shapiro)منوذج التوزيعات املخصومة * 

 .يساوي بني القيمة السوقية للسهم والتدفقات املستحدثة

 :  CAPMمنوذج توازن األصول الرأمسالية * 

مقترح منوذج  14Sharpeيتمثل اإلسهام الرئيس لنظرية احملفظة يف السماح بتحديد معدل العائد املفروض من قبل املساهم يرى 

CAPM  موع اجلربي ملعدل العائد بدون خماطرة كتعويض عن عنصر  أنهذا النموذج يسمح بتحديد املعدل املفروض الذي ميثل  ا

  : ، و حيسب بالعالقة الرياضية التالية βالزمن، و عالوة خماطر السوق النظامية مرجحة مبعامل احلساسية 

( ) )11........()( fmifi rRrRE −+= β  
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  : حيث 

− E(Ri)  = تكلفة السهم العادي(معدل العائد املتوقع للورقة املالية( 

− rf  = معدل العائد اخلايل من املخاطرRisk-free rate  ؛  

− Rm  =معدل العائد حملفظة السوق ؛ 

− β =سب بالعالقة التاليةمعامل املخطر يبني حساسية معدل العائد للسهم بالنسبة ملعدل العائد السائد يف السوق وحي                                :
( )

( ) )11........(
var

,cov

m

i
im

m

mi

R

RR

δ
δρβ ==

  
  : على النحو التايل) 09(و ميكن إعادة صياغة املعادلة 

( ) )12........()( fmifi rRrRE −=− β  
  : لتقدير منوذج االحندار التايل OLSعلى املستوى التطبيقي نعتمد على طريقة املربعات الصغرى العادية  βلتقدير 

( ) )13......(itftmtiftit rRrR εβ +−=−  
itε :متغري عشوائي يتبع التوزيع، يتميز بتجانس التباين عرب الزمن و االستقاللية فيما بينه.  

 ,LIBORيف معدل الفائدة على السندات احلكومية، أو معدل االقتراض لدى البنوك الدولية مثل  rftيتمثل معدل العائد بدون خماطرة 

EURIBOR15؛ حيث اختارت بعض الدراسات التطبيقية هذا األخري كمعدل عائد بدون خماطرة. 

إذا كان معدل العائد بدون خماطرة تعويض عن عنصر الزمن، فإن عالوة خماطر الورقة املالية هي عبارة عن عالوة خماطر : عالوة املخاطرة 

 16وميكن تقسيم املخاطر قياسيا . βة احلساسية املعرب عنها بـ مرجحة بدرج) الفرق بني عائد السوق و العائد بدون خماطرة(السوق

  : كما يلي

)16........(222
1

2

imi εδδβδ +=
 

عالوة املخاطرة  هي مبثابة تعويض عن املخاطر النظامية 
22

1 mδβ ؛ باعتبار أن املخاطر غري النظامية
2

iεδ ال وجود هلا بسبب التنويع

اجليد، و ختتلف هذه العالوة من دولة ألخرى بسبب اختالف املخاطر النظامية؛ ففي الدول النامية تكون املخاطر النظامية جد مرتفعة 

 . ؛ و من مثة عالوة املخاطرة تكون مرتفعة مقارنة بالدول املتقدمة... بسبب ارتفاع املخاطر السياسية، االقتصادية 

إال أن له   17يف حتديد معدل العائد املفروض و االستخدام املكثف من قبل املمارسني يف الواقع العملي  CAPMمنوذج  ةلرغم من أمهيبا

  :مجلة من االنتقادات اليت نوجز أمهها يف النقاط التالية 

 االعتماد على فرضية كفاءة السوق املايل و اليت تبقى نظرية؛ −

 التارخيية؛االعتماد على البيانات  −

 فرضية العالقة اخلطية بني معدل العائد و املخاطر النظامية؛ −

حيث يفترض أا تشويش أبيض و ذات تباين ثابت و أثبتت العديد من النماذج عدم tεالفرضيات املتعلقة ببواقي النموذج  −

 ؛ARCH, GARCHثباته مثل مناذج 
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هو منوذج تنبؤي يعتمد على بيانات تارخيية يسمح بتحديد العائد املتوقع كدالة يف   CAPM، منوذج βفرضية ثبات  −

 .التقديري و ليس التارخيي و هو غري مستقر عرب الزمن  βاملخاطر النظامية، و من مثة يستوجب حساب 

 تقضي بأن التنويع يقلل من املخاطر غري النظامية؛هذا النموذج هو نتيجة لنظرية احملفظة اليت : التنويع  −

صعوبة التطبيق خاصة يف حتديد معدل العائد بدون خماطرة، و الذي يبقى نظري فسندات احلكومة حقيقة ليس ا خمطر  −

 اإلفالس لكن قد تنطوي على خماطر أخرى؛

 .االعتماد على عامل واحد لتفسري معدل العائد −

على أعقاب هذا االنتقاد األخري الالذع حماولةً تقدمي معدل العائد كدالة خطية تابعة لعدة متغريات، أهم  ظهرت مقاربات نظرية ومناذج

  .APT/MEAهذه النماذج هو منوذج التسعري باملراجحة 

  APT/MEAمنوذج التقييم باملراجحة * 

 يفترض بأن معدل العائد للورقة املالية ، هذا األخريCAMPتعميما لنموذج  1976سنة  ROSSاملقترح من قبل  APTيعترب منوذج 

تفترض أن منحة أو عالوة   APT هو مرتبط مبخطر السوق هلذه الورقة، و هو دالة يف عامل واحد يتمثل يف املخاطر النظامية، بينما

سية هلذه املتغريات  وأيضا ، و الورقة املالية تكون كثرية أو قليلة احلسا18اخلطر هي مرتبطة بالعديد من املتغريات االقتصادية الكلية

الكاتب اعتمد  S.Rossالنموذج ال يعطينا قائمة حمددة هلذه املتغريات لكن يف املقال التأسيسي األول لـ . خاص باملؤسسة εبتشويش

  :متثلت يف  19يف حتليله على عدد من املتغريات

 التغري غري املتوقع للتضخم؛ •

 يف اإلنتاج الصناعي؛التغري غري املتوقع  •

 التغري غري املتوقع يف منحة اخلطر؛ •

 .االرتفاع يف منحىن املعدالت •

فكرة خمتلفة كليا، حيث ال يبحث عن  ىعل APTعلى معرفة احملافظ االستثمارية الكفؤة بينما يرتكز منوذج  CAPMيرتكز منوذج 

وبأحداث خاصة بكل  20أثر مجيعا مبعطيات االقتصاد الكليحتديد احملافظ الكفؤة لكن يفترض بأن عائد كل األوراق املالية تت

  :  مؤسسة،العائد تعطى بالعالقة التالية 

  

  : حيث 

itR
~

  ؛t-1 ،tو احملسوبة على الفترة  iلألصل  tالعائد العشوائي يف الفترة : 

iE  : العائد املتوقع لألصلi؛  

ikb
~

  ؛kللعامل  iمعامل حساسية األصل :  

ktf
~

  ؛tمل األصول يف الفترة  Kالقيمة العشوائية اليت يأخذها العامل :  

)17.......(~~
...

~~
.

~
2211 itktikiitiiit fbfbfbER ε+++++=
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itε~  : القيمة العشوائية للعامل اخلاص باألصلi  يف الفترةt . و يشترط النموذج فرضيات ميكن تلخيصها يف الصيغة الرياضية التالية :

)18.....(0),~(,0)~(),~,
~

(,0)
~

( 21 === jiitititit EEfEfE εεεε  
  :على مجلة من الفرضيات، نوجز أمهها يف النقاط التالية  APTيقوم منوذج 

 كل األوراق املالية هلا عوائد بأمل و تباين حمددين؛ •

 األفراد حملافظ ذات تنويع جيد؛إمكانية تشكيل  •

 ال و جود للرسوم و الضرائب؛ •

 ال وجود لتكلفة الصفقات؛ •

 ال وجود  حملددات البيع على باملكشوف؛ •

 األفراد هلم معتقدات متجانسة و يعتقدون أن العوائد تنتج من خالل منوذج خطي لعدة متغريات؛ •

 .السعر واحد  •

وائد تستند نظرية التسعري باملراجحة على وجود قانون السعر الواحد؛ والذي يعين أن أي أصلني متماثلني ال يتم بيعهما بأسعار خمتلفة، و الع

إذ يبين املتعاملون يف السوق املالية توقعام على أساس  -مرتبطة مبجموعة من املؤشرات، ميثل كل مؤشر عامال مؤثرا على عائد أي أصل

تتأثر هذه األوراق املالية . لذا يتم البيع والشراء لألوراق املالية يف ظل قانون السعر الواحد -جة حساسية هذا األصل مقارنة ذا العاملدر

اليت وبنسب متساوية نتيجة هذه العوامل وبالتايل يتوقع حتقيق عوائد متساوية ينتج عن عملية البيع والشراء هذه عملية املراجحة أو املوازنة 

  : لتطبيق هذا النموذج البد من القيام مبجموعة من اخلطوات و اليت تعترب شروط لتطيق  هذا النموذج و هي. حتدد أسعار األوراق املالية

  حتديد عدد من املتغريات االقتصادية الكلية؛ -

 قياس منحة اخلطر الصافية لكل متغري من هذه املتغريات؛ -

 .املتغريات تقدير حساسية كل سهم بالنسبة هلذه -

مناذج أخرى حاولت بعضها حصر العوامل احملددة ملعدل العائد   و من بني أهم  APTظهرت على أعقاب منوذج :  مناذج أخرى

  : النماذج نذكر 

   Fama et Frenchمنوذج ثالث عوامل 

العائد املفروض يتحدد  ، خلصت إىل أن معدل (Vernimmen P. 2005, P452)هذا النموذج عبارة عن نتائج لدراسة ميدانية

، و الفرق بني العائد لألوراق ذات PBRبثالثة عوامل باإلضافة ملعدل عائد السوق؛ هي معدل الرمسلة البورصية إىل حقوق امللكية 

      .وعالوة السيولة الرمسلة الكبرية و الصغرية

  Hammon et Jaquilatمنوذج * 

ومتغري   CAPM؛ حيث أثبتا أن معدل العائد يتحدد مبتغريات منوذج Hammon et Jaquilatمت تقدمي هذا النموذج من طرف 

ت الرمسلة عالوة السيولة و اليت كانت معدومة بالنسبة لألوراق املالية ذات الرمسلة البورصية الكبرية و ذات معنوية بالنسبة لألوراق املالية ذا

. مهها احلجم، التشتت، حجم الصفقة، الفرق بني سعر الشراء و سعر البيعالبورصية الصغرية؛ تتحدد عالوة السيولة جبملة من العوامل أ
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والصيغة الرياضية  حسب هذا النموذج معدل العائد املفروض هو عبارة عن دالة خطية يف عالوة املخاطر النظامية و عالوة السيولة

  :للنموذج كالتايل

( ) )19.........(.PLrsrrrK msr λβ +−+=  
  : حيث 

λ عدد حقيقي ثابت؛  

PL  :عالوة السيولة.  

  

ببناء هذا النموذج بإسقاط أحد افتراضات السوق الكفء  Mertonقام :  ICAPMمنوذج توازن األصول الرأمسالية املعلومايت * 

زن األصول الرأمسالية تبعا هلذا النموذج يتم حتديد معدل العائد املطلوب انطالقا من منوذج توا 21واملتمثلة يف عدم وجود تكلفة للمعلومة

CAPM   مع إدخال تكاليف املعلومة، و الصيغة الرياضية للنموذج كالتايل:  

)21.(...........)( MTSRMSRT RRRR λβλβ −+−+=  
  : حيث

Tλ  : تكلفة املعلومة للورقة املاليةT )shadow cost(؛  

Mλ : املالية بالسوقتكلفة املعلومة املتوسطة لكل األوراق.  

  

IV.  النظريات واحملددات(حتليل العالقة بني اإلفصاح البيئي وتكلفة رأس املال(   

 النظريات -1

نظرية املشروعية ، : يعتمد بعض الباحثني يف دراسة العالقة بني اإلفصاح البيئي وتكلفة رأس املال على عدد من النظريات املعاصرة أمهها

  نظرية االقتصاد السياسي، نظرية عدم التماثل يف املعلومة؛، )أصحاب املصاحل(نظرية الوكالة 

  : Legitimacy Theory نظرية املشروعية التنظيمية 

حدوده، ومن  ختضع الدولة يائتها وأفرادها مجيعهم ألحكام القانون وأن ال خترج عن أنمن الناحية القانونية واإلدارية يقصد باملشروعية 

واألساس الذي  .القانون، و إال عدت أعماهلا غري مشروعة وتعرضت للبطالن حتترم اإلدارة يف تصرفاا أحكاممقتضيات هذا املبدأ أن 

  .يقوم عليه املبدأ مرهون باختالف الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف خمتلف الدول

 االجتماعي النظام يف املقبول السلوك وقواعد األنشطة عليها ويتنط اليت املرتبطة االجتماعية القيم بني التوافق حتقيق إىل ؤسساتتسعى امل

 هذه تفاوتت عندماو بني الدول، األنظمة هذهتطابق  عية التنظيمية بقدروشراملأو  الشرعية عن التحدث ميكنناو. منه جزء هيالذي 

املشروعية التنظيمية هي  تصور معمم أو  .التنظيمية شرعيةلل ديدا تواجه القيم نظمفإن  البلدين بني القائمة احملتملة أو الفعلية األنظمة

افتراض أن أنشطة املؤسسة أو الكيان مرغوب فيها، وسليمة، أو مناسبة ضمن نظام اجتماعي يوجد به بعض املعايري والقيم، واملعتقدات، 
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كما ترى نظرية املشروعية بأن هناك نوع من التداخل يف العالقات بني السياسة واالقتصاد واتمع واملؤسسات االقتصادية  22والتعريفات 

  . اليت تزاول نشاطها داخل ذلك اتمع، ومن هنا فإن املؤسسات االقتصادية ال ميكن اعتبارها جزء مستقل عن احمليط الذي تعمل فيه

عتبار أن اإلفصاح البيئي من شأنه أن خيفّض من تكلفة رأس املال من خالل ميكانيزم عدم التماثل يف املعلومة؛ حسب هذه النظرية ميكن ا

فقيام املؤسسة باإلفصاح البيئي إعالن على أن أنشطتها مشروعة وشرعية مما يقلل من الصراع بني أصحاب املصاحل وختفيض تكلفة 

  .تكلفة رأس املال ومن مثة رفع قيمة املؤسسةاملعلومة، مما يؤدي يف األخري إىل ختفيض 

  : Stakeholders Theory نظرية الوكالة 

 تستند اليت املفاهيم أن إال ، Jenson 1976 املاضي القرن من السبعينات يف الرمسي بشكلها االقتصادي الفكر يف الوكالة نظرية ظهرت

 تستند. األمم ثروة كتابه يف والسيطرة امللكية بني الفصل ملشكلة مناقشته عند Adam Smith االقتصادي إىل تعود النظرية هذه إليها

 بتمثيل الوكيل يلتزم حيث ،)الوكيل/  املوكل عالقة( الوكالة عقد أطراف حتكم اليت) التعاقدية( القانونية العالقات ىلإ الوكالة نظرية

 وعالقة باملالكني، اإلدارة عالقة مثل الوكالة عالقات من لعدد ائتالف إا على ؤسسةامل عتبارا ميكن من مثةو. املوكل مصاحل ورعاية

 أكثر أو شخص مبوجبه يشغل عقد مبثابة هي الوكالة عالقة فان وبذلك، اخل......  اخلارجي باملدقق املسامهني وعالقة بالعاملني، اإلدارة

  .القرارات بعض اختاذ صالحية ختويله ذلك يتضمن لصاحله معينة أعمال الجناز) الوكيل( أكثر أو آخر شخص) املوكل(

 اتصراعال هذه وان والوكيل املوكل بني املصاحل تضارب أو) Agency Conflicts( الوكالة اتصراعب يسمى مبا الوكالة نظرية تم

 ظروف ظل يف املشكلة هذه وحتصل املوكل مصاحل حتقيق على دائما يعمل ال الوكيل أن إذ الشركات، حوكمة آليات عرب معاجلتها ميكن

 بشكل الوكالة أطراف بني العالقات تنظيم لكيفية توضيح الوكالة نظرية وتعد واملوكل، الوكيل بني تكاملها وعدم املعلومات تناسق عدم

  . الوكيل اآلخر الطرف به يقوم الذي العمل حيدد) املوكل( األطراف احد فيها يكون واليت أفضل،

 العقود من أكثر أو واحد خالل من يتحقق الشركات وجود وان التعاقدية، العالقات من جمموعة" بأا الوكالة نظرية وصف كما ميكن

  . ا اخلاصة التوظيف لعقود العامة الشركات نشاط من الغرض ووصف املوارد ختصيص أدوات إال هي ما االستخدام عقود وان االتفاقية،

 يف التضارب حدة وختفيض ا املرتبطة التكاليف لتقليل العقود املتعاقدة األطراف تصمم كيف توضيح هو الوكالة لنظرية الرئيس اهلدف أن

  .املوكل ملصلحة يعمل الوكيل جيعل مبا مصاحلها، ربط وحماولة الوكالة عالقة طريف بني املصاحل

املصاحل وذلك من خالل التقليل من درجة عدم التماثل يف تبعا لنظرية الوكالة يؤدي اإلفصاح البيئي إىل التقليل من الرتاع بني أصحاب 

  .املعلومة؛ كما أن تقليل الصراع يعمل على ختفيض تكلفة الوكالة اليت ختفّض من تكلفة رأس املال

  : نظرية تكلفة املعلومة

الناحية الكمية أو النوعية، وبالتايل نقصد عدم التماثل يف املعلومة أن أحد أطراف املتعاملني يف السوق ميلك معلومات أفضل من غريه من 

هناك معلومات مالئمة ومتوفرة للبعض ولكن ليس للجميع، هذه احلالة جتعل املتعاملني ال يستطيعون احلصول على املعلومات املناسبة 

  .الختاذ قرارام بنفس الدرجة، مما ينعكس يف األخري على كفاءة السوق املايل

ميكن اعتبار أن املعلومة سلعة هلا تكلفة، واإلفصاح البيئي هو زيادة املعروض من املعلومات وبالتايل اخنفاض يف ظل نظرية تكلفة املعلومة 

  .يؤدي اخنفاض تكلفة املعلومة إىل التقليل من تكلفة رأس املال وتعظيم قيمة املؤسسة. تكلفتها
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  :  Political Economy نظرية االقتصاد السياسي

اتمع على ما  يفعلى القوى االقتصادية  هذه النظريةتركز نظرية من الدرجة األوىل، حيث ماركسية االقتصاد السياسي نظرية نظرية تعترب 

فاحلكومة تسن  السياسي،والنظام  االقتصادياالرتباط بني النظام  إدراكه النظرية ذه يفومن املهم . هدا اتمع يف اإلعالمتقدمه وسائل 

على مساعدة احلكومة و دعم مرشحيها  األعماليعمل رجال  أخرىومن ناحية  ،االقتصاد إنعاشو األعمالتعمل على تسيري  اليتالقوانني 

تعمل  اليتتدعم احلكومة وتسعى نظم االتصال  اليتين حيمون املصاحل االقتصادية من خالل دفع الضرائب واملنح واملساعدات ذالسياسيني ال

  ؛اسييجتدب االقتصاد الس اليتكسب نوعيات معينة من اجلماهري  حماولة إىلجتارية  أسسعلى 

تظهر نظرية االقتصاد السياسي عدم العدالة يف توزيع القوى وأا تركِّز تلك القوى يف أيدي مالك رأس املال وعلى حساب الفئات  

  .23األخرى من اتمع

  

  حتليل العوامل احملددة لإلفصاح البيئي  -2

اح تشري الدراسات امليدانية إىل وجود العديد من العوامل احملددة لعملية اإلفصاح البيئي، واليت تتعلق خبصائص املؤسسة اليت تقوم باإلفص

  : البيئي ومن بني أهم تلك العوامل نوجز ما يلي

قتصادي لكن النتائج كانت متباينة سعت بعض الدراسات إىل مناقشة العالقة بني اإلفصاح البيئي واألداء اال :األداء االقتصادي -1

 A. B. Lopes and R. C.de Alencar 24وكذلك التباين يف اختيار املتغير املعرب عن األداء االقتصادي؛ فقد وجدت دراسة

 25صل دراسةعالقة ذات داللة بني األداء االقتصادي املعرب عنه بتكلفة رأس املال واإلفصاح البيئي يف الربازيل، يف حني مل تتو (2010)

F.Déjean and I. Martinez(2009)  إىل عالقة ذات داللة بني املتغريين يف فرنسا، لكن دراسةRobert 199226  أثبتت

 OXIBARأما يف الواليات املتحدة األمريكية،  ROEأن اإلفصاح البيئي له تأثري ذو داللة على التغريات يف مردودية األموال اخلاصة 

 .Sفلم يتوصل إىل عالقة ذات داللة بني نفس املتغريين األخريين يف فرنسا، وهي نتيجة مماثلة لدراسة  (2003)

KHEMIR(2010)27 يف تونس. 

اعتربت بعض الدراسات كذلك أن مؤشر تشتت ملكية راس املال كتعبري عن  ):هيكلة ملكية رأس املال(درجة تشتت امللكية  -2

أشارت أن تشتت ملكية راس املال له تأثري إجيايب ذو داللة على اإلفصاح البيئي يف الواليات  Robert (1992)تكلفة الوكالة؛ فدراسة 

 .يف فرنسا  OXIBAR (2003)املتحدة األمريكية، وعلى العكس ما توصلت إليه دراسة 

قد يصادف بعض املؤسسات اليت تتميز بتنوع يف األنشطة الدولية قوانني والتزامات جتاه املسامهني وبعض :  درجة دولية النشاط-3

هلا بسبب  يجمموعات الضغط وأصحاب املصاحل يف بعض الدول بضرورة اإلفصاح عن األداء البيئي و هو ما قد ال جتده يف البلد األصل

-Damak 28توصلت دراسة. حلملة األسهم أو عدم فاعلية جمموعات الضغط إن وجدت ةغياب التشريعات أو ضعف املسؤولية البيئي

Ayadi, S. (2004) إىل وجود عالقة موجبة ذات داللة بني درجة دولية النشاط واإلعالن عن التقارير االجتماعية، وهي نفس

  .يف تونس S. KHEMIR(2010)النتيجة اليت خلصت إليها دراسة 

دبيات الدراسة إىل أن هناك بعض البحوث امليدانية اليت أجريت يف بعض الدول اختربت وجود عالقة بني تشري أ: نسبة االستدانة -4

يف فرنسا أثبتت أن هناك عالقة عكسية ذات داللة بني نسبة االستدانة  OXIBAR (2003)نسبة االستدانة و اإلفصاح البيئي فدراسة 
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أن االستدانة  Robert (1992) املعرب عنها بنسبة الديون املالية إىل إمجايل األصول واإلفصاح البيئي، وعلى العكس من ذلك خلص

ت العالقة ليست ذات داللة حسب ما ورد يف دراسة تشجع على اإلفصاح البيئي بسبب وجود العالقة الطردية بينهما، أما يف تونس فكان

S. KHEMIR(2010).  

يقيس هذا املؤشر الوزن السياسي للمؤسسة من خالل أمهيتها االجتماعية :  La visibilité politiqueالرؤية السياسية -5

، الرمسلة البورصية )و بلوغاريتم القيمةبالقيمة أ(األصل االقتصادي للمؤسسة : واالقتصادية وللتعبري عن ذلك يعتمد الباحثون على أي من

يف  OXIBAR (2003)خبصوص هذا املتغري أشارت نتائج دراسة . ،  رقم األعمال، عدد املستخدمني)بالقيمة أو بلوغاريتم القيمة(

 .S. KHEMIR(2010)فرنسا أن هناك عالقة ذات داللة بني الرؤية السياسية واإلفصاح البيئي، ونفس النتيجة وردت يف دراسة 

 :منها باختصار باإلضافة إلىل العوامل املذكورة هناك عوامل أخرى نذكر

  طبيعة القطاع؛ -6

 املخاطر النظامية؛ -7

 احلوكمة؛ -8

  .متابعة أسهم املؤسسة من قبل احملللني املاليني -9

  االستنتاجات والتوصيات 

ية، هدفت هذه الدراسة إىل مناقشة العالقة بني اإلفصاح عن املسؤولية البيئية وتكلفة رأس املال كمؤشر عن األداء املايل للمؤسسة االقتصاد

  : حيث خلصت الدراسة إىل النتائج التالية

سسات إىل ارتفاع تكلفة رأس يؤدي االخنفاض يف مستوى مزاولة احملاسبة البيئية واإلفصاح عن املعلومات البيئية من قبل املؤ −

  املال يف ظل توفر سوق مايل على قدر من الكفاءة ومستثمرين ذوي وعي باألمور البيئية؛

  اخنفاض مستوى الوعي االجتماعي باألمور البيئية من شأنه أن يؤدي إىل ارتفاع تكلفة رأس املال؛ −

وعدم االهتمام من قبل  لبيئة واجلهات التشريعية احملاسبيةإن عدم وجود االهتمام الكايف من اجلهات احلكومية ذات العالقة با −

إدارات املؤسسات وأخذ زمام املبادرة بتبين سياسات وإجراءات بيئية تؤدي إىل قياس وحتليل وعرض آثار مزاولة تلك املؤسسات ألنشطتها 

  .على البيئة

  : وبناء على النتائج املتوصل إليها نوصي مبا يلي 

وعي لدى املدراء بأمهية األمور البيئية وبضرورة تبىن املؤسسات املختلفة سياسات بيئية من شأا ضرورة رفع مستوى ال −

  املساعدة على تقليل اآلثار السلبية ملزاولة املؤسسات ألنشطتها على البيئة، 

 .نظمةالعمل على تطوير آليات تؤدي إىل التزام املؤسسات باإلفصاح عن املعلومات البيئية بطريقة دورية وم −

  .ضمن النظام احملاسيب املايل اجلديدكخطوة اإلفصاح البيئي ب إلزام املؤسسات من قبل اجلهات التشريعية احملاسبية −

البحث يف النظرية اإلجيابية للمحاسبة، واحملاسبة االجتماعية، املواضيع املتعلقة باإلفصاح البيئي؛تشجيع  −

−  
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، وهي معاهدة بيئية دولية خرجت للضوء يف مؤمتر األمم املتحدة املعين (UNFCCC or FCCC) التفاقية األمم املتحدة املبدئية بشأن التغري املناخيالتفاقية خطوة تنفيذية ا 1

تثبيت تركيز "هدفت املعاهدة إىل حتقيق  .1992يونيه  14- 3، يف الفترة من الربازيليف  وريو دي جانريالذي عقد يف  قمة األرض، ويعرف باسم (UNCED) بالبيئة والتنمية
  .لدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى حيول دون تدخل خطري من التدخل البشري يف النظام املناخيالغازات ا
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A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9+%D8%A7%D9%849%8A%D8%A6%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%
%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%
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 )جامعة ورقلة(حليمة السعدية قريشي   . أ

 )جامعة ورقلة (زينب شطيبة   . أ

  

 إىل الطبيعية املوارد الستغالل حديثة تقنيات وابتكار تكنولوجي تطور من صاحبه وما االقتصادي للنشاط املتواصل النمو أدى

 . البيئي التوازن اختالل إىل النهاية يف أدى البيئة، على السليب التأثري

 عن تنجم لـم فجائية مشكلة كانت لـو كما البيئي التـوازن اختالل قضية أمـام اليـوم يقف العالـم أن لالنتباه، وامللفت

 أن يريد اليت احلقيقة قبالة لوجه وجها اإلنسـان جعلت البيئة قضية فإن هكذا و طويلة، أزمنة امتداد على وجشعت خاطئة ممارسات تراكم

 تتم حني طويال تصمد ال بالتأكيد – املسوغات هذه و االحتياجات، تلبية و التنمية، ضرورات: مثل هلـا أسـاس ال مبسوغات يطويها

 من نفسه حيمى أن حياول وهو األرض على حياته بدأ اإلنسان إن"  قال من صدق وقد. اليـوم البشرية تدفعه الذي الفادح بالثمن موازنتها

 .    نفسه من الطبيعة حيمى أن حياول وهو السنني آالف بعد األمر به وانتهي, الطبيعة أهوال

 واجته أولوياته رأس على البيئية العوامل وضع على البترول قطاع حرص – البيئة على احلفاظ بضرورة العاملي االجتاه مع ومتاشيا      

 وتطبيق الوقود من نظيفة أنواع واستخدام التلوث مكافحة البيئة على احملافظة حتقيق إىل دف اليت الطاقة استخدام وتشجيع دعم حنو

 احمليطة البيئة دد أن قبل والعاملني اإلنتاجية العملية دد واليت البترولية الصناعة عمليات عن تنتج قد اليت الضارة اآلثار من حتد تكنولوجيا

 . نفسها

 ضوء يف املثلى التنمية تتحقق ؟وكيف البيئة على االعتداء دون رفاهيته اإلنسان حيقق كيف هو: اليوم املطروح السؤال وأصبح

 وذلك) البيئة قضية( يف املتخصصة  والدراسات والندوات املؤمترات أمام اليوم العامل على املطروح السؤال هو ؟هذا املعاصرة البيئية املتغريات

 وذلك واملستقبلية احلاضرة احتياجاته لإلنسان تضمن سليمة بيئية أسس على واجتماعية اقتصادية لتنمية مالئمة صيغة إىل التوصل أجل من

 .  )مفسدين األرض يف تعثوا وال اهللا رزق من واشربوا كلوا( وتعاىل سبحانه قوله من هدى على

ما  إىل التعرض خالل البترويل من للنشاط البيئية االنعكاسات البحثية الورقة هاته يف نتناول أن ارتأينـا املنطلـق، هـذا ومـن

 : يلي

 ; اجلزائر يف البترويل النشاط  •

 ;  البترويل التلوث ملشكلة البيئية اآلثار  •

  .البيئة على احملافظة أجل من الطاقوية السياسة  •
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  :اجلزائر  يف البترويل النشاط :أوال

 لكي)  غاز و نفط(  الطاقة مصادر إىل احلاجـة تزداد حيث لإلنسان، االقتصادي النشاط بتطور البيئي التلوث زيادة ارتبطت

 إذ الغازية، و النفطية صادراته لزيادة اجلدية حماوالته يف حالياً  اجلزائر به مير وما الصناعي، اجلانب يف وخصوصاً االقتصادي التطور مع تتسق

 منوا يعطي ما هو و 2000 سنة يوميا/ برميل 890000 مقابل 2010 سنة يوميا/برميل مليون 1,2 حوايل اجلزائري النفطي االنتاج بلغ

 إنتاج ارتفاع إىل بالنظر قبل من بلوغه يتم مل مستوى 2010-2001 الفترة خالل للمحروقات األويل اإلنتاج شهد. باملائة 34 قدره

 من ابتداء لالستثمارات القوي البعث إىل بالنظر مستمرا ارتفاعا األولية للطاقة اإلنتاجية الطاقة وسجلت. الطبيعي الغاز و اخلام النفط

  .التسعينات

 و. لالسترجاع القابلة االحتياطات رفع قصد القبلي للنشاط السنوي االستثمار ملستوى معترب ارتفاع تسجيل مت ذلك، عن وفضال

  .1999 قبل سنويا دوالر مليار 1,2 معدل حوايل مقابل 2010و  2000 بني ما سنويا أمريكي دوالر مليار 4,2 من أكثر تعبئة متت

 أنبوب خط أول منذ و. الوطنية النفطية للصناعة استراتيجيا فرعا يصبح القنوات عرب النقل نشاط الصرف ملناطق النفطية احلقول بعد جيعل و

 ملختلف أنبوب خط 30 من اكثر من تتكون نقل شبكة على حاليا سوناطراك تتوفر كلم، 800 طول على ميتد 1965 سنة أجنز

) سنويا طن مليون 145( اخلام البترول: يلي كما موزعة بترول معادل طن مليون 330 قدرها لطاقة كلم 17450 طول على املنتوجات

  ).سنويا مكعب متر مليار 143( الطبيعي الغاز و) سنويا طن مليون 16( املميع البترول غاز و) سنويا طن مليون 28( مكثف و

 انتاج مبعدل مقارنة) طن مليون 20,7( املاضية العشرة السنوات خالل الضعف تقريبا املكررة املنتوجات انتاج قارب أخرى، جهة من و

 أداة تتكون. طن مليون 27 من أكثر  2010اية التكرير قدرة بلغت قد و).طن مليون 12,3( 2000 سنة قبل النفطية املنتوجات

 على القطاع يتوفر املميع الطبيعي الغاز خبصوص و. طن مليون22,6 قدرها امجالية بطاقة اخلام البترول لتكرير مصانع مخسة من التكرير

 وحدات من منها باملائة 85 حوايل ينجم) 1980 سنة سنويا طن مليون0,4( املميع البترول غاز من طن مليون 8,6 قدرها انتاج قدرة

  .GP2Z(1 و GP1Z( أرزيو مستوى على الصناعيني املركبني يف املعاجلة احلقول غاز معاجلة

 2012-2001 و) سنويا طن ألف197,4( 1999-1976 الفترة بني ما باملائة 31 قدره منو معدل البتروكيميائي االنتاج سجل و

  ).سنويا طن ألف 259,3(

 آسيا لغريب االقتصادية اللجنة تقدر إذ الكربون، أوكسيد ثاين) co2( غاز انبعاث تصاعد خالل من النفطي للقطاع السلبية اآلثار وتأيت 

 عام طن مليون 661 إىل 1973 عام طن مليون 102 من عام بشكل االسكوا منطقة يف الكاربون أوكسيد ثاين غاز انبعاثات تزايد

 للمنتوجات اجلزائري الوطين االستهالك شهد ، سنوياً% 7.7 إىل يصل منو مبعدل أي 2010 عام طن مليون 898 اىل مث ،1999

 1964 من باملئة 4.8من املثال سبيل على البرتين استهالك ارتفع. سنويا باملائة 5,4مبعدل املاضية العشرة السنوات خالل ثابتا منوا النفطية

حبيث  الفترات نفس خالل الغاز زيت استهالك اخنفض كما. 2010 و 2001 بني ما باملائة 3.5من النسبة هذه تراجعت. 1980 إىل

  .باملائة 8.7 إىل باملائة 10.5 من تراجع
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 سنة الساعة/بترول معادل طن 1.2ب يقدر كان فقد. االستقالل منذ معترب بشكل 2010 سنة نسمة لكل الطاقة استهالك ارتفع و

 ااورة البلدان باستهالك مقارنة أكرب االستهالك يعد. السبعينات خالل سجل الذي االستهالك من أضعاف بثالثة أكثر أي 2010

 حيث األورويب لالحتاد املتوسطية البلدان باستهالك مقارنة ضعيف يبقى لكنه) مصر يف 0.77 و املغرب يف نسمة/بترول معادل طن0.48(

 995 حوايل و االستقالل عند نسمة لكل الساعة/كيلواط 92ب يقدر الكهرباء استهالك كان. نسمة/بترول معادل طن 3ب معدهلا يقدر

  .الساعة/مكعب متر 233.8إىل الساعة/مكعب متر 4.9 من انتقلت فيما 2010 سنة نسمة لكل الساعة/كيلواط

 نسبة ارتفعت قد و. 2010 سنة باملائة 98 و 1980 سنة باملائة 63 و االستقالل عند باملائة 33ب تقدر الكهربة نسبة كانت و

 و 1980 سنة باملائة 16 إىل 1962 سنة باملائة 9 من انتقلت أا حبيث سنة مخسني غضون يف نقطة 36ب الطبيعي الغاز من االستفادة

 والغاز البرتين مثل النفطية املشتقات استهالك ويعد. 2010 سنة باملائة 45 و 2000 سنة باملائة 29 و 1990 سنة باملائة 22

 أوكسيد أحادي) co1( بغاز وباألخص اهلواء تلويث مصادر أهم من النفطي والتكرير االستهالك عمليات عن الناجتة األخرى واملشتقات

 بعد خاصة بشعالت حرقه يتم الذي النفطي، اإلنتاج لعمليات املصاحب الطبيعي الغاز هو األخرى اهلواء تلويث مصادر ومن ، الكاربون

 عمليات ارتباط خالل من وذلك تلوث من املياه مصادر يصيب قد ما  اجلزائر يف األخرى البيئي التلوث خماطر ومن التصفية، عمليات

 البدائية بالطرق متمثل آخر شكالً  اجلزائر يف املائي التلوث يأخذ وقد املختلفة، مراحلها يف املاء من كبرية كميات باستخدام النفطي التكرير

 أخرى أسباب التسرب هلذا يكون وقد املاء، إىل احلموالت تلك تسرب يسبب مما النفطية، والنهرية البحرية الناقالت وحتميل تفريغ لعمليات

 مما .اجلزائر يف املائية البيئة على سلبية انعكاسات له يكون الذي األمر األخرى، العرضية للحوادث أو الناقالت لتلك التنظيف عمليات مثل

 اإلنتاجية، جوانبه كافة يف اجلزائري االقتصاد على على الرغم من التطور احملقق يف جمال الطاقة إال أن له انعكاسات سلبية انه نستنتج سبق

 اجلانب نوعاً، ويف و كماً املنتوج على البيئي التلوث يؤثر) _ السمكية الثروة و املاشية_  بشقية احليواين و النبايت( الزراعي اجلانب ففي

  . إنتاجيتهم اخنفاض بالتايل و اال هذا يف العاملني بسالمة يتعلق فيما بوضوح آثاره نرى الصحي

 ا تقل نظيفة بيئة تأمني يف العاملي اهلدف مع يتالءم مبا  اجلزائر يف النفطية الصناعة تطوير أمام كبرياً حتدياً تعد الكلف هذه إن

  - :اآليت حتقيق على تعمل واليت تكنولوجياً املتطورة املصايف استخدام طريق عن البيئة إدارة يف يتمثل التحدي وهذا التلوث مستويات

  .األولية مصادرها من امللوثات تشكيل متنع اليت العمليات على التركيز -1

  .االستخدام إعادة و التدوير خبيارات العمل قبل التلوث ختفيض -2

  .خروجها دون للحيلولة و املصادر عند تشكيلها بعد امللوثات التقاط -3

  .السابقة األهداف حتقيق بعد امللوثات معاجلة -4

  

  : البترويل التلوث ملشكلة البيئية اآلثار:  ثانيا

 ثروات من األهم اجلزء متثل أا كما التقدم مسرية استمرار ضمانات بوجودها ويتوفر التنمية جلهود األساسي احملرك هي الطاقة تعترب

 تليب واليت  املستدامة التنمية جهود  وتتواصل املستقبل صورة تتشكل تنميتها على والعمل الثروة هذه استغالل حسن قدر وعلى الدول

   . القادمة األجيال حاجات اعتبارها يف وتأخذ احلالية  االحتياجات
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  :وخواصها  األساسية البترولية بعض املنتجات -1

 يتضمن إذ خمتلفة، بترولية سلعية منتجات إىل بتحويله تكرره أو تصفيته بعد إال واستهالكه استعماله ميكن ال خام كمادة البترول

 وزا خفة على للتدليل اخلفيفة فمنها استعماهلا أو قيمتها أو شكلها أو طبيعتها يف املختلفة البترولية املنتجات من العديد منه ويستخلص

  :2كاآليت هي البترولية املنتجات وهذه .الثقيلة أو املتوسطة أو تطايرها، وسرعة

 الوقود وأنواع) البرتين( اجلازولني على املستمر والطلب السيارات صناعة تطور مع البترول صناعة فكرة تطورت: )اجلازولني( البرتين

 تكون أن إما األخرى واملنتجات السائل الوقود أنواع ومعظم للمحركات التزيت ومواد) السوالر( الديزل حمركات وقود مثل األخرى

 ا املوجود املكونات خفض أو إلزالة منتج كل معاجلة مث البترويل اخلام مكونات فصل لعمليات كنواتج عليها احلصول مت بترولية منتجات

 أحد وليست كيميائيا حمضرة أا مبعىن صناعية منتجات تكون أن أو املنتجات تلك أداء على السلىب لتأثريها وجودها يف مرغوب والغري

  . خاصة مواصفات لتوفري املنتجات هذه مثل وتستخدم معا والصناعي البترويل املكون على حتتوى أا مبعىن صناعية شبه أو البترول منتجات

 الطلب تزايد وعندما التخزين، عند النسيب استقراره عدم بسبب قيمة أقل ينتج أنه بالتكسري املنتج اجلازولني اعتبار مت البداية ويف

 ميكن اليت  العمليات حول البترول صناعة اهتمام دار فهنا املباشرة، بالطريقة مدار جازولني إنتاج عن التكرير معامل عدم وقلت عليه

 وبالتايل والبلمرة واأللكلة اهليدروجني بوجود والتكسري احلرارى والتهذيب الكيميائي بالوسيط التكسري طريق عن اجلازولني إنتاج بواسطتها

  .3التخزين استقرار عدم مشكلة على كبري حد إىل بنجاح التغلب مت

  :التالية األنواع ويشمل البرتين حملركات كوقود البرتين ويستخدم

 من يتراوح غليان مدى عند عليه احلصول أوكتان ويتم  95 السوبر أوكتان، البرتين 90 السوبر أوكتان، البرتين 80 السوبر البرتين  -

 عدة البرتين إىل وتضاف الطائرات، أنواع وبعض للسيارات املثاىل الوقود البرتين ويعترب العادي اجلوي الضغط حتت مئوية ˚150 – ˚80

 يف التجمد ملنع وأخرى التأكسد ملنع وثانية  الوقود خزانات أو للمحركات سواء والتآكل الصدأ ملنع إضافة ومنها خمتلفة ألغراض إضافات

  . األوكتان رقم رفع إضافات هي اجلازولني يف تستخدم اليت  اإلضافات أهم ومن شتاء الباردة األجواء

 مثل هامة كيميائية عمليات عدة جترى ولزيادته منخفض أوكتان رقم له للبترول العادي بالتقطري احملضر) اجلازولني( البرتين :األوكتان رقم

 من كعينة العادي اهلبتان مع منه خملوط يف أوكتان األيزو من باحلجم املئوية النسبة بأنه األوكتان رقم ويعرف املساعدة، بالعوامل التكسري

 إضافة املاضي يف يستخدم كان ولقد 4صفر الرقم فله العادي اهلبتان بينما 100 الرقم له واأليزو أوكتان املخترب، الدق نفس تعطى الوقود

  .االستعمال الشائعة االوكتان الرقم الرافعة اإلضافات من طويلة حلقبة وظلت للبرتين االوكتان رقم لرفع الرصاص ايثيل رابع
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 الصحة على مهمة تأثريات له كوقود واستخدامه املستهلكني قبل من تداوال األكثر البترولية املوارد أهم من يعترب البرتين كان وملا

 الرصاص الستخدام الضارة اجلانبية اآلثار إىل تشري الدراسات من العديد وأن خاصة وأدائه خواصه بتحسني االهتمام لزاما كان هلذا والبيئة،

  .إليها اإلشارة سبق واليت  اخلطرية األمراض من عدد يف يتسبب أنه ثبت والذى) األوكتان رقم لرفع إليه املضاف(

 املنتجات أحد بأنه الكريوسني ذكر ميكن حاليا ولكن) السيارات عصر( بداية قبل الرئيسي املنتج هو الكريوسني كان لقد :الكريوسني

 ذات كريوسني جزئيات على حتتوى اخلام الزيوت بعض كانت البترول تكرير بدايات ويف) البرتين( اجلازولني بعد األخرى العديد البترولية

 املواد إلزالة بدقة تكريرها يتم أن جيب) اإلسفلتية املركبات من عالية نسب ا اليت  تلك مثل( األخرى اخلام الزيوت ولكن جداً عالية جودة

  .5مقبول كريوسني جزئ على احلصول قبل الكربيتية واملركبات العطرية

  . اهليدروكربونية املركبات خمتلف ويشمل مئوية º – 250 º 150 بني يتراوح غليان مدى عند الكريوسني على احلصول ويتم

 يستخدم الكريوسني مازال البلدان بعض ويف الزراعية، واآلالت واجلرارات السيارات أنواع وبعض للطائرات كوقود ويستخدم

 احلشرية واملبيدات والورنيشات الطالء ملواد كمذيب الكريوسني يستخدم كما املختلفة، لألغراض املياه وتسخني الطعام وإعداد لإلضاءة

  .الصناعية املنظفات مثل املواد بعض لتحضري أولية كمادة يستخدم كما الدهنية، واملواد

 ينتشر وال الثبات خاصية له الرائحة عدمي الكريوسني فإن سبب ألى املوقد انطفاء فبفرض باألمان، أيضاً املنتج هذا يتصف كما

  . ونقائه مثنه برخص أيضاً يتميز أنه إىل باإلضافة التسرب، نتيجة اخلطرية احلوادث بعض ويسبب البوتاجاز مثل

 سائل بترويل منتج وهو اهليدروكربونية، املواد ويشمل مئوية º – 350 º 250 بني يتراوح غليان مدى عند عليه احلصول يتم : السوالر

  .بسهولة يشتعل ال

  . الديزل حمركات ذات واجلرارات للسيارات كوقود وكذلك الزراعية اآلالت ويف الديزل حمركات يف كوقود ويستخدم

 النمو معدالت ارتفاع إىل أيضا يرجع ذلك كان وإن ظاهرة استهالكه معدالت تزايد ميثل الذى) البوتاجاز بعد( الثاين املنتج السوالر ويعترب

 كان بينما) طن مليون 4.6( 90/1991 عام خالل السوالر استهالك كمية كانت وقد ،%6 حواىل مؤخرا بلغت واليت  االقتصادي

 8( إىل 1999 يف االستهالك وصل وقد ، طن ألف 500 حدود يف كان العجز أن أي) طن مليون 4.1( السنة نفس يف احمللى اإلنتاج

  . اخلارج من استريادها يتم) مليون 2( حواىل عجز يوجد وبالتايل) طن مليون 6.2( حواىل إىل اإلنتاج زاد بينما) طن مليون

 املصانع، ويف للغاليات) سائل( كوقود ويستخدم مئوية º 350 من أعلى غليان درجة عند عليه احلصول ويتم ) :األفران وقود( املازوت

 أنواع عن املازوت وميتاز) اللزوجة( بكلمة عنه يعرب والذى القوام ثقل هو االختالف وأساس الوقود أصناف من خمتلفة جمموعة ويشمل

  : التالية باملميزات األخرى الوقود

  . مثنه رخص  -
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 من أقل واخلشب جرام/سعر 7000 للفحم احلرارية القيمة تتعدى ال بينما جرام/سعر 10000 تتجاوز واليت  احلرارية قيمته ارتفاع  -

  . بكثري ذلك

  . للتخزين كبرية مساحات يشغل ال فهو النقل سهولة  -

  . عليه اآليل التحكم تطبيق ميكن كما احلرق يف االستعمال سهولة  -

  . السابقة األخرى ولألسباب سعره لرخص حرقه معدات وصيانة استخدامه تكاليف يف امللموس الوفر  -

  . وتداوله ختزينه عمليات يف بسهولة والسالمة األمن تطبيق إمكان  -

  : للوقود والكيميائية الطبيعية اخلواص

 والتخزين التداول كيفية حتدد كما للوقود، املختلفة االستعمال أوجه حتدد اليت  والكيميائية الطبيعية اخلواص من بعدد الوقود أنواع تتميز

  : اآليت اخلواص هذه أهم ومن املنتجات هلذه

 أن غري ثابتة، حرارة درجة عند يغلى فإنه) واحد كيميائى مركب على حيتوى( كاملاء بسيط سائل يسخن عندما:  التقطري مدى  -1

 هلذه يكون ال فإنه وبالتايل خاصة، غليان درجة منها لكل متعددة مركبات من خليط هي وإمنا بسيطة سوائل ليست البترولية املنتجات

  .منتج كل يف الداخلة املركبات باختالف خيتلف تقطري مدى هلا يكون وإمنا ثابتة غليان درجة املنتجات

 ويف احلرارة، درجة بارتفاع ترتفع وهي والتبخر للتطاير املختلفة الوقود أنواع قابلية مدى تبني خاصية وهي: البخاري الضغط  -2

 احلرارة، درجة إىل باإلضافة البخار حيز حجم على يتوقف البخاري الضغط فإن املركبات من خليط من املكونة البترولية املكونات حالة

  . الوقود أنواع كافة يف اخلفيفة القطفات وجود على مؤشراً البخاري الضغط ويعترب

 التخزين عند للسالمة مراعاة أدىن حبد حتدد عادة وهي ، الوقود أخبرة عندها توميض اليت  احلرارة درجة وهي:  الوميض درجة  -3

  : ومها بندين تقدير يف تفيد اخلاصية وهذه واالستخدام

   . لاللتهاب قابليته-ب . للتطاير املنتجات من ما صنف قابلية- أ

 ميكن حبيث منخفضة تكون أن وجيب النفاثات ووقود الطريان لوقود بالنسبة وخاصة جداً هامة خاصية وهو:  التجمد درجة  -4

 العليا، األجواء يف عادة سائدة تكون واليت  املنخفضة احلرارة درجات عند الترشيح أجهزة انسداد من ذلك يعقب وما املنتج جتمد جتنب

 شروط حتت املاء من اخلايل الوقود من كمية تربيد مت ما إذا اهليدروكربونات من بلورات عندها تظهر اليت  احلرارة درجة هي التجمد ودرجة

  . معينة

 املواد تراكم عدم وكذلك جتمده، وعدم األنابيب يف الوقود دفع يف السيولة توفري ضرورة إىل أمهيتها وترجع:  االنسكاب درجة  -5

 ، االنسكاب على قدرته عندها املنتج يفقد اليت  احلرارة درجة فهي وبالتايل انسدادها، عنه ينتج مما السيارات فالتر على) الشمعية( املتجمدة

  . الوقود يف املوجودة الشموع كمية باختالف الدرجة هذه وختتلف
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 تقييم ميكن االصماغ نسبة تعيني طريق وعن النفاثات، ولوقود املختلفة بأنواعها للبرتينات االختبار هذه جيرى :األصماغ نسبة  -6

  . التشغيل بعد أو قبل الوقود من املتكونة األكسدة نواتج

  . االشتعال عند للتدخني الكريوسني قابلية ملعرفة االختبار هذا وجيرى دخان، بدون للهب طول أقصى وهي:  التدخني درجة  -7

 عند النقي املاء من مساوى حجم كتلة إىل م 15º حرارة درجة عند الوقود من معني حجم كتلة بني النسبة هو:  النوعي الوزن  -8

  . ألخر منتج من خيتلف حمدد نوعى وزن منتج لكل أن إذ اجلودة مراقبة يف فعالة وسيلة االختبار وهذا م،º 4 حرارة درجة

  ) .دق( صفع أي حدوث دون بكفاءة الدوران على احملرك مقدرة وهو:  األوكتان رقم  -9

 عن ينتج الضغط، يف كبرية زيادة االحتراق من ويتولد الشرارة بفعل يشتعل مث احملرك يف واهلواء الوقود من مزيج ينضغط عندما:  الدق معىن

 بدفع املكبس ويزود برفق حيترق املزيج هذا ويظل حرارته درجة بالتايل فترتفع بسرعة ينضغط الشعلة وراء فيما احملترق غري املزيج أن ذلك

 املزيج احتراق إىل يؤدى مما ذاتياً يشتعل جتعله درجة إىل احلاالت بعض يف ترتفع احملترق غري املزيج حرارة أن غري الوقود، ينفذ أن إىل منتظم

 وبالتايل) الدق( تسمى اهتزازات إىل مؤدياً املطرقة طرق يشبه األسطوانة على ضرب ذلك عن وينتج االنفجار يشبه سريعاً احتراقاً املتخلف

 خصائص حيث من البرتين تضاهي واليت عادى بتان املخلوط األوكتان من املئوية النسبة هي) الدق منع درجة أو( األوكتان درجة فإن

  . 6الدق

 حنو االجتاه وتزايد األخرى املتحركة اآلالت وأجزاء السيارة حمرك تطور مع بالتوازي التزييت مواد إىل احلاجة ازدادت : املعدنية الزيوت

 ملواد كمصدر النبايت والزيت احليواين الزيت حمل) كبري حد إىل( البترول حل عشر التاسع القرن من التسعينات وبعد الثقيلة، الصناعات

 ذات الصناعية التشحيم مواد من والكثري ، رئيسي كمنتج صناعية تشحيم مواد برزت املاضية عقود اخلمس خالل فإنه ذلك ومع التشحيم،

 أساس ذات تشحيم مواد خلط يتم عندما التمازج عدم احتمال زاد وبذلك ، البترول عليها يرتكز اليت  اخلصائص عن خمتلفة كيميائية طبيعة

  . صناعي أساسي مع بترويل

 استخدامه له التشحيم زيوت أنواع من نوع وكل كثرية أغراض ختدم اليت  الزيوت من جمموعة ميثل) التشحيم زيت( واللفظ

 وحمركات البخارية التوربينات يف تستخدم تشحيم زيوت توجد املثال سبيل وعلى أيضا، به خاصة مواصفات متطلبات وله به اخلاص

 هيدروليكية وزيوت احلركة نقل وأجهزة احلديدية بالسكك واخلاصة الصناعية واحملركات البحرية الديزل وحمركات الداخلي االحتراف

 املعدات يف عازلة كمادة تستخدم حموالت وزيوت املعدنية املشغوالت عمل أثناء والتربيد للتشحيم قطع وزيوت الطاقة نقل ألجهزة

 ظروف ظل يف الزيت استقرار يصف مبعيار حتديده يتم األنواع هذه من زيت وكل ، النسيج صناعة يف تستخدم حماور وزيوت الكهربائية

  .         خاصة صناعة، زيوت حمركات، زيوت زيوت:  التالية األقسام إىل تقسيمها ميكن التزييت زيوت فإن عامة وبصفة ، املتنوعة اخلدمة

 زيت استقرار واعتبارات واملازوت والسوالر والكريوسني البرتين مثل البترولية املنتجات يف االستقرار اعتبارات بني فرق يوجد وهكذا

 أقل وبشكل األجل طويل بالتخزين أكثر بشكل الرئيسية االستقرار اعتبارات تتعلق السائل الوقود أنواع حالة ففي) التزييت( التشحيم

 اهلواء يف املرتفعة احلرارة درجات مثل االستخدام أثناء جداً قاسية لظروف يتعرض الذى التشحيم زيت بعكس االستخدام أثناء باالحنالل
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 حلقة لدى تتعرض) التزييت( التشحيم زيت من الرقيقة الطبقات فإن ذلك إىل وباإلضافة ، للملوثات والتعرض باملعادن وااللتصاق الرطب

  .الكبرية القص واجهادات العالية والضغوط املرتفعة احلرارة درجات حتدثه الذى التدهور إىل األسطوانات وأسطح الكباس

  : وتشمل  التكرير معامل تنتجها اليت  األساسية التزييت لزيوت والكيميائية الطبيعية اخلواص

  

 من معني حجم لسريان الالزم بالزمن اللزوجة عمليات وتقاس للسريان السائل مقاومة مقياس بأا اللزوجة تعرف:  اللزوجة  -1

  . القياس لعمليات طرق عدة وتوجد معينة حرارة درجة عند معينة فتحة خالل السائل

 وكلما م 1000º ، م 40º حرارة درجيت عند الزيت لزوجة من كل قياس من حسابه يتم عددي رقم وهو:  اللزوجة معامل  -2

  . التغري سرعة على دل قل كلما وبالعكس احلرارة درجات تغري مع ببطء تتغري اللزوجة أن على دل الرقم هذا كرب

 حتتوى اليت  األساسية للزيوت الكيميائي التركيب الختالف طبقا والصناعة احملركات زيوت خواص تتأثر: الكيميائي التركيب  -3

  . بعد فيما ذلك وسيوضح) أروماتيه – نافثينية – بارافينية( مركبات على

  . للماء آثار أي من متاما خاليا الزيوت تكون أن ويشترط خاص جهاز يف وذلك مذيب باستعمال املاء بتبخر وتقاس:  املاء نسبة  -4

  . الرماد من املتخلفة النسبة وتبني كامال الزيت حبرق وتقاس:  الرماد نسبة  -5

  . احلرارى التحلل إىل الثقيلة املركبات تعرض مث بالزيت اخلفيفة املركبات تبخر بعد املتخلف بالكربون وتقاس:  الكربون نسبة  -6

 لالشتعال قابال خليطاً اهلواء مع تكون ألن تكفي السائل من أخبرة عندها تتصاعد اليت  احلرارة درجة وهي:  الوميض نقطة  -7

 هناك فإن كذلك ، املغلق الوعاء يف منها املفتوح الوعاء يف أعلى تكون وحيث مفتوح أو – مغلق وعاء يف إما الدرجة هذه وتقاس ، املؤقت

  . مستمرة بصفة االشتعال يف وتستمر املتصاعدة األخبرة عندها تشتعل اليت  وهي االشتعال درجة

 وتعرف التغبش نقطة هناك فإن كذلك ، تربيده أثناء السائل سريان عندها يتوقف اليت  احلرارة درجة وهي:  االنسكاب نقطة  -8

  . تغبشه تسبب وحبيث) بارافينية مشوع( بالزيت دقيقة جزئيات ا تكون اليت  احلرارة بدرجة

 مركبات على الزيت احتواء على ارتفاعها ويدل ، البوتاسيوم أيدروكسيد مبحلول الزيت مبعادلة وتقاس:  احلموضة درجة  -9

  . للغاية منخفضة الدرجة هذه تكون أن ويفضل) واألوكسجني الكربيت مركبات( حامضية

  :التالية العوامل من بواحد اخلاصية هذه قياس وجيرى: األكسدة ضد الثبات  -10

  . لزوجته ارتفاع او محوضته رقم ارتفاع مثل األكسدة بعد الزيت تدهور مدى- أ

  . بالزيت والتآكل الربى نواتج نسبة حساب-ب

  . الزيت تأكسد نتيجة املتكونة واملركبات االسفلتينات نسبة حساب - ج

  .مؤكسدة ظروف يف الزيت من عينة بوضع وذلك الزيت ألكسدة الالزم الزمن-د

  .الوزن يف الزيادة أو الفقد أما: بقياس وذلك الصغر يف متناهية عينات هلا ويلزم دقيقة طرق توجد كذلك

  :والكيميائية الطبيعية خواصها على األساسية للزيوت الكيميائي التركيب تأثري

 عليها يطلق الزيوت فإن وبالتايل منه املستخرجة اخلام لنوع تبعا تركيبها على الغالبة الكيميائية املركبات نسبة حسب الزيوت تقسيم يتم

   التالية املسميات
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   البارفينية املركبات من عالية نسبة على تركيبها يف حتتوى اليت  وهي: بارفينية زيوت  )أ 

   النافثينية املركبات من عالية نسبة على تركيبها يف حتتوى اليت  وهي: نافثينية زيوت  )ب 

   األروماتية املركبات من عالية نسبة على ا اليت  وهي) : عطرية( أروماتية زيوت  )ج 

  :التايل النحو على خواصها على يؤثر للزيوت الكيميائي التركيب واختالف

  :التالية باخلواص وتتميز البارفينية الزيوت  )أ 

  .الكثافة اخنفاض  -

  )اللزوجة معامل ارتفاع( احلرارة درجة بتغري بطئ حنو على لزوجتها تتأثر  -

  )الوميض درجة ارتفاع( بالتبخر الفاقد نسبة اخنفاض  -

  األنسكاب نقطة ارتفاع  -

  .األكسدة ضد عايل ثبات  -

  :التايل النحو على وذلك السابق للنوع معاكسة خواص هلا عامة وهي: النافثينية الزيوت  )ب 

  .الكثافة ارتفاع  -

  )اللزوجة معامل اخنفاض( احلرارة درجة بتغري كبري حنو على لزوجتها تتأثر  -

  )الوميض درجة اخنفاض( بالتبخر الفاقد نسبة ارتفاع  -

  .االنسكاب نقطة اخنفاض  -

  .األكسدة ضد الثبات اخنفاض  -

  .النافثينية الزيوت مع الزيوت هذه وتتشابه): العطرية( األروماتية الزيوت  )ج 

  :  األساسية التزييت زيوت خواص على املعاجلة عمليات تأثري

  :كاآليت ذلك إيضاح وميكن التكرير أثناء هلا تتعرض اليت  املعاجلة عمليات حسب التزبييت زيوت ختتلف

  :التايل النحو على املعاجلة بعد الزيوت خواص تتغري وبالتايل أساسا العطرية املركبات إزالة إىل تؤدى حيث:  باملذيب املعاجلة  )أ 

 ، الكربيت نسبة تنخفض – اللون يتحسن – الكربون نسبة تنخفض – االنسكاب نقطة ترتفع – اللزوجة معامل يرتفع – اللزوجة تنخفض

  )الكربيتية املركبات إلزالة كنتيجة( احلموضة درجة تنخفض

  :التايل النحو على املعاجلة بعد الزيوت خواص تتغري وبالتايل الثقيلة البارافينية املركبات إزالة تتم حيث: الشموع إزالة  )ب 

  .كبري حنو على تتأثر ال اخلواص باقي – االنسكاب نقطة تنخفض – اللزوجة ترتفع

  :باهلدرجة أو التكرير بتراب املعاجلة  )ج 

 يف أكرب تغري إىل تؤدى وبالتاىل تأثريا أكثر باهلدرجة املعاجلة نتائج كانت وإن ، الزيوت خواص يف التغري نتائج نفس إىل الطريقتان تؤدى

  :هي حتدث اليت  التغريات وأهم اخلواص،

 مركبات نسبة تنخفض – اللون يتحسن – الكربون نسبة تنخفض – االنسكاب نقطة تنخفض – اللزوجة معامل يرتفع – اللزوجة تنخفض

  ))1( الكربيتية املركبات إزالة كنتيجة( احلموضة درجة تنخفض – الكربيت
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  :التزييت زيوت  •

 اليت  املاكينات أو احملركات بأمساء التزييت زيوت تعرف وحيث الصناعة، وزيوت احملركات زيوت: نوعني إىل أساسا التزييت زيوت تنقسم

  .ا تستخدم

  : إىل وتنقسم:  احملركات زيوت  )أ 

  .البرتين بوقود تعمل: البرتين حمركات زيوت  -1

  .السوالر بوقود تعمل اليت : الديزل حمركات زيوت  -2

  . املختلفة وأحجامها بأنواعها السفن حمركات مع وتستخدم:  البحرية احملركات زيوت  -3

  :احملركات زيوت أمثلة بعض يلى وفيما

 وعالية التكرير فائقة معدنية زيوت وهي: اللزوجة ملعامل رافعة إضافات على حتتوى واليت  الدرجات متعددة الزيوت أو السوبر الزيوت  -

 كما ، التشغيل فترة طوال الزيت لزوجة على حتافظ واليت  للقص عالية مقاومة هلا اليت  اللزوجة معامل رفع إضافات على وحتتوى اجلودة

 واليت  الرغاوى لتكوين مانعة وإضافات مشتتة أخرى وإلضافات األمحاض وتكوين والصدأ والربى للتأكسد مانعة إضافات على حتتوى

 اخلواص ضوء على فقط الديزل حمركات يف يستخدم ما ومنها والديزل البرتين حمركات يف وتستخدم ، احملرك ألجزاء محاية أقصى تضمن

  .صنف لكل والكيميائية الطبيعية

   اللزوجة ملعامل رافعة إضافات على حتتوى ال زيوت وهي: الدرجات أحادية الزيوت أو العادية البرتين حمركات زيوت  -

 اللزوجة معامل رفع إضافات على وحتتوى واجلودة التكرير فائقة معدنية زيوت وهي: الدرجات املتعددة أو السوبر الديزل حمركات زيوت  -

 وتستخدم ، الرغاوى لتكوين مانعة وإضافات ومنظفة مشتتة أخرى وإضافات ، األمحاض وتكوين والصدأ والربى التأكسد مانعة وإضافات

 الرواسب تكون ملنع عالية كفاءة وهلا الشاقة التشغيل ظروف يف تعمل اليت  والتربيىن واجلريى الطبيعى الشحن ذات الديزل حمركات يف

 لتوصيات طبقا وذلك احلركة نقل جمموعات يف استخدامها ميكن كما والكراسي، الصمامات جمموعة يف والربى التآكل ومنع والورنيشات

  .احملركات صانعوا

  

 فائقة نيةمعد زيوت عن عبارة وهي اللزوجة معامل رفع إضافات على حتتوى ال واليت : واملخصوصة العادية الديزل حمركات زيوت  -

 مما الرغاوى لتكوين ومانعة ومنظفة مشتتة أخرى وإضافات األمحاض وتكوين والصدأ والربى للتأكسد مانعة إضافات على وحتتوى التكرير

  .الشاقة التشغيل ظروف يف تعمل اليت  الديزل حمركات يف وتستخدم ، احملرك حلماية عالية كفاءة يكسبه

) الدرجات أحادية( عادية أو) الدرجات متعددة( سوبر حمركات زيوت كانت سواء التزييت زيت تغيري فترات تتوقف: هامة ملحوظة

 ويتم متخصصة عاملية هيئات بواسطة حتدد عاملية مواصفات األداء ومواصفات ، حتققه الذى األداء مستوى على الديزل أو البرتين حملركات

  اخل…  وسرعة وضغط حرارة من املختلفة احملرك تشغيل ظروف تالئم حبيث زمنية فترة كل حتديثها

 لتكوين ومانعة والصدأ والربى للتأكسد ومشتتة منظفة إضافات على وحتتوى التكرير فائقة معدنية زيوت وهي:  البحرية احملركات زيوت  -

  . عالية كربيت نسبة به وقود تستخدم واليت  السرعة متوسطة البحرية احملركات يف وتستخدم ، الرغاوى

  : ومنها املختلفة الصناعية واملعدات املاكينات يف تستخدم اليت  أى:  الصناعة زيوت-ب
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  . احملوالت زيوت  -

  . اهليدروليكية املعدات زيوت  -

  . التروس زيوت  -

  . التوربينات زيوت  -

  . املعادن تشغيل زيوت  -

  . اهلواء ضواغط زيوت  -

  . والنسيج الغزل زيوت  -

  . البخارية األسطوانات زيوت  -

 الزيوت وكذلك ، والغذائية الطبية لالستخدامات وذلك العالية النقاوة ذات الزيوت من أخرى أنواع فتوجد سبق ما إىل وباإلضافة

  . التربيد معدات يف املستخدمة

 احلوادث هذه وحتمل توزيعها، أو البترول إنتاج مراحل أحد يف حوادث وقوع عند البيولوجية احلياة على الكبري بأثرها النفطية الصناعة تتميز

 مقومات متتلك العاملية البترول شركات معظم أن من الرغم وعلى. مادية غري أو مادية تكون قد باهضة تكاليف النفطية والشركات الدول

 تصرحيات من تتبناه ما بني جوهريا فرقا هناك أن يؤكد العملي الواقع أن غري البيئة، جتاه مسؤولياا حتمل هلا ختول ضخمة وبشرية مالية

 وكذا عامة، البترولية للصناعة البييئة اآلثار على التعرف سنحاول احملور، هذا خالل ومن. أعماهلا نتائج وبني البيئة حبماية خاصة وسياسات

  .البيئة محاية جتاه ملسؤولياا العاملية البترول شركات احترام مدى

  

 :البحرية الثروة  على النفطي التلوث تأثري  -2

  :7والطحالب النباتية تأثري التلوث النفطي على اهلائمات  -  أ

 تتغذى اهلائمات وهذه) الضوئي التركيب عملية بوساطة( البحرية البيئة يف الطاقة تثبيت عن األول املسؤول النباتية اهلائمات تعترب        

 حاالت حلدوث الالزمة اخلام النفط تراكيز قياس احلديثة الدراسات أظهرت وقد. مباشرة غري أو مباشرة بصورة البحرية احليوانات عليها

 األخرى األحياء من اقل فهو النفطي التلوث تأثري أما لتر/مليلتر 1-0.0001 بني يتراوح النفوق إىل يؤدي الذي التركيز أن ووجد النفوق

  .القدمية الفروع قواعد من بالقرب دةجدي فروع وإضافة الزمن من فترة بعد منوها قابلية استرجاع على قدرا بسبب

 الساحل منطقة إىل ووصوله للنفط تسرب حاالت حدوث عند هائلة نفوق حاالت من) كاحملار(الرخويات تعاين :الرخويات على التأثري  - ب

 من لوحظ كما. ذلك على دليل خري احملار من هائلة أعداد قتل إىل أدى والذي كاليفورنيا شواطئ قرب الديزل زيت انسكاب وحادث

 قابلية يف اخنفاض أيضا ولوحظ باملليون، جزء ألف إىل واحد بني تراوحت اإلخصاب عملية على جدا املؤثرة النفط تراكيز أن الدراسات

  .السباحة على البحرية األحياء هذه وكفاءة
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 كسابقتها املتسربة النفطية امللوثات مع مباشر تأثري حتت ليست) والسرطان كالروبيان( القشريات جمموعة إن: القشريات على التأثري -ج 

 التعرض حتاشي على قدرة اكثر جيعلها مما احلركة على القابلية هلا اموعة هذه ألن) املتحركة غري الثابتة والقشريات الرخوية احليوانات(

  .كبرية نفوق حاالت إىل يؤدي مما الفرار تستطيع ال اليت وبيضها ويرقاا صغارها عدا النفط من العالية للتراكيز

 وأسباب املتسرب بالنفط وتأثرا حساسية األحياء أكثر من البحر وخيار اجللد شوكيات تعترب :األخرى البحرية األحياء على التأثري -د

 حاالت حدثت للخليج البحرية املنطقة ويف. النفطي التلوث حلوادث تعرضت بيئات من انقراضها أو اختفاؤها لوحظ إذ األخرى، التلوث

 اليت الفقرية احليوانات خاصة وبصورة الكويت من النفط وبقعة نوروز زيت بقعة تشكيل فترة أثناء البحرية األحياء يف النفوق من جدا كثرية

 وبالتهابات التنفس يف بضيق إصابتها بعد هناك لتموت الشاطئ إىل يصعد منها الكثري أن وجد وقد والدالفني والسالحف كاألفاعي تتنفس

  .داخلي ونزف جلدية

 عديدة أنواع انقراض لوحظ إذ النفطي، بالتلوث تأثرا البحرية ااميع اكثر من اموعة هذه تعترب :الطيور على النفطي التلوث تأثري -ه

 من العديد نفق حيث 1991 حرب نتيجة السعودية الشواطئ على حصل ما مثال وخري التلوث ألخطار طويال تتعرض اليت البيئة من منها

 يف كرب جزيرة مثال( املتناثرة اجلزر يف واعشاشها الطيور مواطن وتكون كما.السواحل تلك على امتدت اليت الزيت بقعة نتيجة الطيور

  .البحرية البيئة يف النفطي التلوث. غريها من تضررا أكثر طويلة لفترات شواطئها النفط يغلف واليت) الكويت

 للنفط ، إذ أنّ حمتمل تسرب جراء اجلزائر سواحل تلوث من عن قلق ،"إيالف"لـ تصريح يف" جفال سفيان" الباحث ويف اجلزائر يشري

 هذه تطويق كيفية يف التفكري يفرض ما وهو البحرية، املياه تلويث يف جلي بشكل يسهم املتوسطية السواحل على ميناء ثالمثائة حوايل وجود

 الضارة الزيتية املواد نسبة وارتفاع  الشواطئ وتشويه البحرية الكائنات تسمم خالل من تربز السلبية آثارها بدأت اليت الكربى البيئية املشكلة

  .8 البحر سطح على

 القطاع لكوادر رسكلة دورات تنظيم يف الكربى خطوطه تتبدى عاجال، برناجما بدئها عن اجلزائرية البيئة وزارة أعلنت اخلطر، هذا وملواجهة

 والتجارب البحث ومبركز مالطا، جبزيرة العاملية البحرية للمنظمة التابع االقليمي املركز من بكل وذلك املختصة، األجهزة فاعلي وعموم

  .املتحدة األمم برامج مع بالتنسيق بفرنسا، البحري للتلوث

 الدفاع وزارات اجلزائر يف ا القيام يف تشترك مهمة وهي احملروقات، عن الناجم البحري التلوث حماربة على مضاعفا عزما اجلزائر وتبدي

 وتقدمي والبعيد القريب املديني على املياه نوعية تدهور خماطر وتقييم حبصر اخلمسة القطاعات هذه وتعىن والبيئة، والطاقة والنقل والداخلية

  .تدهوره دون واحليلولة البحري الوسط على احلفاظ يف تساهم مناسبة حلول إلجياد بالنتائج املتعلقة التوقعات

  :النفطي  التلوث مكافحة وطرق أساليب -و

 على ويعتمد آخر إىل شهر ومن أخرى إىل منطقة من خيتلف والبحرية الساحلية للبيئة النفطي التلوث ملعاجلة األمثل األسلوب إن        

 الساحلي النطاق يف النفطي التلوث ملكافحة أسلوب أو طريقة من بأكثر االستعانة احلاالت بعض يف ميكن أنه كما ومتشابكة كثرية عوامل
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 أو احتواؤها أو البحر عرض يف حصلت إذا حاهلا على تركها على تقوم واليت النفطية والبقع التسريبات ملعاجلة كثرية طرق وهناك البحري أو

  .حرقها أو تشتيتها أو إزالتها

  : النفطي التلوث مكافحة يف املتبعة واألساليب الطرق أهم نبني يلي وفيما        

 الزيت بقع حلصر والكانسات باجلرافات االستعانة مع خاصة أجهزة باستخدام املاء سطح فوق العائمة احلواجز إقامة طريقة -  1        

 بواسطة وشفطه تدرجيياً امتصاصه ميكن وبذلك تغطيها اليت املساحة وتقلل الزيت طبقة مسك زيادة على تساعد فهي انتشارها ومنع العائمة

 البقع أثناءه تتعرض طويالً وقتاً تستغرق التقنية وهذه. املاء من النفط فصل إعادة مث السفن ظهر على أو الشاطئ على خزانات إىل مضخات

  . املكافحة عملية صعوبة يزيد مما الضوء بفعل وتتحطم تتشتت حيث البحرية والتيارات املناخ لعوامل النفطية

 يستحب وال األحوال مجيع يف صاحلة ليست أا من بالرغم فيها النريان وإضرام حصرها بعد باللهب الزيت طبقة إحراق طريقة -2        

  . احلية الكائنات من لكثري بالغاً ضرراً وتسبب اهلواء تلوث فهي البيئة على خلطورا استخدامها

 سطح على الناعمة الرمال بعض أو الكثافة عالية واملساحيق الصناعية واملنظفات املذيبات من معينة أنواع برش الكيميائية الطريقة-  3        

 نتيجة القاع إىل يتسرب أو فيه ويذوب املاء يف فينتشر املستحلب يشبه ما إىل تفتيتها بعد لتحوهلا ا لاللتصاق امللوثة البحار يف النفطية البقع

 كمية أحياناً تساوي واملذيبات املنظفات من كبرية كميات تتطلب الطريقة هذه ألن للمشكلة ظاهرياً عالجاً هذا ويعترب كثافته ارتفاع

 وألن والبيئة البحر ملياه العام التلوث من الكثري يضيف الصناعية املنظفات من الكبري القدر استخدام فإن وكذلك منه التخلص املراد البترول

 فيها تعيش اليت الرمل والقواقع والديدان األمساك إبادة يسبب البحر قاع إىل تفتيتها بعد النفط وجزئيات التنظيف يف املستخدمة املواد وصول

  . هلا ائياً حالً وليس التلوث مشكلة تعقيد يف زيادة الطريقة هذه تعترب وبذلك

  . منها استعادته مث بالنفط تتشبع حىت النفطية البقع على ماصة مواد رش-  4        

 أو بالتربة ارتبطت اليت امللوثات استخالص مقدورها يف البكتريا من أنواعاً تستخدم اليت) البيولوجية(  الطبيعية املعاجلة طريقة-  5        

 جتزئة على القادرة والبكتريا مفيدة وحىت مؤذية غري مادة إىل مؤذية كيماوية مادة حتويل بإمكاا أن كما فصلها أو بعيداً جرفها ويتعذر املاء

 تقوم النفطي التلوث مكافحة جمال ويف البيولوجية باملعاجلة يدعى ما عرب التجزئة ذه وتقوم واملاء التربة يف موجودة امللوثات من العديد

 حيوهلا مما املاء يف ذوباا لسهولة خطراً وأدىن وتركيباً وزناً أقل جزئيات إىل النفطية الزيوت خملفات من اهليدروكربونية املواد بتحليل البكتريا

  .التلوث معاجلة يف كفاءة أقل جتعلها طبيعياً القليلة أعدادها لكن تلوثاً وأقل خطراً أدىن ذائبة مواد إىل ضرراً أكثر خطرة مواد من

 األذونات هذه بكافة للبيئة املتحدة األمم برنامج إعالم وجوب مع النفطية النفايات إللقاء خاصة تصاريح على احلصول ضرورة-  6        

 املخلفات جبمع وذلك الوحل وخاصة الربي احلفر خملفات ملعاجلة حديثة طرق بروز إىل النفط صناعة واكب الذي التكنولوجي التطور أدى.

  .آثارها من يقلل مما وفيزيائياً كيميائياً تثبيتها على تعمل مبواد ومزجها

 مقاييس تستويف ال اليت السفن مع بقسوة والتعامل األوربية املفوضية اقترحت كما املوانئ تزور اليت السفن مراقبة يف التشدد -  7        

 يف مرتني من أكثر احتجزت إذا األوريب االحتاد بلدان موانئ دخول من سنة 15عن عمرها يزيد اليت السفن منع املفوضية وتعتزم السالمة
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 ناقالت على األجنبية لألعالم الواسع االستعمال واستنكرت أشهر ستة كل السفن ذه سوداء الئحة لنشر املفوضية وختطط متتاليتني سنتني

  . ضريبية ألسباب أوربية شركات تستأجرها اليت النفط

 املخلفات أنواع بكل فيها نلقي أن ميكن اليت الطبيعية املهمالت سلة هي واحمليطات البحار مياه بأن اعتقادنا يتغري جيبأن وأخرياً        

 واهليدروكربونات املواد هذه وتتجمع أخرى إىل حالة من أثرها خيتلف اليت العضوية املركبات من الكثري حيوي الذي النفط بزيت خصوصاً

 أن ردف كل فعلى وعامة خاصة فاملسؤولية األعصاب أنسجة وبعض والبنكرياس الكبد وأنسجة الدهنية األنسجة مثل احلية األنسجة فيبعض

  .مسؤولياا تعي أن احلكومات وعلى دوره يعي

  :البترولية  للصناعة البيئية اآلثار   -3

 أجل من باهضة تكاليف الشركات إثرها على وتتحمل عواملها، بني تربط اليت الفنية عالقاا يف كبري بتعقيد البترولية الصناعة تتميز

 تسعى ولذلك البيئية، تأثرياا يف وخاصة جدا، مكلفة مراحلها من مرحلة أية يف املرتكبة األخطاء وتكون. عليه والتنقيب النفط استكشاف

 هذا خصصنا ولذلك االستخراجية، العملية سريورة على املستمرتني واملتابعة الرقابة توفري إىل معها املتعاملة والبلدان البترولية الشركات

  .البيئة على البترول ونقل استخراج عملييت من لكل البيئة التأثريات على للتعرف العنصر

  

  :واستخراجه  النفط استكشاف لعملية البيئية التأثريات   -  أ

 البترول شركات وتعمل. الفالحية والنشاطات اإلنسان، صحة البيئي، النظام على كبري بشكل واستخراجه البترول استكشاف عملية تؤثر

 األرضيات ببناء الشركات هذه تقوم تواجده، مناطق حتدد وعندما جدا، متطورة وتكنولوجيا وسائل باستخدام البترول عن البحث على

  .نوعيته على االختبارات وإجراء واملضخات

 الغابات، إزالة يف البيئية اآلثار أكرب وتتمثل النفطية، التسربات حوادث خالل من واستخراجه البترول استكشاف لعملية البيئي التأثري ويتأتى

 صحة على التأثري ،)البحرية والكائنات الطيور خاصة( احليوانية احلياة على األجل الطويل التأثري واملائي، البيئي التلوث البيئي، النظام ختريب

 يفوق( داج كبرية جتهيزات نقل البترولية الصناعة وتتطلب. احلية الكائنات ترحيل يف واملسامهة البترولية، الصناعة يف والعاملون اتمعات

 وتآكلها، الغابات إزالة على تساعد األرضيات وبناء األشجار من األراضي تطهري عملية فإن وبذلك بعيدة، بيئة إىل) باوند مليون 2 وزا

 ما ينتج وهذا الطبيعة، إىل ورميها تلويثها يتم واليت املياه، من معتربة كميات استخدام يف واستخراجه البترول على التنقيب عملية وتساهم

  . 9واملياه للبيئة كميائي تلوث عنه

 أن ميكن صغرية كانت وإن حىت البترول من كمية أن حبيث البيئي، النظام على البترولية الصناعة تأثري صور أهم من البحري التلوث ويعترب

 على دائم بشكل تؤثر طويلة زمنية ولفترات ترمى اليت الكبرية الكميات فإن ولذلك البحرية، احلياة على وقاتلة حادة تأثريات هلا يكون

 البترولية والنفايات األرض، إىل البترول واستخراج الشواطئ، على ترمى اليت املستعملة الصناعية املياه ومتثل. البحري البيئي التنوع استمرارية

  .بالبترول املتعلق البحري التلوث مصادر أهم من رميها يتم اليت



  البيئة على وانعكاساته البترويل النشاط

 

 297 

  :البترول  نقل لعملية البيئية التأثريات   - ب

 مستهلكيه، إىل إيصاله أجل من بعيدة مسافات على نقله يفرض إليه احلاجة ومواقع النفط احتياطات مواقع بني الدائم االنفصال إن

 كانت سواء النفطية، التسربات حوادث من العديد البترول نقل عمليات عن وتنتج. العامل عرب نقله أنظمة تعقيد زيادة على يساعد ما وهذا

 على مميت بشكل أثرت اليت النفطية التسربات كوارث من العديد العامل تاريخ يف ويسجل الربية، النقل وسائل أو السفن، أو األنابيب عرب

  . البيئي النظام

 من وموقعها املتأثرة، املساحة حيدد(التسرب حجم: منها نذكر املتغريات، من بالعديد النفطية التسربات عن الناتج البيئي التأثر حجم ويرتبط

  .  التسرب ملكان املقاومة قدرة التسرب، موسم البترول، نوع ،)الشاطئ

 يف حلمولتها الناقالت تفريغ بعد أنه حبيث الضخمة، البترول لناقالت الكبرية الصهاريج تنظيف عملية من الروتيين البحري التلوث ويتأتى

 رمي يتم مث باملاء، النفطية البواقي من الصهاريج تنظيف يتم الشحن بداية وعند شحنها، إلعادة املصدرة الدول إىل تعود املستوردة، الدول

 البحر يف األخرى هي ترمى وماحلة حصوية مياه هي التنظيف مياه فإن هذا إىل باإلضافة البحر، يف البترولية البواقي مع املختلط املاء

  . 10وتوازا البيئية البحرية احلياة ما يهدد وهو جدا، كبرية وبكميات

. منها املتسممة الكائنات استهالك وحني تنظيفها، وأثناء حدوثها، أثناء واحليوان اإلنسان صحة على النفطية التسربات حوادث وتؤثر

 لسنوات أخرى أماكن إىل وترحيلها السمكية الثروة تدمري مثل االقتصادية االنعكاسات من العديد احلوادث هلذه تكون هذا إىل باإلضافة

  .الصحية سالمتها يف املستهلكني ثقة درجة اخنفاض إىل باإلضافة عديدة،

  : البيئة على احملافظة أجل من الطاقوية السياسة: ثالثا

 .احلكومي الربنامج و القطاعية، السياسة يف االنشغاالت هذه ادماج اىل ادى مما البيئية للمسائل كربى أمهية يوىل املناجم و الطاقة قطاع ان

  :11حول اساسا الطاقوية السياسة تتمحور

  ؛)الرصاص من اخلايل البرتين املسال، البترول غاز الطبيعي، الغاز) تلوثا األقل الطاقات استعمال تطوير و ترقية  •

  الطاقة؛ يف االقتصاد ترقية  •

  امللوثة؛ املناطق تأهيل اعادة و تطهري  •

  املتجددة؛ الطاقات تطوير  •

  .املناجم و الطاقة مستوى على البيئي التسيري تطوير  •

  : البيئة على للمحافظة املتخذة االجراءات ومن أهم
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 من االنقاص اجل من اجراءات عدة اختاذ مت فقد العمومية الصحة و البيئة على مباشر سليب تأثري ذات الطاقة قطاع نشاطات ان مبا

  .احمليط على أثرها مدى  لدراسة االجنازات و اهلياكل مجيع اخضاع يتم لذا حدته،

 دف مشاريع بسلسلة سوناطراك شركة تقوم حيث ؛ املشاعل غازات استرجاع أجل من خاصة جهود بذل يتم اإلطار هذا ويف

 احملروقة الغاز كمية انقاص مت 2004 سنة ففي البترولية املكامن مستوى على حرقة يتم الذي املصاحب الغاز حجم إنقاص او استرجاع اىل

  . 2005-2002 الفترة خالل أمريكي دوالر مليون 225 ما يقارب استثمار نتيجة 1980 يف٪  26 مقابل٪  7 مستوى اىل

 لإلنتاج املصاحب احملروق للغاز الكلي االسترجاع عملية أن كما مكعب، متر مليار 3.6 ب احلالية الغاز استرجاع طاقة تقدر

 مصادر اىل اللجوء ذّلك اىل إضافة سوناطراك شركة كذا و احلكومة تبنتها اىل البيئية السياسة بفضل ذلك و 2010 افاق يف سيتم البترويل

  .املختصة اخلارجية التمويل

 اليت) GGFR(  احملروق الغاز كمية انقاص أجل من خاص– عمومي للشراكة الشاملة املبادرة يف جانبا الطاقة قطاع أخذ اإلطار، هذا يف

  .2004 ماي يف انعقد الذي و املبادرة حول الثاين الدويل املؤمتر باستضافة اجلزائر قامت مثة من العاملي، البنك أطلقها

 البيئية الكوارث عن الناجتة التلوثات من احمليطات و البحار حلماية البيئة ميدان يف خمتلطة شركة إنشاء بفكرة بادرت اجلزائر أن إىل باإلضافة

  .احملروقات جمال يف

 يسمح الذي و. املصايف تأهيل إلعادة خاص برنامج أدراج مت البترولية، املنتجات نوعية حتسني و الدولية النظم مع املنشآت توافق اجل من

 املواد و الكربيت نسبة خبفض وذلك الوقود نوعية حتسني و اهلوائية لإلفرازات الذايت املراقبة نظام وضع ، املعاجلة وحدات حتديث و بتدعيم

  ).العطرية( األروماتكية

 ذلك و االنتاج و التحويل عمليات عن الناجتة واخلطرة السامة الفضالت إلزالة جذري تسيري نظام بإدراج القطاع التزم كما

  ...).احلفر، طني املستعملة، املياه(  السائلة النفايات مبعاجلة

 غرس أجل من األخرى املعنية القطاعات شركات مع بالتعاون املناجم و الطاقة قطاع شركات ا تقوم منوذجية مشاريع عدة هناك أن كما

  .البيئة و الطبيعة على احلفاظ و األشجار

:املراجع
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  امللخص

يف حتقيق امليزة التنافسية ) Lean Manufacturing(يتطلع البحث احلايل إىل بيان دور مرتكزات التصنيع الرشيق 
أحد أهم أنظمة التصنيع من جهة يعد التصنيع الرشيق ) . sustainable competitive advantage(املستدامة 

املعاصرة اليت حققت للمنظمات نتائج مبهرة ، إذ أن الفكرة األساسية من وراء هذا املفهوم إزالة كل أشكال اهلدر النامجة عن 
ومن جهة . العمليات التصنيعية اليت ال تضيف قيمة للمنتج ، والتركيز على إجياد القيمة يف املنتج النهائي ومن منظور الزبون 

ية مصطلحاً يكتسب أمهية كبرية يف عامل األعمال ونظرا للتطورات احلاصلة يف عامل األعمال الذي يتسم أخرى تعد امليزة التنافس
بالتغيريات السريعة والديناميكية وتعقدها يف خمتلف ااالت ، بات من الضروري على املنظمات العمل على إجياد طرق 

وبشكل عام حياور . تكزات التصنيع الرشيق تعد احد هذه األساليبوأساليب جديدة من اجل استدامة املزايا التنافسية ولعل مر
عدد من التساؤالت املرتبطة بوجود تصورات حول مفهوم التصنيع الرشيق و مرتكزاته من جهة ومفهوم امليزة التنافسية  البحث

األساليب اإلحصائية ومن ومت اختبار فرضيات البحث بواسطة جمموعة من ، املستدامة من جهة أخرى يف املنظمة قيد البحث
ومت استخدام االستبانة كأداة رئيسة جلمع البيانات واملعلومات الالزمة من عينة  SPSSخالل برنامج التحليل اإلحصائي 

البحث وتوصل البحث إىل جمموعة االستنتاجات ويف ضوء االستنتاجات اليت مت التوصل إليها تقدم الباحثون بعدد من التوصيات 
  . مع تلك االستنتاجات اليت تنسجم 

  .التصنيع الرشيق ، مرتكزات التصنيع الرشيق ، امليزة التنافسية املستدامة ، املنظمة قيد البحث: الكلمات املفتاحية
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Iraq 
 

Abstract 
Current research is looking forward The role of Lean  Manufacturing 
Fundamentals to achieve sustainable competitive advantage. On the one hand is a 
Lean  Manufacturing is a manufacturing systems major contemporary made to 
organizations, since the basic idea behind this concept is to remove all forms of 
waste resulting from manufacturing operations which adds value to the product, 
and focus on creating value in the final product from the perspective of the 
customer. Term that is gaining great importance in business and because of 
developments in business which is rapid changes, dynamism and complexity in 
various fields it is essential to organizations working to find ways and new 
methods for sustainable competitive advantages, and perhaps Lean  
Manufacturing Fundamentals is one of these methods. Generally interviewing 
Find a number of questions related to the existence of perceptions about the 
concept of Lean  Manufacturing and its Foundations, on the one hand and the 
concept of sustainable competitive advantage on the other hand in the 
organization in question, and Been tested hypotheses by a set of statistical 
methods and through the program of statistical analysis SPSS was used 
questionnaire as a tool head for the collection of necessary data and information 
from a sample of research and research found to group conclusions in the light of 
the conclusions reached provide researchers with a number of recommendations 
that are consistent with those conclusions. 
Keywords: of Lean  Manufacturing, Lean  Manufacturing Fundamentals, 
sustainable competitive advantage, organization under discussion 
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عليه بدايةً اسم نظام  حيف العقود األخرية يف القرن العشرين نظام إنتاجي جيد اصطل Toyotaطورت شركة : املقدمة
Toyota  اإلنتاجي ، إال أن سرعان ما مت تطويره فيما بعد ليصبح مبفهوم جديد وهو التصنيع الرشيق ، إن التصنيع الرشيق مت

أو القضاء على كل إشكال اهلدر ، إذ إن فلسفته قائمة / استخدامه من قبل العديد من الشركات الصناعية من اجل احلد من
ويف ضوء التطورات . على املخرجات ذاا فضال عن إزالة كل أشكال اهلدر على ترشيق املواد األولية يف سبيل احلصول 

احلاصلة يف جمال الصناعة برز لدى الشركات الصناعية واخلدمية على حد سواء السعي ليس فقط المتالك املزايا التنافسية 
بل السعي الستدامة هذه املزايا ، األمر الذي دفع ) الكلفة ، اجلودة ، املرونة ، التسليم ، اإلبداع ، اخلدمة ، البيئة(املعروفة وهي 

م إىل البحث على مفاهيم وأساليب جديدة تعمل على استدامة هذه املزايا ولعل أسلوب التصنيع الرشيق قد يعد احد هذه 
  :اآلتية  بشكل عام تضمن البحث املباحث. األساليب األمر الذي دفع بالباحثني إىل تناول هذين املوضوعني يف حبث واحد 

  اإلطار النظري للبحث: منهجية البحث                           املبحث الثاين : املبحث األول 

  االستنتاجات واملقترحات: اإلطار التطبيقي للبحث             املبحث الرابع : املبحث الثالث 
  

  الفصل األول

  منهجية البحث

ن ظهرت توجهات كثرية تسعى إىل ترشيق عمليات اإلنتاج ، مبعىن آخر منذ مطلع القرن العشري: مشكلة البحث - أوالً
االقتصاد يف استخدام املوارد وعدم التبذير فيها ، من اجل حتقيق الكفاءة العالية يف استخدامها ، حيث يدور حمتوى مفهوم 

يف  ،املال  ورأس، )جهد العاملني(مل الترشيق بشكلٍ عام حول حتقيق إجناز عالٍ مع التقليل من استخدام الوقت ، اخلزين ، الع
 إالاالستخدام الكفء للطاقة اإلنتاجية ،  فضالً عن اهلدر، أشكالاإلنتاج، واإلنتاجية، وتقليل التلف وكل  يف زيادة سبيل حتقيق

اخلصوص ال  هواملستلزمات الطبية على وج األدويةاملنظمات الصناعية يف حمافظة نينوى على حنو عام والشركة العامة لصناعة  أن
عمل على استدامتها ، وهذا ما مت تأشريه يف من اجل حتقيق املزايا التنافسية وال تأثريهموضوع التصنيع الرشيق ومدى  بأمهيةتعي 

لتصنيع الرشيق واهم الزيارة االستطالعية اليت قام ا الباحثان يف الشركة قيد البحث ، اتضح حمدودية معرفة املدراء مبفهوم ا
مرتكزاته ، فضالً عن حمدودية معرفتهم بأمهية استدامة املزايا التنافسية وهذا ما حفز الباحثان من اجل القيام بإجراء هذا البحث 

بوجود تصورات حول مفهوم التصنيع الرشيق و مرتكزاته من جهة  بشكل عام حياور البحث عدد من التساؤالت املرتبطة. 
  .زة التنافسية املستدامة من جهة أخرى يف املنظمة قيد البحثومفهوم املي

اآلليات املطلوبة  يف املنظمة قيد البحث حول إدراك املدراءبضعف "حتديد املشكلة األساسية للبحث  من خالل ما سبق ميكن

، األمر الذي جيعلها ال تستطيع  اهلدر وبالتايل ضعف قدرا التنافسية يف األسواق احمللية والعاملية أشكالكل  إزالة من اجل

  " على مزاياها وبالتايل جيعلها عرضة لفقدان هذه املزايا) استدامة(أن تقوم باحلفاظ 
  :ميكن حتديد أمهية البحث من خالل األيت  :أمهية البحث - ثانياً
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رتكزاته  ومفهوم امليزة متكن أمهية البحث النظرية من خالل التعرف على مفهوم التصنيع الرشيق وم: األمهية النظرية  .1
التنافسية املستدامة ، من اجل تقدمي إطار نظري حول كيفية تطبيق مرتكزات التصنيع الرشيق يف ظل توفر بيئة تطبيقية مناسبة 

 .التنافسية  اللشركة من اجل حتقيق استدامة املزاي

أما األمهية امليدانية فقد تضمن اخذ عينة من أعضاء جملس اإلدارة و مدراء األقسام والشعب يف املنظمة  :األمهية امليدانية  .2
البحث مبفهوم التصنيع الرشيق ومرتكزاته من جهة وامليزة التنافسية  مدى وعي املدراء يف املنظمة قيدقيد البحث متهيدا لقياس 

  هة ثالثةاملستدامة من جهة ثانية والعالقة بينهما من ج
  :يهدف البحث إىل : أهداف البحث - ثالثا

 . مفهوم امليزة التنافسية املستدامةفضالً عن  مبفهوم التصنيع الرشيق ومرتكزاتهالتعريف  .1

بيئة تطبيقية مناسبة من اجل تطبيق مرتكزات التصنيع الرشيق واالستفادة الكاملة من مزايا هذا  إجيادالتمهيد باجتاه  .2
  . التطبيق
  :مت إعداد أمنوذج البحث الفرضي الذي يعكس طبيعة العالقة بني متغريي البحث وكااليت: أمنوذج البحث - رابعاً
  
  ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : اعتمادا على أمنوذج البحث مت صياغة فرضيتني رئيستني  :فرضيات البحث  -خامساً

 مرتكزات التصنيع الرشيق

الصيانة املنتجة 
 الشاملة

تنظيم بيئة 
 العمل

اإلعداد /التغري 
 السريع

التصنيع 
 اخللوي

التحسني 
 املستمر

 التنافسية املستدامةامليزة 

 ع
قة ارتباط 

 ع
قة تاثير

  )1(الشكل 
 أمنوذج البحث 
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يف املنظمة قيد  املستدامةامليزة التنافسية وهناك عالقة ارتباط بني مرتكزات التصنيع الرشيق جمتمعة : الفرضية الرئيسة األوىل
هناك عالقة ارتباط معنوية بني كل مرتكز من مرتكزات التصنيع الرشيق وامليزة ": اآلتيةالبحث ، وتنبثق عنها الفرضية الفرعية 
  ." التنافسية املستدامة يف املنظمة قيد البحث

يف املنظمة قيد البحث  املستدامةامليزة التنافسية  يف رتكزات التصنيع الرشيق جمتمعةمل تأثري معنويهناك : الثانيةالفرضية الرئيسة 
لكل مرتكز من مرتكزات التصنيع الرشيق يف امليزة التنافسية املستدامة  هناك تأثري معنوي": اآلتية، وتنبثق عنها الفرضية الفرعية 

  " .مة قيد البحثيف املنظ
على املنهج الوصفي التحليلي يف وصف جمتمع وعينة البحث، فضالً  يف إعداد البحث لقد مت االعتماد: منهج البحث - سادسا

  .عن دراسة وحتليل عالقات االرتباط واألثر بني متغريات البحث
  : حدود البحث - سابعاً

اقتصر البحث على الشركة العامة لصناعة االدوية واملستلزمات الطبية وذلك لتعاون هذه الشركة مع  :احلدود املكانية .1
 .ان ، فضالً عن اا من كربيات الشركات الصناعية العاملة يف حمافظة نينوىالباحث

واستالمها منهم البحث  يف املنظمة قيدعلى املدراء  االستبيانحددت مدة البحث بفترة توزيع استمارة  :احلدود الزمانية .2
  .  9/2012/ 20ولغاية   2012/ 7/ 2وهي مدة استمرت من 

  :يف مجع البيانات واملعلومات على األساليب آالتية اناعتمد الباحث :أساليب مجع البيانات واملعلومات - ثامناً
 .للبحث االستعانة باملصادر العربية واألجنبية لتغطية اجلانب النظري وتعزيز اجلانب امليداين .1

حلصول على البيانات اخلاصة بأفراد عينة البحث ، مت توظيف استمارة االستبيان من اجل ا: االستبياناستمارة االستعانة ب .2
البحث ، إذ مت يف عملية إعداد االستمارة على خمتلف املصادر اليت عالقات االرتباط واألثر بني متغريات  حتددفضالً عن البيانات 

  . من اجل االستفادة منها يف صياغة فقرات االستمارة وعلى حنو علمي ووفق السياقات املعروفةختص متغريي البحث 
إلجراء التحليل اإلحصائي  SPSS Ver.17مت االعتماد على الرباجمية اجلاهزة :  :أساليب التحليل اإلحصائي - تاسعاً 

  . املطلوب
  املبحث الثاين

  االطار النظري للبحث

  )Lean Manufacturing(اوال التصنيع الرشيق 

  مفهوم التصنيع الرشيق . أ

حيث  (Womack, James, Jones, Danial and Roos, Daniel)إن مصطلح التصنيع الرشيق أدخل من قبل
) The Machine That Change The World(يف كتاما  1990ابتكروا مصطلح التصنيع الرشيق يف سنة 

كانت شركة سيارات تويوتا هي الرائدة موعة  1950ام إنتاج تويوتا، ففي سنة كوصف منوذج التصنيع الناشئ بواسطة نظ
وبإثارة . طرق التصنيع املتقدمة اليت دف إىل تدنية املوارد املأخوذة من املنتج الفردي إىل االنسيابية خالل تكامل عملية اإلنتاج
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، فإن تويوتا خلقت ثقافة تنظيمية ركزت على التحديد 1900مفاهيم حذف اهلدر املطورة بواسطة هنري فورد يف بداية سنة 
 ,1990Womack(ـووفقا ل) . 102-101  ،2008السمان ، ( النظامي واحلذف لكل اهلدر من عمليات اإلنتاج

Jones, & Roos, ( فان مصطلح التصنيع الرشيق ميثل النظام الذي يستخدم مدخالت اقل من اجل خلق املخرجات نفسها
من استخدام بنظام اإلنتاج الواسع التقليدي ، كما أن مصطلح التصنيع الرشيق يعد مرادفا موعة مصطلحات  اليت قد تتحقق

). Tinoco,2004,6(ظهرت حديثا وهي التصنيع الفعال ، التصنيع املتزامن ، مواصفات التصنيع العاملية ، التدفق املستمر 
احلصول على الشيء الصحيح باجلودة الصحيحة واملكان الصحيح أن التصنيع الرشيق يركز على ) Ballard(كما ويوضح 

، وذا الصدد فان انواع اهلدر ميكن أن ) Madder,2005(والعمل على حتسني االنتاجية والقضاء على كل اشكال اهلدر
  )James,2012,4: (تنقسم اىل سبعة انواع هي 

 .ر جراء اوقات االنتظار اهلد.2                .فراط يف االنتاج اهلدر جراء األ.1

  ).مشكالت يف اجلودة(اهلدر الناتج عن املعيب .4                         .اهلدر جراء التخزين .3
 .اهلدر الناتج اثناء احلركة .6                     .اهلدر الناتج عن احلركة .5

  .اهلدر جراء النقل.7
الشكل  يفان الفلسفة واملبادى والتقنيات اليت تشكل التصنيع الرشيق ميكن ان توضح من خالل بيت الترشيق املوضح   

)2.(  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2(الشكل 

  اهلدف
من خالل القضاء ) قل، وقت اقلاجودة افضل، كلفة (تركيز الزبون 

 على اهلدر

Ji
do

ka
 

دد
احمل

ت 
لوق

يف ا
ج 

إلنتا
ا

  

)
JI

T
( 

 املواصفات

 االستقرار

  
  
  

  املشاركة
  مرونة 
  حتفيز 

 فريق العمل، احلصول على افضل الطرق 



 نينوىدراسة حتليلية يف الشركة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية يف / لرشيق يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامةا عينصتلا تازكترم رود

 

 
306 

  بيت الترشيق
Source: Corakci, M. Alper,2008, "An Evaluation of Kitting Systems in Lean 

Production", A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for 
the Degree of Master in Industrial Management,University College of Borås 

School of Engineering,p4. 
 

يوضح اهلدف االمسى املوضح يف سقف البيت ميثل تركيز الزبون ، اذ ان التركيز على الزبائن يتضمن اعلى مستوى ) 2(الشكل 
ومع هذا فان زبائن اليوم ) . *Waste or Muda(خالل القضاء على اهلدر للجودة وباقل كلفة مع تقليل املهل الزمنية من 

اصبحت لديهم توقعات اوسع من ذي قبل حتم على الشركات اليت تطبق التصنيع الرشيق من اضافة السالمة والبيئة والروح 
تركز على القضاء على " الرشيق " إن فلسفة  كما) .Corakci,2008,4(املعنوية اىل االهداف االساسية بشكل واضح 

و تعظيم االستغالل الكلي لألنشطة اليت تضيف قيمة من وجهة نظر الزبون، حيث ان القيمة متثل مكافئة ألي ) Waste(اهلدر 
 ,Abdullah(شيء يدفعه الزبون للمنتجات اليت حيصل عليها، لذلك فإن القضاء على اهلدر يعد مبدأ أساسي للتصنيع الرشيق 

2003, 8( .  
  :وبصدد اعطاء مفهوم واضح للتصنيع الرشيق البد من عرض لبعض اراء الكتاب والباحثني يف هذا اال وكااليت 

التصنيع الرشيق على انه الفلسفة املستندة على نظام تويوتا االنتاجي وغريها من ) Abushaadan,2012,11(يعرف
دول الزمين بني طلب الزبون وتصنيع املنتج ووصوله اليه ، مع التاكيد على القضاء على االساليب اليابانية الساعية لتقليل اجل

التصنيع الرشيق بانه مدخل للعمليات يسعى لتلبية الطلب بشكل ) Slack,et.al,2004:546(ويرى .اهلدر بكافة انواعه 
العمليات التقليدية ، لكونه يركز على  فوري ، وباجلودة املطلوبة ، وبدون هدر ، وهو املدخل الذي خيتلف عن تطبيقات

أن التصنيع ) Liker,2004,25(ويوضح .التخلص من اهلدر ، والتعامل السريع ومها يسهمان يف تقليل املواد املخزونة 
وهناك من  .الرشيق ميثل اضافة قيمة للمنتج من خالل القضاء على اهلدر والتركيز على اجلودة وتعزيز فاعلية القوى العاملة 

لتصنيع ) Toyota(وضيح بان التصنيع الرشيق ميثل خط جتميع ممنهج وضع اصالً من قبل شركة تيذهب البعد من ذلك ل
وهدف االساس احلصول على االشياء الصحيحة يف املكان الصحيح ويف الوقت املناسب ومنذ املرة االوىل مع تقليل . السيارات 

أنه ) Wlison,2009,29-30(ويشري . )Botha,2006,6(كل واضح اهلدر قدر االمكان وتسهيل عمليات التغيري بش
ميكن اعطاء تعريف اكثر شيوعاً باعتباره ميثل جمموعة شاملة من التقنيات عند دجمها يسمح لك بالقضاء على اهلدر ، وهذا 

  .سيجعل الشركة اصغر حجماً واكثر مرونة واكثر استجابة عن طريق احلد من اهلدر 
أن التصنيع الرشيق ميثل فلسفة متكاملة تتضمن جمموعة من االنظمة واالساليب  م يرى الباحثانتاسيسا على ماتقد  

اليت من شاا العمل على انتاج منتجات وتقدمي خدمات تاخذ بنظر االعتبار مستوى اجلودة والكلفة مع تقليل املهل الزمنية بني 
در بكافة انواعه متهيدا للقضاء عليه والتركيز على تعظيم األنشطة طلب الزبون وتلبية الطلب، فضالً عن العمل على ختفيض اهل

  .اليت تضيف قيمة ، وهذا من شانه أن يضيف قيمة للمنتج النهائي
                                                 

* Waste  تعني الھدر اما)Muda ( ًفھي كلمة يابانية تشير الى الھدر ايضا.  
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  مرتكزات التصنيع الرشيق .ب

، ومنهم من يسميها ) Tools(تطلق عدة تسميات على مرتكزات تطبيق نظام التصنيع الرشيق ، فمنهم من يطلق عليها أدوات
، وآخر يطلق ) Elements(، وهناك من يطلق عليها تسمية عناصر) Methods(أو أساليب ) Techniques(تقنيات

يف هذا البحث سيعتمد الباحثان مصطلح ) . 37، 2007النعمة ،(). Fundamentals(عليها مصطلح مرتكزات 
) 1(يستند عليها تطبيق التصنيع الرشيق ، اجلدول املرتكزات ذلك لكونه اقرب إىل التصور ، فضالً عن أا متثل فعالً ركائز 

  :يعرض اراء الباحثني حول مرتكزات التصنيع الرشيق 
  )1(اجلدول 

  اراء الكتاب والباحثني حول مرتكزات التصنيع الرشيق 

  
  الباحثيـن

  
  مرتكزات

التصنيع الرشيق

H
ank &

 N
icholalas2000)

(A
bdullah 2003)

Lee,2003
  

النعمة ، 
2007

 

السمان، 
2008

  

العدد
النسبة  
 

الشاملة املنتجةالصيانة 

)TPM(  
*  *  *  *  *  5  100

  5S*  *  *  *    4  80(تنظيم موقع العمل
التغيري / اإلعداد 

(SMED)السريع
*      *  *  3  60  

االنتاج يف الوقت           احملدد 

  )JIT(الـ
*        *  2  40  

  4  80  *  *  *  *  (CM)التصنيع اخللوي
  CI*  *    *  *  4  80(املستمرالتحسني 

  40  2        *  *  نظام السحب
  40  2        *  *  نظام الدفع
  KS*          1  20( بطاقات كانبان

 Standard العمل القياسي

work  
*          1  20  

  20  1      *      االستقرار
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 Visual)املصنع املرئي 

Factory)  
*      *    2  40  

  TQM        *  1  20(إدارة اجلودة الشاملة
  20  1      *      العملتوازن 

  من اعداد الباحثان باالستفادة من املصادر اعاله : املصدر 

نالحظ من اجلدول اعاله أن الكتاب والباحثني يف هذا اال ممن اطلع الباحثان على كتابام قد وضعوا كل تركيزهم على 
اتفاق اغلب الكتاب والباحثني يف هذا اال ، وهي املرتكزات املعروضة يف اجلدول ، اال أن هناك جمموعة منها قد حصلوا على 

:  
  Total Preventive Maintenanceالصيانة املنتجة الشاملة  .1

 5Sتنظيم موقع العمل    .2

 (SMED) التغيري السريع/ اإلعداد .3

 Cellular Manufacturingالتصنيع اخللوي  .4

 التحسني املستمر  .5

  :يتم توضيح كل منها بشكل خمتصر وكااليت وارتئ الباحثان عرضها واعتمادها يف البحث ، وس

  الصيانة املنتجة الشاملة . 1

متثل استراتيجية فعالة لتحسني الصيانة يف الشركات الصناعية ، إذ مت استخدامها  )*TPM( أن الصيانة املنتجة الشاملة
على نطاق واسع خاصة خالل العقود االخرية بسبب ازدياد حدة املنافسة ، فضالً عن ازدياد االهتمام باجلوانب البيئية 

)Shahanaghi&Yazdian,2009,120( .  الـان مفهوم)TPM(لتلبية  وضعتصيانة لميثل استراتيجية جديدة ل
، اذ انه مفهوم ميثل العالقة بني مجيع الوظائف التنظيمية السيما  )Almeanazel,2010,517( جديدة الصيانة احتياجات

بني االنتاج والصيانة من اجل التحسني املستمر جلودة املنتج ، الكفاءة التشغيلية وضمان السالمة واالمان  
)Faber,2009,5 ( .يف اجلمیع مشاركة مبدأ تتبىن ، أفضل بشكل عليها  واحملافظة املعدات إلدارة ينظام مدخل فهي 

 تعظیم إىل األساس بالدرجة دف والتنفیذیة، الوسطى باإلدارة مرورا العلیا اإلدارة من بداً الصیانة أعمال تنفیذ

 للمعدات الضروریة الغیر التوقفات وقت ختفیض عن فضال الصفریة، واحلوادث العطالت وحتقیق املعدة، فاعلیة
يف أية بيئة رشيقة من ثالثة عناصر رئيسية هي الصيانة العالجية ، )TPM(الـ مفهومويتألف . )76 ،2010الكيكي ،(

 . )Abdullah,2003:20).(العادية(الصيانة الوقائية ، والصيانة الوقائية اليت تعمل مع الصيانة املخططة املنتظمة

  العملتنظيم موقع .2

                                                 
  )aintenanceMreventive Potal T(رمز مختصر للصيانة المنتجة الشاملة  *
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 Straightenالفرز والتنظيم،  Sort(وهي خمتصر لـ) 5S(فهي أحد األدوات الفاعلة للتحسني املستمر ويطلق عليها 
التعقيم الشامل أو الصيانة،  Systemizeتنظيف مكان العمل،  Sweep and Clean الترتيب املنهجي ، 
Standardize اليت تعد األساس للمنظمة الرشيقة الفعالة وهي خطوة النموذج األويل باجتاه ختفيض اهلدر ) االنضباط الذايت

فاهلدر قد يكون بشكل قصاصات أو فضالت، عيوب، زيادة يف . هو تناول اهلدر مث حماولة حذفه) 5S(فاملفهوم الضمين للـ 
ت املعطوبة القدمية، الطراز القدمي وموجة املودة احلديثة، وتتضمن هذه اخلطوات املواد األولية، العناصر اليت ال حنتاجها، األدوا

  :)134-133، 2008السمان ،( (Abdullah, 2003, 11-13)اآليت  

فصل العناصر الضرورية من العناصر غري الضرورية لتأمني تدفق املواد بانسيابية ، والعمال يتحركون ، والعمل بسهولة  :الفرز
  .ون ذلك يف جمال األدوات، العمل بني املعاجلات، املكائن، املنتجات، األوراق واملستندات ويسر ، ويك

وتتضمن وضع األدوات واألشياء األخرى كاملواد يف املكان املناسب لكي يتمكن العاملني من إجياد ما  :التنظيم و الترتيب
  .ة يف املكان املناسبحيتاجوه بسهولة دون هدر الوقت ، ومبعىن آخر العمل بعناصر مناسب

  .يعاجل منهجية التنظيف ملكان العمل فيجب أن يكون مكان العمل أملس ونظيفاً وجاهزاً الستخدام الوجبة التالية  :التنظيف
هي احلفاظ مبعايري عالية إلدارة املمتلكات وتامني التجهيزات واخلدمات وترتيب مكان العمل وينبغي تشغيل التدقيق  :الصيانة
املسؤولية ، وتعين التأكد من بقاء املكائن واملعدات يف حالة عمل جيدة وذلك لتجنب ) جماالت(والتسجيل ملناطق  املنتظم

  .حصول العطالت املتكررة يف املكائن وتقليلها إىل أدىن ما ميكن وتقليل نفقات التصليح
متلكات وتتضمن التقيد بعناية لتنميط إجراءات العمل هي احملاسبة اإلدارية لتدريب األفراد على إتباع قواعد إدارة امل :االنضباط

تعين اإلدارة اجليدة للممتلكات  5s، وجبمع هذه الكلمات سوية  (Personal Discipline)وهذه تتطلب قاعدة فردية 
ا وحتسني تنظيم مكان العمل، وأدوات الكايزن ال تعين فقط زيادة رحبية املنظمة لكنها تسمح للشركات بالكشف عن قو

  .وقابليتها
  التغيري السريع/ اإلعداد. 3

ngle Minute Si)عمليات التهيئة واإلعداد األحادية(يعد مفهوم أو فكرة استبدال القالب بدقائق أحادية
 Exchange of Die والذي يرمز له اختصاراً بـ)SMED( من العناصر الرئيسية لنجاح نظام انتاج شركة تويوتا ،
)Toyota .(  

، لذا فهو مرتكز )Setup(هو تقليل وقت إعداد املاكنة ) SMED(األساسي من وراء تطبيق الـ اذ ان الغرض
رئيسي آخر لنظام التصنيع الرشيق ، الن التصنيع الرشيق يهدف لتقليل التوقفات غري الضرورية اليت حتصل إما بسبب إعداد 

النعمة ، ( قف املاكنة يشكل مصدر هام من اهلدر والضائعويئة املاكنة أو بسبب التغيري يف منوذج املنتج ، نظراً لكون تو
2007  ،47 . (  

  التصنيع اخللوي .4
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واآلالت إلنتاج عائلة  واالفرادالعمليات من  يعتمد على جمموعات نظام تصنيع ميثل )*CM(والذي يرمز له  التصنيع اخللوي
  . صائص التصنيعخل حمددة من املنتجات بتصنيفات مماثلة

ختفيض تكلفة :امهها ) Gallagher and Knight,1986(اخللوي حيقق فوائد كما يشري كالً من  التصنيعأن 
مناولة املواد ، تدفق املواد املنظم ، ختفيض املخزون حتت التصنيع ، خفيض وقت اإلعداد، مهل زمنية افضل واستجابة سريعة ، 

  ).Yue,1999,5(، حتسني خدمة الزبائن حتسني استخدام املوارد ، حتسني إنتاجية النظم ، حتسني اجلودة
  التحسني املستمر .5

وتطورت نتيجة احلاجة والضرورة اليت يشعر ا اليابانيون للتفوق واالمتياز يف  )*CI( لقد ظهرت فلسفة التحسني املستمر
وهو األب الروحي لفلسفة التحسني املستمر ومدير معهد التحسني هذا  Imai Masaaki)(األسواق العاملية، ويصف 

املفهوم على انه سر جناح اليابان يف التنافس، إذ يتضمن السعي حنو التحسني التدرجيي املستمر، وأداء األشياء الصغرية بطريقة 
ويعين  (Kai)تكون من مقطعني األول فهو ي (Kaizen)أما املصطلح الياباين . أفضل وإقامة وحتقيق مستويات أعلى لألداء

ويعين على حنو األفضل، مبعىن التغيري حنو األفضل، واألفضل هنا عبارة عن تغيري مستمر يف احلياة  (Zen)التغيري، والثاين 
). 254، 2008اجلبوري، (الشخصية، واالجتماعية، والعملية على حنو بسيط للتخلص من الكلف غري الضرورية واملخلفات 

مجيع تحسني يسعى باستمرار ل والذي ميثل اي مدخل او برنامج ف التحسني املستمر بانه احد ادوات التصنيع الرشيق ويعر
التكلفة ، ، يف املهل الزمنية  اخنفاض أو /و  رضا الزبائن أو، واإلنتاجية ، والتسليم من خالل حتسني مستوى اجلودة العمليات
ني املستمر يشمل كل من األفراد واملعدات واملواد واإلجراءات، وأن الفكرة أن التحس). Nazaruk,2011,211(واملعيب

األساسية له هي حتسني العمليات واليت تتم من خالل مشاركة األفراد العاملني يف وضع اقتراحات وأفكار جديدة يف املنظمة 
)Heizer & Render, 1999, 83( .  

  )52، 2007النعمة ،: ( يشكل جزًء رئيساً لسببني مهافانه  فلسفة ترشيق العمليات يف التحسني املستمراما 
وهي ازالة   اهلدر ، ومشاركة اجلميع يف     (JIT)هناك ثالث قضايا تعرف فلسفة الترشيق واليت تساند تقنيات الـ -1

  .العملية ، والسعي اىل التحسني املستمر
مثل التلبية الفورية للطلب مع جودة متميزة وبدون هدر ، يف حني  ،) غايات(ان اهداف الترشيق غالبا ما يعرب عنها مبثاليات -2

يكون االداء الكلي ألية عملية بعيدا جداَ عن هذه املثاليات ، لذا فان املعتقد األساسي للتصنيع الرشيق هو أنه من املمكن 
ور ، فان التحسني الذي يدعيه أنصار االقتراب من هذه املثاليات مبرور الوقت ، فمن دون هذه املثاليات الضرورية لدفع التط

  .الترشيق على األرجح سيكون مؤقتا بدالً من ان يكون مستمراً 
  

  

  

                                                 
 anufacturing M ellularCرمز مختصر للمصطلح ا�نكليزي  *
  mprovingIontinuous Cرمز مختصر للمصطلح ا�نكليزي   *
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  امليزة التنافسية املستدامة: ثانياً

 )SCA(واليت يرمز هلا اختصارا  )Sustainable Competitive Advantage(تعد امليزة التنافسية املستدامة     
هدفاً رئيساً تسعى إىل بلوغه مجيع منظمات األعمال، إذ إن املشكلة األساسية اليت تواجهها تلك املنظمات هي مشكلة الصريورة 
والبقاء يف الصناعة أو السوق الذي ختتاره، مما يتطلب امتالكها األسس الداعمة لذلك واملتكونة من جمموعة األهداف واملوارد 

ويقع على املنظمة أن جتعل خياراا اإلستراتيجية صحيحة مبا يكفي أن تكون قادرة على البقاء، . حفزينواألفراد القادرين واملت
ولكي تتجاوز املنظمة هذه املشكلة اليت ال ميكن حلها على اإلطالق . إذ إن فقدان جزئية منها سيعجل يف إخفاقها وفشلها

سبب تقدم أنظمة التجارة احلرة يف ظل منظمة التجارة العاملية، واية بشكل كامل، الن بيئة األعمال أصبحت أكثر اضطراباً، ب
االحتكارات التجارية مبا فيها االحتكارات احلكومية، والتغري التكنولوجي املتسارع، إذ أصبحت منظمات األعمال أقل قدرة 

تدرك أمهية التميز ودوره كنشاط منظم  وقد بدأت املنظمات. على محاية نفسها سواء يف البلد األم، أو يف األسواق اخلارجية،
الزعانني ( .ومنهجي يف التوصل اىل افكار جديدة ومنتجات متنوعة واستخدام تقنيات واساليب جديدة حتقق هلا امليزة التنافسية

 ،2010 ،7_8 (  
وفحصها الدقيق لبيئة الصناعة أن امتالك املنظمة للميزة التنافسية يعين قدرا املوضوعية يف مواجهة متغريات البيئة يف السوق 

  ),Pavlou 2003 ,15_14 (.وبالتايل قدرا يف مواجهة االخرين وامكانية البقاء واالستمرار 
  مفهوم امليزة التنافسية.أ

وبرز هذا املفهوم  ،يشغل مفهوم امليزة التنافسية حيزا ومكانة هامة يف كل من جمال اإلدارة االستراتيجية واقتصاديات االعمال  
بشكل واضح يف مطلع الثمانينات ، حيث قدم بورتر مفهوم االستراتيجيات التنافسية ملنظمات االعمال ، ومتثل امليزة التنافسية 

 ,Hoffmanالعنصر االستراتيجي احلرج الذي يقدم  فرصة جوهرية لكي تتحقق املنظمة رحبية متواصلة باملقارنة مع منافسيها 
التنافسية ،فمنهم من ركز على عنصر  القيمة ومنهم  وقد تباينت اراء الكتاب والباحثني يف اعطاء مفهوم امليزة . )(2007,2

.( من ركز على الزمن مع التاكيد على ضرورة أن ختلق امليزة التنافسية قيمة للمنظمة يشعر ا الزبائن
Chutkaew,2006,33 . ( إذ أوضح كالً من)Krajewski&Ritzman,1999,141 ( ا تتولدامليزة التنافسية بأ

أي أن امليزة التنافسية تتحدد من خالل ,طة زيادة قيمة املنتج للزبون أو تقلل من تكاليف تقدمي املنتج إىل السوق اأو تنشأ بوس
 & Heizer(يوضح كل من . زيادة قيمة املنتج للزبائن وتقليل تكلفة املنتج وذلك للمنافسة من خالل تقليل سعر املنتج 

Render,1999,36 ( بان امليزة التنافسية تعين إجياد ميزة تستطيع الشركة من خالهلا أن تتفوق على املنافسني،أي إن امليزة
" إىل امليزة التنافسية بأا  ( Lynch , 2000 , 153 )أشار  .التنافسية جتعل الشركة فريدة ومتميزة عن املنافسني اآلخرين

ليوضح أن امليزة التنافسية بأا ميزات املنظمات ) Liu, 2003, 15(ويتوسع تلف عن املنافسني ،البحث عن شيء فريد وخم
  .يف منظور سوق املنتج الذي جيلب أكثر من مركز تنافسي للمنظمة

  امليزة التنافسية املستدامةمفهوم .ب

هو واحد من املوضوعات هو واحد من املوضوعات   SSuussttaaiinnaabbllee  CCoommppeettiittiivvee  AAddvvaannttaaggeeإن موضوع امليزة التنافسية املستدامة إن موضوع امليزة التنافسية املستدامة  
التقليدية واملعاصرة يف آن واحد وهي قدمية قدم املزايا اليت سعت من خالهلا املنظمات العسكرية أو منظمات األعمال لتحقيقها التقليدية واملعاصرة يف آن واحد وهي قدمية قدم املزايا اليت سعت من خالهلا املنظمات العسكرية أو منظمات األعمال لتحقيقها 
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ومتثل معاصرة املفهوم من خالل تأكيد مسة ومتثل معاصرة املفهوم من خالل تأكيد مسة . . بداللة مفهوم املزايا التنافسية املقرونة مبدى تبين املنظمات الفكر االستراجتيبداللة مفهوم املزايا التنافسية املقرونة مبدى تبين املنظمات الفكر االستراجتي
الستدامة اليت فرضتها طبيعة البيئة التنافسية وصراع االستراجتيات، حيث أصبح قياس مدى تصدر املنظمات يف تبين الستدامة اليت فرضتها طبيعة البيئة التنافسية وصراع االستراجتيات، حيث أصبح قياس مدى تصدر املنظمات يف تبين اا

على هذه املزايا اليت مازال الصراع االستراجتي على هذه املزايا اليت مازال الصراع االستراجتي   االستراجتيات غري حمصور يف حتقيق املزايا التنافسية فقط بل يف مدى احملافظةاالستراجتيات غري حمصور يف حتقيق املزايا التنافسية فقط بل يف مدى احملافظة
  )61، 2007املسعودي ،(.  .  البيئية  دراماتيكية االرتفاع والتحديات متصاعدة الوتريةالبيئية  دراماتيكية االرتفاع والتحديات متصاعدة الوترية  مستمرا بشأا فضالً عن ان التغرياتمستمرا بشأا فضالً عن ان التغريات

يتكون مفهوم امليزة التنافسية املستدامة من مقطعني، امليزة التنافسية اليت جتسدت يف حقل اإلدارة اإلستراتيجية من خالل         
اخلية، وألجل صياغة إستراتيجيتها، البد هلا أوالً من تقييم مواردها التأكيد على إن املنظمات متباينة يف مواردها وقدراا الد

فإا تأخذ بالعد احلماية اليت فإا تأخذ بالعد احلماية اليت   ((SSuussttaaiinnaabbllee))أما صفة االستدامة أما صفة االستدامة           ومقدراا لتحديد ما تتميز بيه على املنظمات املنافسة
توفرها املوارد خالل فترة زمنية غري حمدودة للمنظمة من اجل احلفاظ على قدراا التنافسية وذلك خبلق مالجئ آمنة من خالل توفرها املوارد خالل فترة زمنية غري حمدودة للمنظمة من اجل احلفاظ على قدراا التنافسية وذلك خبلق مالجئ آمنة من خالل 

  ،   ((CChhaahhaarrbbaagghhiiff  &&  llyynncchh  ,,22000011  ,,7755))املوارد املستمرة املوارد املستمرة 
املصدر الذي يعزز وضع املنظمة يف السوق مبا حيقق هلا األرباح امليزة التنافسية املستدامة إا )  75 ،2009الدليمي ،(عرف 

إن ) Hoffman, 2007, 10(كما اشار . من خالل متيزها على منافسيها يف جماالت السعر والكلفة والتركيز على املنتج
القيمة الفريدة، اليت توفر الثقة امليزة التنافسية املستدامة هي املنفعة الطويلة األمد اليت تتحقق من خالل تطبيق إستراتيجية خلق 

املالية واألداء العايل ملنظمة، ويتم بنائها عن طريق دمج املهارات واملوارد اجلوهرية يف املنظمة بطرق فريدة ودائمة، وال يتمكن 
  املنافسني من تقليدها أو حماكاا 

لإلستراتيجية، إذ ينتج عن األداء املتفوق ميزة  امليزة التنافسية املستدامة بأا هدف )chutkaew,2006,33(بينما عرفها .
تنافسية تشتق من موارد املنظمة اجلوهرية، اليت تقوم اإلدارة اإلستراتيجية باستدامتها من خالل احملافظة عليها ومنع تقليدها ،    

ى منافسيها تقليدها هي مقدرة املنظمة على اداء اعماهلا بالشكل الذي يصعب عل) 7، 2010الزعاينن، (    كذلك عرفها
اىل ) Allen,2007,13( ويشري. ،حيث حيقق هلم املزيد من املنافع والقيم اليت تتفوق على مايقدمه هلم املنافسون االخرون

اا متثل امكانية املنظمة بالتمييز على املنافسني والبقاء اطول فترة ، من خالل تقدمي منتجات تقابل احتياجات الزبائن املتنوعة 
بان امليزة التنافسية املستدامة هي استراتيجية خلق القيمة الفريدة ) Mcllory,2010,39(  ويرى  .واملتطورة بشكل مستمر

اليت حتقق منافع طويلة للمنظمة من خالل اعتمادها على موارد ها الداخلية والقدرات املتميزة اليت متتكلها املنظمة واليت التتوفر 
  .يف املنافسني 
وهي امليزات اليت تتفوق ا منظمة االعمال على املنافسني من خالل تقييم قيمة اكرب ) Ishii,2005,8-9( اكما عرفه

  .للزبون سواء اكان عن طريق السعر املخفض واجلودة املناسبة واخلدمات االخرى املضافة اليت تسهم يف تلبية حاجات الزبائن
الفائدة اليت يصعب تقليدها أو استنساخ منافعها ملدة  ة التنافسية املستدامةهياتساقا مع ما تقدم يرى الباحثان أن مفهوم امليز

من خالل مامتتلكه املنظمةمن قدرات وكفاءات وموارد وخربات وتقنيات متيزها عن غريها من املنافسني  طويلة من قبل املنافسني
ن منتجات املنافسني هلا  وذا يصبح لديها موقف خدماا بصفات ومزايا تتميز ع/هلا يف السوق ، فضالً عن متتع منتجاا

  .تنافسي قوي يف السوق وهذا يؤهلها لالستحواذ على حصة سوقية جديدة يف االسواق 
  الفصل الثالث
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  اجلانب التطبيقي للبحث 

  وصف جمتمع وعينة البحث - أوالً

 واملستلزمات الطبية يف نينوى يف املوصل ميداناً للبحثمت اختيار الشركة العامة لصناعة األدوية : وصف املنظمة قيد البحث  .1

كوا من اكرب املنظمات الصناعية احلكومية يف حمافظة نينوى وأطوهلا عمراً فضالً عن كونه متتلك  وذلك ألسباب عديدة منها
واجلدول  .من احملافظات األخرىكوا متتلك منافذ تسويقية ملنتجاا يف حمافظة نينوى وعدداً ، كادراً فنياً يف ميدان نشاطها 

 .يعطي تعريف مبسط الشركة قيد البحث) 2(

 تعريف مبسط للشركة قيد البحث) 2(اجلدول 

  املنتجات اليت تقدمها الشركة  نبذة خمتصرة عن الشركة 

، وتهدف إىل تنشيط القطاع )2002(تأسست الشركة سنة 
ويد املستشفيات العام وتزويد األسواق احمللية مبا حيتاج إليه وتز

  بإنتاجها من األدوية داخل البلد

 أنواع املراهم -      أنواع الشرابات -

  االمبوالت-        أنواع احلبوب -
  الكبسوالت بأنواعها-           البخاخات -

  اجلدول من إعداد الباحثان باالعتماد على األدلة اخلاصة بالشركة واملقابالت        

  

مدراء األقسام والشعب اإلنتاجية (مت اختيار عينة متثلت مبدير الشركة ومعاونه ومدراء اخلط األول : وصف األفراد املبحوثني  .2
استمارة منها أي نسبة االستجابة بلغت ) 40(استمارة استبانة على األفراد املبحوثني استرجعت ) 40(، إذ مت توزيع ) واإلدارية

  . إىل خصائص األفراد املبحوثني يف الشركة قيد البحث) 3(ويشري اجلدول %). 100(
  خصائص األفراد املبحوثني يف الشركة قيد البحث) 3(اجلدول 

  املركز الوظيفي للمبحوثني

  مدراء اخلط األول  إدارة عليا للمصنع

  %  العدد  %  العدد

3  7.5  37  92.5  

  )سنة(مدة اخلدمة يف الشركة 

  فأكثر 16  15–11  10–6  5–1

%  العدد  %العدد  %  العدد  %العدد

512.516  40  9  22.510  25

  التحصيل الدراسي

  ماجستري ودكتوراه  بكالوريوس  دبلوم
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  %  العدد  %  العدد  %العدد

37.5  29  72.5  8  20  

  
  اختبار عالقات االرتباط بني متغريات البحث : ثانياً 

مرتكزات التصنيع الرشيق بوصفها متغريات معنوية موجبة بني  ذات داللة إىل وجود عالقة ارتباط )4(يشري اجلدول 
وذا فقد حتققت ) 0.743) (املؤشر الكلي(، إذ بلغت درجة االرتباط  مستقلة وامليزة التنافسية املستدامة بعدها متغرياً معتمداً

 تصنيع الرشيق وامليزة التنافسية املستدامةاما عالقات االرتباط التفصيلية بني كل مرتكز من مرتكزات الالفرضية الرئيسة األوىل، 
  ) .4(ميكن توضيحها من خالل اجلدول 

  )4(اجلدول 

  على مستوى الشركة قيد البحث وامليزة التنافسية املستدامة مرتكزات التصنيع الرشيقعالقات االرتباط بني بني 

  املتغريات املعتمدة

  

 املتغريات املستقلة

)TPM

  

)5S( SMED)CM()CI( املؤشر الكلي

SCA 0.651 *0.719 0.549 *0.564 0.678 *0.743 *

  N=40  *P < 0.05إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج احلاسبة االلكترونية               : املصدر

ويف ضوء الفرضيات الفرعية  كل مرتكز من مرتكزات التصنيع الرشيق وامليزة التنافسية املستدامةوألجل توضيح العالقة 
  :للفرضية الرئيسة األوىل، فقد مت حتليل عالقات االرتباط جلميع املتغريات الفرعية وكااليت 

إىل وجود عالقة ارتباط معنوية ) 4(يشري اجلدول : الصيانة املنتجة الشاملة وامليزة التنافسية املستدامةعالقة االرتباط بني  .1
إذ بلغت قيمة , متغري املعتمد  ابوصفه وامليزة التنافسية املستدامةبوصفها احد املتغريات املستقلة ة الصيانة املنتجة الشاملبني 

 ).0.05(عند مستوى معنوية ) 0.651(االرتباط  

إىل وجود عالقة ارتباط ) 4(إذ يشري اجلدول : وامليزة التنافسية املستدامة )5S(تنظيم بيئة العمل عالقة االرتباط بني  .2
إذ بلغت , عتمد ممتغري  ابوصفه وامليزة التنافسية املستدامةبوصفها احد املتغريات املستقلة  )5S(تنظيم بيئة العمل معنوية  بني 

 ).0.05(عند مستوى معنوية ) 0.719(قيمة االرتباط  

إىل وجود عالقة ارتباط ) 4(يشري اجلدول : امليزة التنافسية املستدامةو التغيري السريع/ عالقة االرتباط بني اإلعداد .3
اذ بلغت قيمة , عتمد ممتغري  ابوصفه وامليزة التنافسية املستدامةالتغيري السريع بوصفه احد املتغريات املستقلة / معنوية بني اإلعداد

 ).0.05(عند مستوى معنوية ) 0.549(االرتباط  
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إىل وجود عالقة ارتباط معنوية بني ) 4(يشري اجلدول : وامليزة التنافسية املستدامة تصنيع اخللويالعالقة االرتباط بني  .4
إذ بلغت قيمة االرتباط  , عتمد ممتغري  ابوصفه وامليزة التنافسية املستدامةبوصفه احد املتغريات املستقلة  التصنيع اخللوي

 ).0.05(عند مستوى معنوية ) 0.564(

إىل وجود عالقة ارتباط معنوية بني ) 4(يشري اجلدول : وامليزة التنافسية املستدامة التحسني املستمرعالقة االرتباط بني  .5
إذ بلغت قيمة االرتباط  , متغري معتمد  ابوصفه وامليزة التنافسية املستدامةبوصفه احد املتغريات املستقلة  التحسني املستمر

 ).0.05(عند مستوى معنوية ) 0.678(

  
  اختبار عالقات التأثري بني متغريات البحث : ثالثاً 

على مستوى الشركة  ملرتكزات التصنيع الرشيق جمتمعة يف امليزة التنافسية املستدامة  تأثري عالقات إىل) 5(يشري اجلدول 
  نينوى/ العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية

  )5(اجلدول 

  على مستوى الشركة قيد البحث التصنيع الرشيق جمتمعة يف امليزة التنافسية املستدامةعالقات التأثري ملرتكزات 

  املتغري املستقل

  

  املتغري املعتمد

  مرتكزات التصنيع الرشيق
  

R2 

F 

B0  B1 اجلدولية احملسوبة  

 0.757  امليزة التنافسية املستدامة
0.707  

)6.788(  
0.533  34.106  4.00  

                              N= 40إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج احلاسبة االلكترونية               : املصدر       

 *P < 0.05  
            df (1 , 38)احملسوبة                                               tيشري إىل  قيمة (   )        

لمرتكزات التصنيع الرشيق يف امليزة التنافسية االحندار على مستوى هذه املنظمة إىل وجود تأثري معنوي ل حتليل  تشري نتائج       
عند درجيت حرية  (4.00)وهي أعلى من قيمتها اجلدولية والبالغة  (34.106)احملسوبة  (F)، إذ بلغت قيمة املستدامة
امليزة التنافسية  من االختالفات املفسرة يف) 53%(وهذا يعين أن  ،(%0.533) (R2)، وبلغ معامل التحديد (1,38)
ويعود الباقي إىل متغريات عشوائية ال ميكن السيطرة عليها أو أا غري داخلة يف  مرتكزات التصنيع الرشيقتفسرها  املستدامة

وهي قيمة  (6.788)احملسوبة  (T) هلا تبني أن قيمة (T)واختبار  (B)ومن خالل متابعة معامالت  .منوذج االحندار أصالً
  .وبذلك حتققت الفرضية الرئيسة الثانية. (0.05)عند مستوى معنوي ) 1.684(معنوية وأكرب من قيمتها اجلدولية والبالغة 

 ضوء الفرضيات الفرعية املنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانية، فقد متَّالبحث ويف بني متغريي  التأثريودف توضيح عالقة     
  ).6(كما يف اجلدول مرتكز من مرتكزات التصنيع الرشيق يف امليزة التنافسية املستدامة ل ك تأثريحتليل عالقات 
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  )6(اجلدول

  على مستوى الشركة قيد البحث كل مرتكز من مرتكزات التصنيع الرشيق غب امليزة التنافسية املستدامةتأثري 

املتغريات املستقلة
  
  

Boاملتغري املعتمد

LMF 

  
R²

F 

)TPM)5S(SMED)CM)CI(
اجلدوليةاحملسوبة

SCA
B1 B2 B3 B4 B5 

0.80.275
(2.103)

0.137
(4.794)

0.163
(1.692)

0.289
(2.123)

0. 331
(3.656)

0.53334.106 

                                 N= 40إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج احلاسبة االلكترونية                     : املصدر 

        *P < 0.05  
  df (5,33)احملسوبة                                                              tيشري إىل  قيمة (   )  

لكل مرتكز من مرتكزات التصنيع الرشيق يف االحندار على مستوى هذه املنظمة إىل وجود تأثري معنوي  حتليل  تائجتشري ن       
عند  (4.00)وهي أعلى من قيمتها اجلدولية والبالغة  (34.106)احملسوبة  (F)، إذ بلغت قيمة امليزة التنافسية املستدامة

أن أعلى مرتكز من حيث التأثري كان مرتكز  هلا تبني (T)واختبار  (B)معامالت ومن خالل متابعة  .،(5,33)درجيت حرية 
) 1.684(وهي أعلى من قيمتها اجلدولية البالغة ) 4.794(احملسوبة ) T(تنظيم بيئة العمل يف امليزة التنافسية اذ بلغت قيمة 

احملسوبة ) T(التأثري ، اذ بلغت قيمة يف حني حل مرتكز التحسني املستمر ثانياً من حيث .  (5,33)عند درجي حرية 
وجاء مرتكزي التصنيع اخللوي .  (5,33)عند درجي حرية ) 1.684(وهي أعلى من قيمتها اجلدولية البالغة ) 3.656(

ز احملسوبة لكل مرتك) T(والصيانة املنتجة الشاملة على التوايل من حيث التأثري يف امليزة التنافسية املستدامة ، اذ بلغت قيمة 
وحل .  (5,33)على التوايل عند درجي حرية ) 1.684(وهي أعلى من قيمتها اجلدولية البالغة ) 2.103) (2.123(

  . الرئيسة الثانية الفرضيات الفرعية املنبثقة عن الفرضيةوبذلك حتققت . التغري السريع أخرياً من حيث التأثري/مرتكز اإلعداد 
  الفصل الرابع

  االستنتاجات واملقترحات 

  االستنتاجات  - أوالً

حتقق وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بني مرتكزات التصنيع الرشيق جمتمعة وامليزة التنافسية املستدامة على مستوى  .1
 .املنظمة قيد البحث ، وهذا ما مت تأشريه من خالل نتائج التحليل اإلحصائي 

الرشيق بشكل منفرد وامليزة التنافسية املستدامة وهذا ما مت حتقق وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بني مرتكزات التصنيع  .2
تأشريه من خالل نتائج التحليل اإلحصائي، اذ احتل مرتكز تنظيم بيئة العمل املركز األول من بني املرتكزات من حيث قوة 
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لقيام بعمليات الفرز والتنظيم والترتيب االرتباط بامليزة التنافسية املستدامة ، وهذا يعين إن التنظيم السليم لبيئة العمل من خالل ا
والتنظيف والصيانة واالنضباط وعلى حنو مستمر يسهم وبشكل فاعل يف حتقيق انسايبة يف العمل واحملافظة على سري العمليات 

نافسية اإلنتاجية بشكل جيد وهذا يؤدي إىل تصنيع منتجات ذات مستوى جودة مناسب وبكلفة مناسبة وبالتايل حتقيق امليزة الت
 .املستدامة 

حتقق وجود تأثري معنوي ملرتكزات التصنيع الرشيق جمتمعة يف امليزة التنافسية املستدامة ، وهذا يشري وبشكل صريح إىل أن  .3
املنظمات اليت تسعى إىل تطبيق هذه املرتكزات بشكل جيد وعلى حنو مستمر بالتأكيد سوف يكون لديها القدرة على حتقيق 

 .ة ، فضالً عن امتالكها القدرة على استدامة هذه املزايا مزاياها التنافسي

حتقق وجود تأثري معنوي لكل مرتكز من مرتكزات التصنيع الرشيق يف امليزة التنافسية املستدامة ن اذ حل مرتكزي تنظيم  .4
 مة وهذا يدعم نتائج حتليل االرتباط ، بيئة العمل أوال والتحسني املستمر يف املركز الثاين من حيث التأثري يف امليزة التنافسية املستدا

  
بعد أن مت عرض االستنتاجات اليت توصل إليها البحث البد من تقدمي جمموعة من املقترحات اليت قد تسهم : املقترحات - ثانياً

  : امليزة التنافسية املستدامة ، و من بني هذه املقترحات  ااملبحوثة حنو امتالكه ةيف مساعدة املنظم

احثان على إدارة الشركة تبين التطبيق اجليد والسليم لفلسفة التصنيع الرشيق والعمل على ضمان جناح هذه التطبيق يقترح الب .1
  .  ملا له من اثر كبري يف استدامة املزايا التنافسية 

تويات اإلدارية حث املنظمة قيد البحث على ضرورة نشر فلسفة إزالة اهلدر بكل أنواعه بني األفراد العاملني، ويف مجيع املس .2
اهلدر لتحقيق خمرجات ذات قيمة كبرية وهدر صفري يف  إزالة إىلوصوالً  األسبابوالبحث عن مسبباا ومن مث حتليل هذه 

  . املنظمة قيد البحث
حث املنظمة على دراسة جتارب الشركات العاملية اليت جنحت يف تطبيق الصنيع الرشيقة االستفادة من نتائج جتارا من اجل  .3

 .اخذ النتائج وتكييفها بالشكل الذي يالئم بيئة التصنيع العراقية عامةً وبيئة حمافظة نينوى على وجه اخلصوص 
أظهرت نتائج التحليل أن أكثر مرتكز اثر يف امليزة التنافسية املستدامة كان مرتكز تنظيم بيئة العمل، لذا يقترح الباحثان  .4

الصيانة املنتجة الشاملة ، التصنيع اخللوي ، التحسني املستمر ، التغري (باقي املرتكزات على إدارة الشركة أن تويل اهتمام أكثر ب
 .اليت تسهم بشكل كبري يف حتقيق النجاح الكامل يف عملية تطبيق التصنيع الرشيق) اإلعداد السريع /
دور يف حتقيق الترتيب والتنظيم ملواقع  تعزيز تطبيق مرتكز تنظيم بيئة العمل على حنو شامل يف مجيع إحناء املنظمة ملا له من  .5

 .العمل وحتقيق انسيابية يف العمل فضالً عن املسامهة بشكل فاعل يف ضمان إنتاج منتجات ذات جودة مناسبة 
ينصح الباحثان الشركة أن تعمل على إجياد آلية تعاون بينها وبني الكادر التدريسي يف جامعة املوصل من ذوي االختصاص  .6

م ن فضالً عن االتفاق معهم على ضرورة القيام بإعداد برامج ) نظم التصنيع احلديثة(ال يف هذا امن اجل االستفادة من خربا
 تدريبية متطورة يف جمال نظم التصنيع احلديثة وباألخص نظام التصنيع الرشيق 
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منأمرا يقتضي مزيدا حماولة حتقيق توليفة مثلى من الكفاءة االقتصادية، العدالة االجتماعية والتعايش البيئي يف املؤسسة االقتصادية  تعد 

أضحى  حيث يف حميط املؤسسة اليوم، لحةاملص أصحابتوسع دائرة  وهوما أدى اىل ي تعمل فيه املؤسسة،ذال واحمليط االهتمام بالبيئة

 العمل مببدأ اإلنصافيف ظل  كفيلة بإدارة العالقة معهم والوصول إىل حتكيم حيد من صراع املصاحل استراتيجياتحيتم عليها وضع 

تمعيةواالستجابة ا.  

دور إدارة العالقة مع األطراف أصحاب املصلحة يف إسقاط أبعاد التنمية املستدامة  اىل حتديد تسعى هاته الورقة احلالية بناء على ما سبقو

 أهداف الدراسة مت تطويرولتحقيق .من خالل دراسة ميدانية على جممع زاد فارم لألدوية بقسنطينة على مستوى املؤسسة االقتصادية

 )SPSS(مفردة، ومت استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  )20(لغرض مجع البيانات من أفراد العينة، وبلغ تعدادها  بانةاست

 :لتحليل بيانات االستبيان، اعتمادا على االحندار املتعدد وغريه من املقاييس اإلحصائية، وقد توصلت الدراسة إىل أنه

  ؛بحوثةالتنمية املستدامة يف املؤسسة امل عاديف تفعيل أب الرئيسينيهناك دور ذو داللة إحصائية إلدارة العالقة مع أصحاب املصلحة   �

  ؛املبحوثةيف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة  الثانوينيال يوجد دور ذو داللة إحصائية إلدارة العالقة مع أصحاب املصلحة �

 .أصحاب املصلحة، التنمية املستدامة، املؤسسة املواطنة، املؤسسة املستجيبة: الكلمات الدالة

 

“The role of managing the relationship with stakeholders in the achievement of 
sustainable development dimensions in the economic enterprise “ 
Empirical Study on the (Groupe ZedPharme)for the pharmaceutical industry, 
Constantine. 
Abstract 
The trying to achieve the optimal combination of economic efficiency, social equity 
and coexistence of environmental in the economic enterprises, is required more 
attention to the context and the environment in which are working in, and thus led to 
the expansion of stakeholders circle in the enterprise environment today. So, it has 
become requires to develop strategies capable of managing the relationship with them 
and reach the arbitration limits of interest conflict in the work, under the principle of 
equity and societal response. 
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Accordingly to the above, the present paper seeking to determine the role of managing 
the relationship with stakeholders to achieve the dimensions of sustainable 
development at the economic level of the enterprise, through an empirical study on the 
Groupe ZedPharme for the pharmaceutical industry, Constantine. 
To achieve the objectives of the study, a questionnaire was developed for the purpose 
of collecting data from members of the sample, and reached (20) single from 
population, and they used the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) to 
analyze the data of questionnaire, based on multiple regression and other statistical 
measures, the study concluded that: 
• There is a statistically significant role to manage the relationship with the major 
stakeholders in the activation of the dimensions of sustainable development in the 
enterprise researched; 
• There is no statistically significant role to manage the relationship with 
secondary stakeholders in the activation of the dimensions of sustainable development 
in the enterprise researched; 
Keywords: Stakeholders, sustainable development, corporate Citizenship, responsive 
enterprise. 

  :ةـمقدم

عرف موضوع إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة زمخا كبريا من الكتابات وكان حملّ دراسة الكثري من املفكّرين، ولعلّ أهم سبب     

يف ذلك هو تناقص االهتمام باملسامهني يف املؤسسة االقتصادية من جهة، وباألضرار اليت حلقت بأصحاب املصلحة اآلخرين من جهة 

ونظرا لكون األمنوذج األخري أكثر . أهم نتائج ذلك من stakeholders إىل  shareholdersمنوذج أخرى؛ فكان االنتقال من أ

وتوسعت دائرة هؤالء يف الفكر اإلداري املعاصر،  أصحاب املصلحة، مجيعمن سابقه فقد فتح الباب أمام االهتمام بتطلّعات  اإنصاف

األعمال؛ وعليه كان من الواجب إيالء االهتمام إلدارة العالقة مع أصحاب وكان هذا التوسع شبيها بتطورات وتوسعات منظّمات 

ومشلت هذه التوسعات اليوم حىت األجيال الالحقة تطبيقا ملبدأ اإلنصاف الذّي . املصلحة يف املؤسسات االقتصادية وتسيري هذه التوسعات

 قة مع هؤالء لتفعيل أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية؛جاءت به التنمية املستدامة، وهنا كان من الضروري ربط إدارة العال

 .ته الورقة البحثيةاه إليهدف  وهو أساسا ما

  مشكلة البحث 

استراتيجية واضحة إلدارة عالقتها مع األطراف مجلة من املعوقات والتحديات على رأسها غياب  املؤسسة االقتصادية اليومتواجه     

غياب ىل إباإلضافة ، يف حتديد دورهم وعالقتهم بتفعيل أبعاد التنمية املستدامة، كالقصور يف حميطها الداخلي واخلارجيذات املصلحة 

  .وسياسات حقيقة لدى املؤسسة االقتصادية لتعيينهم ودجمهم يف استراتيجياا املستقبلية خطط

  :اليت تسعى الورقة لإلجابة عليها هي فاإلشكالية الرئيسيةوعليه 

  "مامدى مسامهة إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة يف جممع زاد فارم لصناعة األدوية بقسنطينة؟" 
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  :هيأسئلة فرعية ويندرج حتت هذا السؤال 

  ما هو مستوى إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف املؤسسة املبحوثة؟

  ة املستدامة يف املؤسسة املبحوثة؟ما هو مستوى تفعيل أبعاد التنمي

  هل هناك دور ذو داللة إحصائية إلدارة العالقة مع أصحاب املصلحة الرئيسيني يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة؟

  هل هناك دور ذو داللة إحصائية إلدارة العالقة مع أصحاب املصلحة الثّانويني يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة؟

  :فرضيات البحث

  :يف إجابات مؤقّتة على أسئلة البحث انطلقنا من فرضيتني أساسيتني مها

  يوجد دور ذو داللة إحصائية إلدارة العالقة مع أصحاب املصلحة الرئيسيني يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة املبحوثة؛ �

  يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة املبحوثة؛ الثانوينياملصلحة ال يوجد دور ذو داللة إحصائية إلدارة العالقة مع أصحاب  �

 

  أمهية البحث 

كونه ركيزة أساسية بإدارة العالقة مع اصحاب املصلحة من قبل الباحثني وصانعي القرارات، املتزايد  البحث من االهتمامتأيت أمهية     

التوجه العاملي املتسارع ملنظمات االعمال حنو تبني أهداف إىل  التنمية املستدامة، باإلضافة أبعاد سياسات املؤسسة االقتصادية لتفعيليف 

 .وأسس التنمية املستدامة

  البحث أهداف

  :األهداف التاليةحياول البحث الوصول إىل  

 إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف املؤسسة املبحوثة؛ مستوىبيان  .1

 التنمية املستدامة يف املؤسسة املبحوثة؛حتديد مستوى تفعيل أبعاد  .2

 حتديد مدى مسامهة إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة املبحوثة؛ .3

  نطاق البحث

  .قسنطينةحالة املؤسسة األم مع زاد فارم لصناعة األدوية ب مع التركيز علىاملؤسسة االقتصادية مشلت الدراسة مكانيا 

  منهج البحث وأدوات مجع البيانات

النظري والعملي؛ وذلك لكونه املنهج املناسب لفهم مشكل البحث  اجلزئنياعتمدنا يف هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي يف 

واعتمدنا على أحدث املراجع ذات الصلة يف اجلزء النظري، كما اعتمدنا . واإلجابة عنه وكذا حتليل املعلومات والوصول إىل نتائج دقيقة

فردا ميثّلون أصحاب  20ة من أصحاب املصلحة بلغت على استبيان مبقياس ليكرت يف مجع البيانات من خالل توزيعه على عينة عشوائي

ولتحليل هذه البيانات حتليال دقيقا استخدمنا املتوسطات . بالتساوي) رمز ث(وأصحاب املصلحة الثانويني ) رمز ر(املصلحة الرئيسيني 

وقصد  ).SPSS(االجتماعية  للعلوم اإلحصائية احلزم احلسابية ومعامل االرتباط ومعامالت ومناذج االحندار، وذلك باستخدام برنامج

  :ن استخدمنا معامل ألفا كرونباخ والذي أعطى النتائج التاليةاالستبياقياس معامل ثبات 
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 معامل ثبات االستبيان

  عدد األسئلة  Cronbach's Alphaمعامل الثّبات 

  ث  ر  ث  ر

,8790  0,81 20  20  

واحلال نفسه . وعليه فمعدل الثبات جيد ودال 600,وهو أكرب من  8790,بلغ معامل ثبات استبيان أصحاب املصلحة الرئيسيني قيمة 

  .0,81بالنسبة ملعدل ثبات استبيان أصحاب املصلحة الثانويني والذي بلغ معدال جيدا قدر بــ

  اجلانب النظري

I.  ظري ألصحاب املصلحةاإلطار الن 

  . سنلخص هنا أهم األفكار اليت جاء ا املفكّرون يف إطار أصحاب املصلحة وإدارة العالقة معهم

  أصحاب املصلحة .1

إنّ احلديث عن إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يقودنا يف البدء إىل احلديث عن فكرة أصحاب املصلحة وتبلورها يف الفكر اإلداري، 

 و ) 1932(Means و  Berle و      )Adam Smith )1759كلّ من مع أعمال حيث يرى البعض أنّ الفكرة بدأت 

Bernabd)1938 .( وبعد  م يف معهد ستانفورد لألحباث يف الواليات املتحدة،1963أما ظهوره كمفهوم فريجع الجتماع عام

  .ذلك تنوعت نظرة التخصصات إىل هذا املفهوم عرب تارخيه

ميكن اختصار أهم التطورات اليت عرفها املفهوم من خالل : التطور التارخيي ملفهوم أصحاب املصلحة عرب خمتلف الزوايا اإلدارية  .أ 

 stratégie"يف كتابه Ansoff Igorجتلت فكرة أصحاب املصلحة من قبل ؛ حيث بالتخطيط االستراتيجيعدة مراحل بدًء 

corporative"ذج الذي وضعه ؛ حيث مشل االمنو Ansoff Igor العمالء، املوردين و العاملني،  املسامهني،: ألصحاب املصلحة

تايلور باالخنفاض املتوقع يف أمهية املسامهني، وأكّد على ضرورة أخذ املنظمات  برنار، تنبأ السبعيناتويف سنوات . اتمعاملقرضني و

 إىل  shareholdersأي االنتقال من ( ، لكل أصحاب املصلحة يف احلسبان حىت تكون نشاطات املؤسسات مرحبة ماليا واجتماعيا

stakeholders(1. وأضاف Ackoff Russel  ظميف أدبياتأنّ مشاركة أصحاب املصلحة أمر أساسي يف تصميم  نظريات الن

هذه األخرية تؤثر بدورها على املنظمات؛  ،النظم الفعالة، ورأى أنّ الشركات وباعتبارها نظماً مفتوحة، هي جزء من شبكات أكرب

لعبت ظهرت العديد من األحباث و املسؤولية االجتماعية للشركات من منظورو. 2أو مستقل" ككيان ضيق"وبالتايل ال ميكن اعتبارها 

محاية البيئة ، ، محاية املستهلكنيناهضة للحروب، املاحلقوق املدنية: والسبعينات والناشطة يف جماالت يف الستينات احلركات االجتماعية

 اليت وضعها  النظرية التنظيميةنصت و. 3املؤسسة االقتصادية يف اتمع دورإعادة التفكري يف املرأة، دورا كبريا يف  والدفاع عن حقوق
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Jeffrey Pfeffer et Richard Salancik  على أن هناك عالقة مباشرة إلدارة املطالب يف فعالية املنظمة، ال  م1978يف عام

، فإنّ النظرية الكالسيكية ألصحاب Arun Elias et Robert Cavanaووفقا لـ . سيما تلك اليت ختص مجاعات املصاحل

التخطيط االستراتيجي، نظرية النظم، املسؤولية : جذورها من بقاء الشركة، مث متتد إىل أربعة جماالت رئيسية هي املصلحة تأخذ

ملفهوم   Edward Freemanينظر اإلدارة االستراتيجية  منظور ويف األخري ومن. 4االجتماعية للشركات والنظرية التنظيمية

ألصحاب املصلحة باعتباره أول من وضع األفكار يف نظرية مسيت بنظرية أصحاب املصلحة، وقد وضع فرميان مفهوما يغطي مشاكل 

، ويؤكّد "االستجابة االجتماعية للشركات" منظمات األعمال اإلستراتيجية، كما يعرب عن املسؤولية االجتماعية للشركات مبصطلح 

   .5ل املتبادل بني املنظمات وأصحاب املصاحل فيهاعلى ضرورة التفاع

أين  – م1963عام  اجتماع معهد ستانفورد لألحباث يف الواليات املتحدةعرف أصحاب املصلحة يف : مفهوم أصحاب املصلحة  .ب 

 تعترب اليت اجلماعات أو بتعبري آخر تلك. 6"اجلماعات اليت بدوا تتوقف املنظمة عن العمل" على أنهم  -كان أول ظهور للمصطلح

 ميكن اليت األفراد أو اجلماعات": كما عرفهم فرميان ووافقه يف ذلك العديد من الكتاب واملنظّرين على أم. الشركة وجناح لبقاء حيوية

 كل يضم املصلحة ألصحاب شامل تعريف لوضع حماولة ويف سبق ما على واعتمادا. 7"املنظمة وأهداف بإجنازات تتأثّر أو تؤثر أن

 طبيعي، كيان )أو مجاعة(فرد صاحب املصلحة يف املؤسسة االقتصادية هو كلّ  :اآليت االجرائي التعريف نقترح استثناء، دون األطراف

أو غري ( مباشرةبصفة  يشاركأو ) أو يتأثّر/و( يؤثٍّرمع املؤسسة؛ ) أو ضمنية(صرحية  عقوداميلك ) أو مستقبلي( حايل، )أو معنوي(

  .مل تنشطأم  نشطتسواء  بأهدافهاباملؤسسة و) مباشرة

 األكثر والطريقة. هم من تعريف أصحاب املصلحة وتصنيفام وبني حتديد بني واضحة عالقة هناك :جمموعات أصحاب املصلحة  .ج 

  .8الشركة بينهم وبني نوع العالقة يف النظر هي املصلحة لتحديد أصحاب شيوعا

وتضم هذه الفئة مجيع أصحاب املصلحة الذين هلم عالقة مميزة مع الشركة؛ مبعىن أنها : املصلحة أصحاب من الرئيسية اموعات: أوال

  :وتشمل هذه الفئة كل من. تعترب من األطراف احلامسة يف حتقيق أهداف املؤسسة

أصول املؤسسة ما خيوهلم من ميلكون حقوق ملكية جزء من هؤالء  نّحيث أ ،ميثل املسامهون فئة مهمة من أصحاب املصاحل: املسامهون �

  .9احلق يف االستفادة من جزء من أرباحها على اختالف أصنافهم

املؤسسة  فوجود. إن هذه الشرحية من أصحاب املصاحل ذات أمهية كبرية لكل املؤسسات االقتصادية بدون استثناء: الزبائن أو العمالء �

 .10عليها من قبل هؤالء وتسويقها ووجود طلبمرتبط بإنتاج سلع أو خدمات  وبقاؤها

هؤالء، ميثّلون مصدر مهم  ،يتوقّف نشاط أي مؤسسة على بناء عالقة وثيقة قائمة على الثقة املتبادلة مع املوردين: املوردون واملوزعون �

اعة كما حتتاج املؤسسة جلماعة أخرى من أصحاب املصلحة احلامسني وهي مج. 11ملدخالت املؤسسة وحمرك رئيسي لسلسلة توريدها

  .املوزعني؛ حيث يعمل هؤالء عمل املوردين لكن يف جهة املخرجات

، خلق القيمة يف املؤسسةمصدر العامل ويعترب  .من إداريني وفنيني وفئات أخرى أو األجراء تشمل هذه الفئة مجيع العاملني: العمال �

ف عمل مالئمة كمحيط العمل، التكوين والتدريب بل تتعداها إىل توفري ظرو ؛حيث أن له مصلحة مهمة ال تقتصر على األجر فحسب

على  متنوعة كما يندرج ضمن هذا الطرف كل املسريين واملدراء باعتبارهم أجراء رغم التعامل معهم بطرق .وكذلك نظام للحوافز
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 مثرية نظر وجهة وجاءت. ومسؤولياا املنظمة إجراءات جتسيد يف اآلخرين املصلحة أصحاب من يعتربوم فالبعض. الكتابات اختالف

  .12واملوظفني املستثمرين بني كحكم يعتربهم الذي ،)1984( سنة Aoki طرف من لالهتمام

نقصد م كل من يقطن أو يعيش حول حميط وحدات اإلنتاج ويتأثرون  ؛ميثل اتمع احمللي شرحية مهمة من املستفيدين: اتمع احمللي �

  .سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة من النشاط الذي متارسه املؤسسة

. تتشكّل هذه الفئة من أفراد أو مجاعات غري حامسة يف نشاط املؤسسة وحتقيق أهدافها: اآلخرون املصلحة أصحاب جمموعات: ثانيا

  :عرضة ملخاطر وأضرار ناجتة عن هذه األهداف وتضم هذه الفئةلكنهم قد يكونون 

وباعتبارها إحدى القوى اخلمس  .حتتوي هذه اموعة على مجيع املؤسسات اليت تنشط يف قطاع الصناعة اخلاص باملؤسسة: املنافسون �

 .13للتنافسية يف منوذج بورتر، فإن املنافسني للمؤسسة يتأثّرون بنشاطها ويؤثّرون عليها

تأثريها على املؤسسات بالسياسات  تدخل السلطات احلكومية كطرف من أصحاب املصلحة يف املؤسسة من خالل: احلكومات �

  .التنظيمية والقوانني والتشريعات االستثمارية

. وق املايليدخل ضمن هذا الطرف حاملو السندات اليت أصدرا املؤسسة ومتّ االكتتاب فيها من طرفهم أو شراؤها من الس: الدائنون �

ويعترب حاملو السندات من املمولني للشركة غري أنهم خيتلفون عن املسامهني سواء من حيث حتمل املخاطر أو من حيث العائد املتحصل 

  .عليه

 تتركها اليت البيئية باآلثار مستمر وبتزايد كبري بشكل معنيا اتمع أصبح وقد. واهلواء واملاء التربة من كل ا ويقصد: البيئة والطبيعة �

 .اإلنسان صحة على االقتصادية للمؤسسات املختلفة املمارسات

تنامى دور هذه اجلماعات يف وقتنا احلايل، فسواء كانت منظّمات مستقلّة أو جاءت كممثّل ألصحاب مصاحل  :ملنظّمات غري احلكوميةا �

  . آخرين فإنّ نشاطها له تأثري كبري على سري املؤسسة وأهدافها

 تلعب وسائل اإلعالم دورا كبريا يف الضغط على املؤسسات لتقدمي إيضاحات ومعلومات عن نشاطها: جلمهور ووسائل اإلعالما �

  . شفافية وجعلها أكثر

يعترب فريدمان أنّ هناك أطرافا من األجيال السابقة ميكن اعتبارهم من أصحاب املصلحة؛ ويشري إىل  :*األجيال السابقة والالحقة �

كما تصاعدت وترية املطالبة حبق األجيال املستقبلية يف تلبية حاجياا مع تزايد االهتمام . مؤسسي الشركات الكربى حول العامل

 :  وإملاما جبميع هذه العناصر نقترح الشكل التايل. ية املستدامةباملسؤولية االجتماعية ملنظّمات األعمال والتنم

  دائرة أصحاب املصلحة املوسعة :1الشكل رقم

                                                           
  "Strategic management : A stakeholders approach"يدرجهم إدوارد فرميان يف دائرة أصحاب املصلحة يف كتابه *
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ونالحظ من خالل هذا العرض أنه ومع مرور الوقت توسعت دائرة أصحاب املصاحل، وجاء هذا التوسع نتيجة إثراء األفكار يف العديد 

لالنتهاكات البيئية، وكذلك ظهور  املناهضةاالت؛ سواء يف جمال اقتصاد التنمية أو يف أفكار اإلدارة البيئية بعد تنامي النداءات 

  .تطبيقات ملفاهيم املسؤولية االجتماعية للمنظّمات؛ فظهرت املؤسسة املواطنة أو امللتزمة أو املستجيبة

  :أصحاب املصلحة باختالف املنظّرين غري أننا ركّزنا على تصنيفني هامني مها

يف البداية قدم فرميان تصنيفا يفرق فيه بني أصحاب املصلحة الداخليني وأصحاب 

ليقدموا تصنيفا يفرقون فيه بني أصحاب املصلحة األساسيني وأصحاب 

املصلحة الثانويني، حيث يعتربون أنّ حتقيق املؤسسة ألداء جيد مستدام مشروط بربط عالقة وطيدة بينها وبني أصحاب املصلحة 

  .والشكل التايل يبين ذلك .14األساسيني

  
  أصحاب املصلحة األساسيني

Managing for Stakeholders Survival, Reputation, and 

: يقسمهم هؤالء إىل أقسام عديدة حسب صفام واليت هي

∗ R. Edward Freeman, Jeffrey S. Harrison, Andrew C. Wicks
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 من إعداد الباحثني

ونالحظ من خالل هذا العرض أنه ومع مرور الوقت توسعت دائرة أصحاب املصاحل، وجاء هذا التوسع نتيجة إثراء األفكار يف العديد 

االت؛ سواء يف جمال اقتصاد التنمية أو يف أفكار اإلدارة البيئية بعد تنامي النداءات 

تطبيقات ملفاهيم املسؤولية االجتماعية للمنظّمات؛ فظهرت املؤسسة املواطنة أو امللتزمة أو املستجيبة

أصحاب املصلحة باختالف املنظّرين غري أننا ركّزنا على تصنيفني هامني مهاتعددت تصنيفات : أصناف أصحاب املصلحة

R.Edward. Freeman : ق فيه بني أصحاب املصلحة الداخليني وأصحابم فرميان تصنيفا يفريف البداية قد

ليقدموا تصنيفا يفرقون فيه بني أصحاب املصلحة األساسيني وأصحاب  2007 سنة*∗املصلحة اخلارجيني، غري أنه عاد هو وآخرون

املصلحة الثانويني، حيث يعتربون أنّ حتقيق املؤسسة ألداء جيد مستدام مشروط بربط عالقة وطيدة بينها وبني أصحاب املصلحة 

األساسينياألساسيني، كما أنّ أصحاب املصلحة الثانويني هلم تأثري كبري على عالقة املؤسسة ب

  تصنيف فرميان وآخرون ألصحاب املصلحة

أصحاب املصلحة األساسيني                                                        الثانويني

Source: Jeffrey S. Harrison, Andrew C. Wicks, "Managing for Stakeholders Survival, Reputation, and 

, University Press New Haven & London, 2007, p7  

Ronald mitchell, bradley agle م واليت هي: وآخرونمهم هؤالء إىل أقسام عديدة حسب صفايقس

  :امللحة كما يليالشرعية، السلطة والضرورة 

  :جند التصنيف هذا وضمن: الكامنني

                                        

Andrew C. Wicks 

دور إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية"

 

 

من إعداد الباحثني :املصدر

ونالحظ من خالل هذا العرض أنه ومع مرور الوقت توسعت دائرة أصحاب املصاحل، وجاء هذا التوسع نتيجة إثراء األفكار يف العديد 

االت؛ سواء يف جمال اقتصاد التنمية أو يف أفكار اإلدارة البيئية بعد تنامي النداءات من ا

تطبيقات ملفاهيم املسؤولية االجتماعية للمنظّمات؛ فظهرت املؤسسة املواطنة أو امللتزمة أو املستجيبة

أصناف أصحاب املصلحة  .د 

R.Edward. Freemanتصنيف : أوال

املصلحة اخلارجيني، غري أنه عاد هو وآخرون

املصلحة الثانويني، حيث يعتربون أنّ حتقيق املؤسسة ألداء جيد مستدام مشروط بربط عالقة وطيدة بينها وبني أصحاب املصلحة 

األساسيني، كما أنّ أصحاب املصلحة الثانويني هلم تأثري كبري على عالقة املؤسسة ب

تصنيف فرميان وآخرون ألصحاب املصلحة: 2الشكل رقم

الثانوينيأصحاب املصلحة           

R. Edward Freeman, Source:

Success"University Press New Haven & London, 2007, p

Ronald mitchell, bradley agle تصنيف: ثانيا

الشرعية، السلطة والضرورة 

الكامنني املصلحة أصحاب �

                                                           



بقسنطينة ألدوية لصناعة ادراسة ميدانية على جممع زاد فارم 

 على إرادا خالهلا من تفرضها اليت القوة إالّ متلك

 معدومة؛ أو ضعيفة الشركة مع تفاعلها فقوة

 على للتأثري امللّحة الضرورة وال القوة متلك 

 متلك ال للقوة، والفتقارها لكنها الشركة، قبل من

 على جيب وعليه والشرعية؛ السلطة: الشركة على

 متكنها اليت للسلطة تفتقد لكنها وملحة مشروعة مطالب

 تتمتع ال لكنها ملحة مطالب ميلك كونه الشركة

.   

 بد ال وعليه ،)امللحة والضرورة الشرعية السلطة،(

 .   والشكل التايل يوضح هذه األصناف

Ronald mitchell, bradley agle وآخرون  

  
  :من إعداد الباحثَني اعتمادا على

, Spring 2011, p15  

إدارة العالقة مع "يصطلح عليها تتعدد اآلراء واملصطلحات بني املنظّرين واملفكّرين، فمنهم من 

غري أنّ املصطلح الشائع والذي يتبناه فرميان وآخرون هو 

، يف إشارة إىل كيفية تسيري وحتليل تطلّعام ومطالبهم 
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متلك ال الفئة هذه )dormant stakeholder:( الساكنني

فقوة وبالتايل. أيضا ملّحة قوة متلك وال الشرعية، متلك ال مستخدمة،

ال لكنها الشرعية متلك املدراء نظر يف الفئة هذه: التقديريني 

 املؤسسة؛ على الضغط قوة متلك ال مهمشة

من فيها النظر ميكن ملحة مطالب الفئة هذه ومتلك: املطالبني 

  .حتالفات يف تدخل مل إذا

  :الصنف هذا ضمن وجند: املترقبني

على املؤثّرة القوى أهم من اثنني الصنف هذا ميتلك: املهيمنني 

 ملحة؛ مطالب تكن مل لو حىت القسم هذا وتطلعات 

مطالب دائما ميلك املصلحة أصحاب من النوع هذا: التابعني 

 

الشركة نشاط على خطرا يشكّل أن ميكن الصنف هذا: اخلطريين 

 .حتقيقها إىل للوصول السلطة استخدام إساءة إمكانية إىل يؤدي

( الثالث الصفات ميلك املصلحة أصحاب من الصنف هذا: احلامسني

والشكل التايل يوضح هذه األصناف  .األول املقام يف معهم جيدة عالقة وإقامة البالغة األمهية

Ronald mitchell, bradley agleأصناف املصلحة حسب 

Martin Högsten"Stakeholders’ Influence on من إعداد الباحثَني اعتمادا على :املصدر

a Company’s CSR Initiatives A Case Study of Swedish Textile Companies", Spring 2011, p15

تتعدد اآلراء واملصطلحات بني املنظّرين واملفكّرين، فمنهم من : إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة

غري أنّ املصطلح الشائع والذي يتبناه فرميان وآخرون هو ". حوكمة أصحاب املصلحة" ومنهم من يصطلح عليها 

، يف إشارة إىل كيفية تسيري وحتليل تطلّعام ومطالبهم )"stakeholders management(إدارة أصحاب املصلحة 

  .عالقة التأثري املتبادل بني املنظّمة وهاته األطراف

دور إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية"

 

 

الساكنني املصلحة أصحاب �

مستخدمة، غري قوتها الشركة؛

 املصلحة أصحاب �

مهمشة فهي وعليه. الشركة

 املصلحة أصحاب �

إذا املؤسسة على التأثري قدرة

املترقبني املصلحة أصحاب �

 املصلحة أصحاب �

 ملطالب أمهية إعطاء املدراء

 املصلحة أصحاب �

 أهدافها؛ إىل الوصول من

 املصلحة أصحاب �

يؤدي قد الذي األمر بالشرعية

احلامسني املصلحة أصحاب �

األمهية إعطائهم من للمدراء

أصناف املصلحة حسب :3الشكل رقم   

    
Johan Carlsson Martin Högsten, 

a Company’s CSR Initiatives A Case Study of Swedish Textile Companies

 

إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة .2

ومنهم من يصطلح عليها " أصحاب املصلحة

إدارة أصحاب املصلحة "مصطلح 

عالقة التأثري املتبادل بني املنظّمة وهاته األطراف وإدارة
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مجيع املمارسات اليت تعمل على فهم : يعرف فرميان وآخرون إدارة أصحاب املصلحة على أنها: تعريف إدارة أصحاب املصلحة  .أ 

اذ القرارات االستراتيجية تبعا هلذا العالقات املتشابكة بني املؤسسة وأصحاب املصلحة وحتليل التفاعالت الناجتة عنها خللق القيمة واتخ

ويرى فرميان بضرورة إدراج هذه املمارسات حتت سقف إدارة مستقلة يف املؤسسات االقتصادية أو على األقلّ ممارستها . 15التحليل

 أو أصحاب وسيلة لفهم النظام االجتماعي للمؤسسة من خالل حتديد الفاعلني الرئيسيني اعلى أنهوتعرف أيضا . بشكل ضمين فيها

وحاولنا تعريفها باختصار بأنها إدارة استراتيجية ترتكز أساسا على أصحاب املصلحة . 16املصلحة وتقييم مصاحل كل منها يف سياق معني

  .وتعمل على حتقيق أكرب قدر ممكن من التوازن بني املصاحل املتضاربة

التعرف على ممارساا وجب  اوإجناح نتائجه صحاب املصلحةز حتاليل إدارة أإلجنا :ممارسات إدارة أصحاب املصلحة وخطواا  .ب 

وضع خارطة أصحاب املصلحة واالستراتيجيات اليت جيب مثّ معرفة أولويات التعامل معها م وحتديد أصحاب املصلحة، معرفة تطلّعا من

املصاحل مثّ تقدمي نتائج إدارة أصحاب املصلحة يف ، وكلّ هذا يتم يف إطار عام وهو بناء احلوار مع أصحاب رطةاتبنيها تبعا هلذه اخل

 .تقارير

يعد حتديد أصحاب املصلحة اخلطوة األوىل يف حتليلهم، وتعىن هذه اخلطوة بتجميع كلّ األشخاص : حتديد أصحاب املصلحة: أوال

طرق حلصر أصحاب املصلحة غري أنّ وهناك عدة  .واجلماعات واملنظمات اليت ميكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر يف املؤسسة

تقنية تقوم من خالهلا جمموعة والذي يعرف على أنه  (Brainstorming)أحسن طريقة هي طريقة العصف الذّهين أوعصف األفكار 

أسلوب حر من الباحثني أو املدراء التنفيذيني أو املهتمني باالبتكار بعقد جلسات؛ يتم خالهلا طرح عدد من األفكار حول مشكلة ما ب

مع التطور و .17حيث يرحب بأي فكرة مهما كانت غريبة، وذلك سعياً لفك العنان للخيال وخلق أفكار جديدة وإبداعية ؛ومشجع

ومن األسباب . الذي تشهده تكنولوجيا املعلومات، أصبحت اللقاءات اإللكترونية، واالجتماعات عن بعد منطا شائعاً يف العصف الذّهين

تشجيع األعضاء على تطوير وربط و عرض األفكار على مرأى اجلميع، حتديد غرض اجللسة بدقّة :جناح هذه التقنية اليت تقوي فرص

 .أفكار بعضهم البعض وجتنب التقييم أو النقد

بعد حتديد أصحاب املصلحة يف املؤسسة بشكل دقيق، يكون على : وأولويات التعامل معهم تطلعات أصحاب املصلحةحتديد : ثانيا

كما أنّ  .ويكون ذلك بطرح مجلة من األسئلة واإلجابة عنها. القائمني فيها حتديد احتياجات وتطلعات كل طرف من هاته األطراف

من هي األطراف األكثر تأثريا : إدارة أصحاب املصلحة تقتضي اإلملام بأولويات التعامل معهم، ويقودنا احلديث هنا إىل التساؤل التايل

  .  واجلدول التايل يبني أهم تطلعات أصحاب املصلحة على اختالفهم ؤسسة؟وتأثّرا بنشاط امل

  تطلّعات أصحاب املصلحة: 1اجلدول رقم

 مسامهة أصحاب املصلحة يف خلق القيمة تطلعات واحتياجات أصحاب املصلحة أصحاب املصلحة

 الديون رأس املال، التقليل من خطر توزيعات األرباح والرفع من قيمة السهم املسامهون

 تنمية رأس املال البشري، االبتكار، التعاون املداخيل، األمن الوظيفي والتكوين العمال

 الوالء، حتسني السمعة، تواتر الشراء النوعية، اخلدمات، السالمة واألسعار العمالء

 الكفاءة يف تسيري املنظّمة األجور، الترقية، اهليبة والسلطة املسريون



بقسنطينة ألدوية لصناعة ادراسة ميدانية على جممع زاد فارم 

 الكفاءة، انتظام مواعيد التسليم

 الشرعية والترخيص بالعمل

الترخيص واالعتماد، الدعم بسياسات االقتصاد 

 ي الكل

 الشرعية والترخيص بالعمل

ابق أما بالنسبة إىل أولويات التعامل مع أصحاب املصلحة فرغم األمهية الكبرية للمسامهني والتركيز على ما يسمى باألمنوذج الكبري يف الس

إال أنه تعرض النتقادات شديدة وحلّ حملّه امنوذج أصحاب املصلحة والذّي بين 

. على أهم انتقاد يوجه إىل سابقه وهو أنّ حتمل املخاطر يف املؤسسة ال يقتصر على املسامهني فقط بل على مجيع أصحاب املصلحة

  .18ة هلا سلّم أمهية بالنسبة هلذه األطراف وعليها حتديد أمهية كلّ منهم

يتم وضع وتصميم خارطة أصحاب املصلحة متكننا من حتديد أولويات إدارة أصحاب املصلحة 

 :والشكل رقم .19تتماشى مع كل مربع يف اخلارطة

  
Group Report Managing SARS Outbreaks, Current Issues in Health,  

وبعد إعداد هذه اخلارطة يبقى على القائمني على إدارة أصحاب املصلحة أن يضعوا االستراتيجيات الكفيلة بالتعامل واحلوار مع خمتلف 

ال تتطلب هذه اموعة جمهودات كبرية لتلبية حاجاا ولكنها تبقي مصدرا هاما لدعم 

 Aبتطوير نفوذ ومصاحل األطراف )  Dواليت تشكل اموعة 
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 توريد مستقرة ومستدامةعالقة 

 املسامهة يف رفاه اتمع، احلد من التلوث البيئة واملنظمات غري احلكومية

 احترام القوانني، التشغيل، اجلباية احلكومة والسلطة القانونية

الشرعية والترخيص بالعمل احترام القيم، الشفافية، الرفاه 

  ني

أما بالنسبة إىل أولويات التعامل مع أصحاب املصلحة فرغم األمهية الكبرية للمسامهني والتركيز على ما يسمى باألمنوذج الكبري يف الس

إال أنه تعرض النتقادات شديدة وحلّ حملّه امنوذج أصحاب املصلحة والذّي بين  ؛واإلدارة املالّكلعالقة بني االهتمام األكرب ل

على أهم انتقاد يوجه إىل سابقه وهو أنّ حتمل املخاطر يف املؤسسة ال يقتصر على املسامهني فقط بل على مجيع أصحاب املصلحة

ة هلا سلّم أمهية بالنسبة هلذه األطراف وعليها حتديد أمهية كلّ منهم

يتم وضع وتصميم خارطة أصحاب املصلحة متكننا من حتديد أولويات إدارة أصحاب املصلحة : خارطة أصحاب املصلحة

تتماشى مع كل مربع يف اخلارطةوالوضعيات املختلفة اليت تتخذها هذه األطراف، ومن مثّ حتديد االستراتيجيات اليت 

  خارطة أصحاب املصلحة

the Stakeholders Model"Group Report Managing SARS Outbreaks, Current Issues in Health

Services Management (MM566), 3 May   
وبعد إعداد هذه اخلارطة يبقى على القائمني على إدارة أصحاب املصلحة أن يضعوا االستراتيجيات الكفيلة بالتعامل واحلوار مع خمتلف 

  :20أصحاب املصلحة؛ هذه االستراتيجيات ال ختتلف كثريا عن اآليت

ال تتطلب هذه اموعة جمهودات كبرية لتلبية حاجاا ولكنها تبقي مصدرا هاما لدعم  :Aاموعة مع  املراقبة واحلذر

واليت تشكل اموعة (فيمكن للمؤسسة التأثري علي األطرف األساسية 

   يف املؤسسة واحلصول على دعم عدد كايف منها؛

دور إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية"

 

 

 املوردون

البيئة واملنظمات غري احلكومية

احلكومة والسلطة القانونية

 اجلمهور و وسائل اإلعالم

نيمن إعداد الباحث :املصدر

أما بالنسبة إىل أولويات التعامل مع أصحاب املصلحة فرغم األمهية الكبرية للمسامهني والتركيز على ما يسمى باألمنوذج الكبري يف الس

االهتمام األكرب لوالذي يويل 

على أهم انتقاد يوجه إىل سابقه وهو أنّ حتمل املخاطر يف املؤسسة ال يقتصر على املسامهني فقط بل على مجيع أصحاب املصلحة

ة هلا سلّم أمهية بالنسبة هلذه األطراف وعليها حتديد أمهية كلّ منهموبالتايل فكلّ مؤسس

خارطة أصحاب املصلحة: ثالثا

والوضعيات املختلفة اليت تتخذها هذه األطراف، ومن مثّ حتديد االستراتيجيات اليت 

  .يبين هذه اخلارطة 4

خارطة أصحاب املصلحة: 4الشكل رقم

            
:Source Peter YUEN,"the Stakeholders Model

Services Management (MM566), 3 May 2004, p6

وبعد إعداد هذه اخلارطة يبقى على القائمني على إدارة أصحاب املصلحة أن يضعوا االستراتيجيات الكفيلة بالتعامل واحلوار مع خمتلف 

أصحاب املصلحة؛ هذه االستراتيجيات ال ختتلف كثريا عن اآليت

املراقبة واحلذرإستراتيجية  ����

فيمكن للمؤسسة التأثري علي األطرف األساسية . استراتيجيات املؤسسة

يف املؤسسة واحلصول على دعم عدد كايف منها؛
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مقدرة بدقة ويتعني ...) اجلماعات احمللية، الرأي العام(جيب أن تكون حاجات هذه اموعة : Bاموعة الدفاع مع  إستراتيجية ����

علي املسريين اإلعالم املستمر والكايف ألطراف هذه اموعة لقدرم علي تقدمي الدعم اهلام يف حالة ضرورة التأثري علي تطلعات 

  التحالف معهم؛عن طريق التكتالت و D اموعة

بالرغم من طبيعتهم السلمية إال أن العالقة مع هذه األطراف صعبة التخطيط،  فقد يتحولون إىل : Cاموعة  التعاون إستراتيجية ����

وتعترب القضايا املتعلقة ذه اموعة . يف حالة سوء تقدير مصاحلهم؛ وخاصة عند التخلي غري املدروس عن إستراتيجية معينة D اموعة

  ويندرج يف هذه اموعة غالبا املسامهون؛ . من أصعب القضايا على املؤسسة وإرضاؤهم يقود إىل حتكيم املصاحل

جيب أن حيظى ) acteurs clés(ن اإلطار السياسي فرد فعل األطراف األساسية  مهما كا: Dاموعة  املشاركة استراتيجية ����

املسامهني األساسيني، املؤسسني يف املؤسسة العائلية، اإلدارة الوصية (باالهتمام األساسي للمؤسسة يف مرحلة وضع وتقييم اإلستراتيجية 

 ...).بالنسبة للمؤسسة العمومية

دوات إدارة أصحاب املصلحة يف تسيري عالقة املؤسسة معهم، غري أنّ هذه اخلطوات البد أن تسري يف إطار وتعد اخلطوات السابقة مبثابة أ

  .حوار متفتح ومؤسس

تعد خطوة حتديد أصحاب املصلحة أهم مدخل للحوار البناء معهم، وحتتوي هذه العملية أيضا  :21احلوار مع أصحاب املصلحة: رابعا

على إجرءات وممارسات تبدأ باإلفصاح عن املعلومات؛ حيث يتم حصر األطراف املؤيدة لكسب دعمها واألطراف املعارضة للتفاوض 

الوصول من خالهلا إىل أقصى توازن ممكن بني املصاحل املتضاربة، وحماولة  وتبدأ بعدها عملية التشاور والتفاوض واليت البد من. معها

كما يتم تسيري الشكاوي جبدية عن طريق توضيح طرق التواصل . إرضاء األطراف املعارضة وكسب تأييد ودعم األطراف املستفيدة

وبعد هذه املمارسات تأيت حتمية مشاركة أصحاب . اراملباشر وغري املباشر مع املشتكني وختصيص مكاتب مكلّفة باإلعالم يف هذا اإلط

ويف األخري يكون على املؤسسة إعداد التقارير اليت توضح نتائج كلّ العمليات . ؤسسةاملصلحة يف الرقابة على تنفيذ االستراتيجيات يف امل

طالعات واالستبانات املوزعة تيق االسهذه التقارير من الضروريات، وذلك عن طر إشراك أصحاب املصلحة يف إعداد كونويالسابقة؛ 

  .عليهم

II. إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة ضمن إطار التنمية املستدامة  

ويف نفس التيار ) سنوات الثمانينات( كيف تطورت االهتمامات بأصحاب املصلحة يف املؤسسة االقتصادية، ويف نفس الفترة تقريبا  رأينا

  .ى بالتنمية املستدامةظهرت أفكار تنموية جديدة فيما يسم

توالت املؤمترات اليت اهتمت مبوضوع التنمية املستدامة ابتداًء من قمة االمم املتحدة : التنمية املستدامة من اإلطار الكلّي إىل اجلزئي .1

قمة وهي قمة األرض األوىل يف ريو دي جانريو واليت متخضت عنها  أهمب ؛ مرورا"20+ريو"املؤمتر األخري ووصوال إىل  1987لسنة 

وحتوي التنمية املستدامة يف مبادئها العديد من التقاطعات أو النقاط املشتركة مع تيار أصحاب املصلحة لعلّ أمهّها هو مبدأ  .21األجندة 

  .اإلنصاف
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من أهم هذه  ملنظّمة البيئة والتنمية 1987اجتماع سنة 

 تلبية على املقبلة األجيال بقدرة املساس دون احلاضر

  مترابطة؛ قضايا

من تعريف التنمية املستدامة يظهر جليا أنها عملية شاملة ومتعددة األبعاد؛ فقد اكتسى البعد االجتماعي 

ومع  والبيئي للتنمية أمهية بالغة يف وقتنا احلاضر، حيث تعمل التنمية املستدامة على خلق جو لتعايش أمناط اإلنتاج واالستهالك مع البيئة

إضافة إىل ظهور تغيرات جذرية على املبادئ االقتصادية مبا يسمح بالوصول إىل الكفاءة االقتصادية ومبا 

غري أنّ هناك أبعادا أخرى للتنمية املستدامة يصر عليها العديد من الكتاب باعتبارها مكونا لألرضية 

وية املستدامة ووسائال إلجناح مبادئها وأهدافها ومثال ذلك البعد السياسي يف إشارة إىل احلكم الراشد أو 

احلوكمة والبعد التكنولوجي باعتبار أنّ تلبية حاجات األجيال القادمة وترك موروث من رأس املال الطبيعي والتكنولوجي يستوجب 

كما . موارد بديلة عن تلك الناضبة؛ وكلّ هذا يف إطار ما يسمى منوذج تراكم رأس املال

 . جتدر اإلشارة إىل أنّ كل هذه األبعاد ورغم اختالف أهدافها إالّ أنها متكاملة ومتداخلة والشكل التايل يوضح ذلك

 
L’intégration du développement durable dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement", Thèse 

pour obtenir le grade de docteur de Sciences de Gestion dans L’université Metz Paul Verlaine, 2008, p29  

املستدامة يواجه حتديات كبرية يف وقتنا احلاضر؛ ولعلّ أهم هذه التحديات هي تطبيق هذه األبعاد ونقلها من 

دئ التنمية املستدامة استوجب األمر إعطاء ألجل فهم وإيضاح إمكانية تطبيق مبا

: يلتعريف هلذا املفهوم يطبق يف املؤسسة، ولعلّ التعريف الشائع والذي يهمنا وهو ما يسمى بالتعريف املؤسسايت للتنمية املستدامة كالتا

دراسة ميدانية على جممع زاد فارم  "دور إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية
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اجتماع سنة  فهوم ويعد تعريفاختلفت الكتابات بالنسبة هلذا امل :

احلاضر احتياجات تليب اليت التنمية" :22أنها على املستدامة التنمية

  :مها أساسيتني نقطتني على

قضايا باعتبارها البيئة على واحملافظة االقتصادي واالنتعاش اإلنسانية

 .عاملية ومشاركة تعاونا تتطلب

من تعريف التنمية املستدامة يظهر جليا أنها عملية شاملة ومتعددة األبعاد؛ فقد اكتسى البعد االجتماعي : أبعاد التنمية املستدامة

والبيئي للتنمية أمهية بالغة يف وقتنا احلاضر، حيث تعمل التنمية املستدامة على خلق جو لتعايش أمناط اإلنتاج واالستهالك مع البيئة

إضافة إىل ظهور تغيرات جذرية على املبادئ االقتصادية مبا يسمح بالوصول إىل الكفاءة االقتصادية ومبا توفري العيش الكرمي لإلنسان، 

غري أنّ هناك أبعادا أخرى للتنمية املستدامة يصر عليها العديد من الكتاب باعتبارها مكونا لألرضية . يتماشى وتفعيل البعدين السابقني

وية املستدامة ووسائال إلجناح مبادئها وأهدافها ومثال ذلك البعد السياسي يف إشارة إىل احلكم الراشد أو اليت متارس فيها املخططات التنم

احلوكمة والبعد التكنولوجي باعتبار أنّ تلبية حاجات األجيال القادمة وترك موروث من رأس املال الطبيعي والتكنولوجي يستوجب 

موارد بديلة عن تلك الناضبة؛ وكلّ هذا يف إطار ما يسمى منوذج تراكم رأس املال االهتمام بإبتكار وتطوير طرق ووسائل وحتى

جتدر اإلشارة إىل أنّ كل هذه األبعاد ورغم اختالف أهدافها إالّ أنها متكاملة ومتداخلة والشكل التايل يوضح ذلك

  )منوذج تراكم رأس املال(أبعاد التنمية املستدامة 

Source:"L’intégration du développement durable dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement

pour obtenir le grade de docteur de Sciences de Gestion dans L’université Metz Paul Verlaine, 2008, p29

املستدامة يواجه حتديات كبرية يف وقتنا احلاضر؛ ولعلّ أهم هذه التحديات هي تطبيق هذه األبعاد ونقلها من 

  .املستوى العاملي والكلّي إىل املستوى اجلزئي؛ مبعىن تطبيقها يف منظّمات األعمال

ألجل فهم وإيضاح إمكانية تطبيق مبا: التنمية املستدامة يف املؤسسات االقتصادية

تعريف هلذا املفهوم يطبق يف املؤسسة، ولعلّ التعريف الشائع والذي يهمنا وهو ما يسمى بالتعريف املؤسسايت للتنمية املستدامة كالتا

دور إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية"

 

 

:مفهوم التنمية املستدامة  .أ 

التنمية التعاريف؛ حيث عرفت

على التقرير وركّز."احتياجاا

اإلنسانية الرفاهية حتقيق ����

تتطلب املستدامة التنمية أنّ ����

أبعاد التنمية املستدامة  .ب 

والبيئي للتنمية أمهية بالغة يف وقتنا احلاضر، حيث تعمل التنمية املستدامة على خلق جو لتعايش أمناط اإلنتاج واالستهالك مع البيئة

توفري العيش الكرمي لإلنسان، 

يتماشى وتفعيل البعدين السابقني

اليت متارس فيها املخططات التنم

احلوكمة والبعد التكنولوجي باعتبار أنّ تلبية حاجات األجيال القادمة وترك موروث من رأس املال الطبيعي والتكنولوجي يستوجب 

االهتمام بإبتكار وتطوير طرق ووسائل وحتى

جتدر اإلشارة إىل أنّ كل هذه األبعاد ورغم اختالف أهدافها إالّ أنها متكاملة ومتداخلة والشكل التايل يوضح ذلك

أبعاد التنمية املستدامة : 9الشكل رقم

, Julien NOWACZYK Source:

pour obtenir le grade de docteur de Sciences de Gestion dans L’université Metz Paul Verlaine, 2008, p29

املستدامة يواجه حتديات كبرية يف وقتنا احلاضر؛ ولعلّ أهم هذه التحديات هي تطبيق هذه األبعاد ونقلها من لكن تطبيق أفكار التنمية 

املستوى العاملي والكلّي إىل املستوى اجلزئي؛ مبعىن تطبيقها يف منظّمات األعمال

التنمية املستدامة يف املؤسسات االقتصادية  .ج 

تعريف هلذا املفهوم يطبق يف املؤسسة، ولعلّ التعريف الشائع والذي يهمنا وهو ما يسمى بالتعريف املؤسسايت للتنمية املستدامة كالتا
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لطبيعية والبشرية واليت تكون يف هي اعتماد استراتيجيات وأنشطة لتلبية حاجات أصحاب املصلحة من جهة ومحاية وتعزيز املوارد ا"

  ."23حاجة إليها مستقبال

خيتلف االهتمام بالتنمية املستدامة على مستوى املؤسسة االقتصادية من مؤسسة : وظائف التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية  .د 

ؤسسات أخرى تقوم مبمارسات إىل أخرى؛ فنجد مؤسسات قطعت أشواطا كبرية يف سبيل حتقيق املواطنة املؤسسية يف حني جند م

 بتطبيق وهذا املتقدمة؛ الدول بعض يف -الصناعية خاصة- االقتصادية املؤسسات يف هذه املمارسات تطورت وقد .حمتشمة يف هذا اال

 .ضمنية كوظيفة األقلّ على أو للمؤسسات التنظيمي اهليكل يف كإدارة املستدامة التنمية إدراج على يصرون الذين اإلداريني بعض نظرة

وباحلديث عن الوظائف . فإذا نظرنا إىل املؤسسات الرائدة يف هذا اال جند أنها غيرت من سلوكها، تنظيمها، ختطيطها وحتى وظائفها

: 24خمرجات بالترتيب جند هذه املؤسسات/تقوم هذه املؤسسات مبمارسات جتعل منها مؤسسة خضراء؛ وإذا أخذنا امنوذج املدخالت

عالقات توريد مع موردين تراعى فيهم شروط تزويد املؤسسة باملواد النظيفة لتتبع التلوث من املنبع، كما حترص على احلصول  تربط

على موارد طاقوية تتمتع بالكفاءة، وإذا جئنا إىل العملية اإلنتاجية جندها تستعمل أمناط اإلنتاج األنظف واإلبداع فيما خيص الطرق 

وتقنيات التصميم الصديق للبيئة وتطبيق عمليات التمكني والتكوين لعماهلا، باإلضافة إىل تغيري " من املهد إىل املهد"ة والعمليات كتقني

ن أمناط املمارسات التسويقية واألخذ مببادئ التسويق األخضر كما تقوم املؤسسات االقتصادية اليوم بتغيري عمليات التدقيق واحملاسبة ضم

لكن هذه الوظائف حتتاج ". bioبيو "وبذلك تقدم هذه املؤسسات اليوم  منتجات نظيفة يشار عليها مبسمى . خلضراءإطار احملساسبة ا

ة إىل قدر كبري من تسيري العالقة مع القائمني عليها، املشاركني فيها واملستفيدين أو املتضررين منها؛ لذلك سننتقل إىل البحث يف كيفي

  .ملصلحة ضمن إطار التنمية املستدامةتسيري العالقة مع أصحاب ا

تتقاطع مفاهيم أصحاب املصلحة مع املفاهيم واملبادئ املتعلّقة بالتنمية املستدامة، : روابط إدارة أصحاب املصلحة والتنمية املستدامة  .ه 

واليت تنص على إجياد التوازن بني ولعلّ أهم هذه التقاطعات تكمن يف حماولة كليهما تبني مبدأ اإلنصاف ومبادئ العدالة االجتماعية 

مصاحل أصحاب املصلحة املتضاربة؛ إضافة إىل كون التنمية املستدامة يف األصل ويف تطبيقها على املستوى اجلزئي ترتكز على تلبية 

ب املصلحة، ولعلّ أهم تأثريات التنمية املستدامة على نظرية أصحاب املصلحة هي توسيع دائرة أصحا. احتياجات أصحاب املصلحة

لكن وبعد أن رأينا خمتلف التغيريات اليت طرأت على الوظائف التقليدية للمؤسسات االقتصادية، . وإدخال مبادئ التضامن واملشاركة

وباعتبار أنّ هذه الوظائف يشارك فيها بالضرورة كلّ أصحاب املصلحة كلّ بطريقته؛ فال بد من وجود تقاطعات أخرى بني االني، 

: 25ننا رأينا أنّ للتنمية املستدامة استراتيجيات البد أن ختطّط وتنفّذ وتراقب، وحتتاج هذه اإلستراتيجيات يف خمتلف املراحل إىلخاصة وأ

من يصيغها وهنا جند أصحاب املصلحة التنظيميني، وإىل من ينفّذها وهنا جند أصحاب املصلحة االقتصاديني، وأخريا مراقبتها وهنا جند 

  .ة اتمعينيأصحاب املصلح

 دورة بترتيب الوظائف هذه ندرس أن ارتأينا :استراتيجيات إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة ضمن وظائف التنمية املستدامة .2

  .االنتاجية بالعملية مرورا الدورة نتائج إىل تصميما كونه من املنتج حياة

التصميم  تعريف، ميكن 14062 يزوإ للمعايري الدولية وفقا: للبيئة الصديقة التصاميم إلجناز املصلحة العالقة مع أصحاب إدارة  .أ 

فضال  "جواملنت"ـــــاملقصود ب حيدد 14062يزو إتطوير املنتجات، ومعيار و يف تصميم البيئية لقيودإدماج لبأنه  الصديق للبيئة

مبكّر مع أصحاب املصلحة أثناء تصميم املنتجات إنّ إنشاء حوار و .26ختلفةامل للفئات شامال اتصنيفيقدم و، املنتجات اخلدميةعن 



بقسنطينة ألدوية لصناعة ادراسة ميدانية على جممع زاد فارم  "دور إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية"

)Groupe ZedPharme(  
 

 336 

. يساعد املؤسسة االقتصادية على معرفة وحتديد الدعم الذّي ميكن ان يتلقّاه املنتوج، أو مظاهر املعارضة اليت ميكن أن تقف يف وجهه

قبول املنتجات بشكل أفضل يف اتمع كما أنّ حتديد القضايا واالهتمامات البيئية ألصحاب املصلحة وتضمينها عند التصميم ميكّن من 

    .27ككلّ وليس عند املستهلكني فقط، كما يعطيه فرص أكرب للبقاء وميدد يف فترة حياته

كانت تقنيات اإلنتاج األنظف أو ": من املهد إىل املهد"إدارة أصحاب املصلحة ضمن اإلنتاج األنظف واالنتقال إىل فلسفة   .ب 

ى احلد من التلوث وتتبعه من املنبع إىل املصب، أي من كونه موادا أولية أو باألحرى من كونه تصميما إىل اإلنتاج الصديق للبيئة تقوم عل

 Michael و  William McDonough  قدم 2002تلفه واالستغناء عنه يف شكل نفايات يتم تدويرها؛ لكن ويف سنة 

Braungart  اأملاينمهندس أمريكي وكيميائي  ومها على التوايلما فلسفة صناعية جديدة يقترحايف كتاب بعنوان ، قد"Cradle 

to cradle  ." للبيئة، مفيدة الصناعية العملية خملفات تكون حبيث نواجتها وإدارة التصنيع أمناط تطوير هذه الفلسفة على وتعتمد 

. الكيميائي إضافة إىل إمكانية تدويرها بطريقة مستمرة دكالسما والنبات للتربة ومغذية التحلل سهلة كيميائية مركبات ختليق عرب وذلك

  .28بعيداً ما بشيء نلقي حينما "بعيد" يوجد ال أنه حبقيقة للوعي ويدعوا الكاتبان

وتصاحب عملية اإلنتاج األنظف يف املؤسسات اليت تتبني التنمية املستدامة عدة استراتيجيات ضمن إدارة أصحاب املصلحة؛ ذلك ألنّ 

 Williamووفقا لــــ. أصحاب املصلحة يشاركون بصفة مباشرة أو غري مباشرة يف اإلنتاج أو يتأثّرون بنتائجهمجيع 

McDonough  ّث والتبذير هي وسائل لزيادة الكفاءة اإلنتاجية" فإنمن التلو ث هو نتيجة لفشل التصميم، وسبل احلديف . 29"التلو

ملصلحة للمنتجات الصديقة؛ ذلك عن طريق إنشاء قنوات تواصل مع املوردين واملصممني هذا اإلطار تقوم املؤسسة بتحديد أصحاب ا

وكذا مصادر الطاقة " من املهد إىل املهد"لتزويدها باملكونات سهلة التحلّل والتدوير لعدة مرات واليت تدخل يف تصنيع املنتجات من نوع 

رباء ومصممني يتكفّلون بإجناح احلوار مع املوردين واختيار املوردين األكفأ من النظيفة؛ يف هذا الصدد تنشئ املؤسسة فرق عمل من خ

على صعيد آخر تقوم . خالل معاجلتهم للمواد وتتبع مصادر التلوث، والدائمني من خالل انتظام عمليات التوريد وآجاهلا احملددة

نيد أموال املسامهني واملمولني من نوع املستثمرين املسؤولني اجتماعيا املؤسسة بضمان التمول الالزم لعملية اإلنتاج األنظف عن طريق جت

وقبل بدء . وختصيص جزء من األرباح لألحباث واإلبداعات اخلضراء، هذا ما يضمن سري العملية واستمرارها عن طريق التحسني املستمر

ج ممثّلي أصحاب املصلحة يف اجلمعية العامة واالستماع اإلنتاج يدرج املسيرون ضمن خططهم االستراتيجية إجراء حوار توعوي وإدرا

الكرسي األول ميثّل األجيال : إليهم، وأهم ما جاء يف هذا السياق هو فكرة ترك ثالث كراسي فارغة أثناء اجتماعات جملس اإلدارة

رين أيضا وضع برامج تكوينية للعمال واخلرباء وعلى املسي. 30املستقبلية، الثاين لألنواع املهددة باإلنقراض والثالث للناس األكثر فقرا

وتقوم . إلجناح العملية ومراجعة والوقوف على مدى تقبل الفكرة من طرفهم، هذا سيساعد على تقدمي منتجات ذات جودة عالية

ة الوعي ا، كما ختصص املؤسسة أيضا بربط عالقات مع املنظّمات غري احلكومية واهليئات املهتمة بالبيئة لنشر هذه األفكار وزياد

دورات وملتقيات ومعارض للتسويق األخضر والذّي ال تستهدف من خالله الوصول إىل أكرب قدر من املستهلكني فحسب؛ بل 

تستهدف أيضا الوصول إىل أكرب قدر من التوعية باملنتجات اخلضراء الصديقة للبيئة وخلق استهالك مسؤول بالتأثري على سلوكات 

يبقى يف األخري على املؤسسة أن تضع استراتيجيات للعمل مع الشركاء االقتصاديني خاصة املؤسسات اليت . حتى أذواقهماملستهلكني و

 .تعمل يف جمال تدوير النفايات وذلك لتدعيمها وتبادل اخلربات يف جمال إعادة استهالك املواد األولية
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إذا استطعنا التوقّف عن التفكري يف ": ارة العالقة مع أصحاب املصلحة ضمنهااالنتقال من التجارة احلرة إىل التجارة العادلة وإد  .ج 

" الفقراء على أنهم عبء وبدأنا باالعتراف م واعتبارهم كأصحاب مصلحة وكفئة خالقة للقيمة؛ فيمكننا أن نبين عاملا مليئا بالفرص

وذا فإنّ . على حتسني ظروف الفقراء يف الدول الناميةعلى ضرورة تبني التجارة العادلة والعمل *C.K. Prahaladهكذا عبر 

مفهوم التجارة احلرة الذي يقوم على أنّ ال شيء حيكم ممارسات التجارة سوى قوى السوق من خالل العرض والطّلب؛ أُدخل عليه 

العرض والطلب اللذّان يساء مفهوم أخالقي جديد تكون التجارة فيه وسيلة لتحسني املستوى املعيشي للمجتمع زيادة على قوى 

شراكة جتارية مبنية على الشفافية واحلوار  إىل faire-trade  ويشري مصطلح التجارة العادلة. استخدامهما أحيانا يف التجارة احلرة

 .C.Kويؤكّد  .31نوبوالفقراء خاصة يف دول اجل واالحترام مبا يساهم يف التنمية املستدامة وتأمني حقوق املنتجني والعمال املهمشني

Prahalad ا هائال من الفرص لزيادة األرباح بالتكيز على الطبقة الفقرية يف إطار التجارة العادلة والتنمية املستدامة رعلى أنّ هناك كم

د أنّ احتياجات ؛ وذلك بتحديد تطلّعات هذه الفئة وحماولة سد احتياجاا، وأكيبالتعامل مع صغار املوردين والبيع ألفقر املستهلكني

هذه الفئة ستكون يف سلع وخدمات غري معقّدة كما هو احلال بالنسبة للطبقتني األخريني؛ وعليه فلن حتتاج الشركات الستثمارات 

كيز واالزدهار؛ ذلك ألنّ تر العاملية التجارة من املقبلة ومن شأن التجارة العادلة أن تكون حمركا للجولة. رأمسالية كبرية حىت تعاجلها

املؤسسات االقتصادية على إشباع حاجات الفئة الفقرية بتحديد تطلّعاا وأذواقها وقدرا الشرائية ومن مثّة وضع استراتيجيات لتصميم 

وإنتاج ما يناسبها من سلع وخدمات من شأنه أن يسهل نفاذ هذه املؤسسات إىل سوق عاملي يزيد عدد أفراده عن أربع مليارات فقري 

ومن نتائج التجارة العادلة على اتمع أيضا هو رفعها ملستوى معيشة الفئات احملرومة وبالتايل رفع الضغط على أنظمة الرعاية . يف العامل

بنك وأحسن مثال على إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة ضمن التجارة العادلة هي جتربة بنك الفقراء أو   .32االجتماعية والصحية

    .يف بنغالديش †حممد يونسالربوفيسور اليت قام ا  Grameen Bank 33 رامنيغ

 حسنة صورة بناء إىل دف أنشطةجمرد  ليس األخضر إنّ التسويق: إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة ضمن التسويق األخضر  .د 

لكن كلّ سياسات التسويق  .باملنظمة اخلاصة والسياسات واإلجراءات االستراتيجيات مع البيئي التفكري تكامل يعين بل املنظمة؛ عن

 جاءت .السياساتاألخضر البد أن تتم مبشاركة عدة فئات من أصحاب املصلحة وبالتايل فالبد من االتصال الدائم معها إلجناح هذه 

إضافة عناصر خارجية عن املؤسسة إىل سياسات املنتج، التوزيع، الترويج للتسويق لعلّ أمهّها هو  جديدة بعناصر املستدامة التنمية فلسفة

 :وميكن إجياز أهم ممارسات إدارة أصحاب املصلحة ضمن التسويق األخضر يف العناصر التالية. والتسعري

  :34اآليت عن الشركة إجابة العنصر هذا ويعين): Paying Customers( املستهلكني مكافأة: أوال

  والبيئة؟ على املوارد باحلفاظ متوجها فيه املستهلك يكون الذي املدي هو ما �

  البيئة؟ بالقضايا املستهلك معرفة درجة هي ما �

 املنتجات؟ هذه هي فما" نعم" اإلجابة كانت وإذا ؟"خضراء" منتجات يف بالفعل املستهلك يرغب هل �

                                                           
*
Coimbatore Krishnarao Prahalad: Professor of Corporate Strategy at the Stephen M. Ross School of Business in the University  

 
 رامنيغبنك ، ومؤسس ديشبنغالإحدى اجلامعات الكربى يف " شيتاجونج" جامعةالسابق يف  االقتصادحممد يونس أستاذ  الربوفيسور†

Grameen Bank 2006 عام جائزة نوبل للسالم، وحاصل على.  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
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 املنظمة به موردي يتصرف الذي املدي ذلك على التعرف العنصر هذا يشملو: )Providers(باحتياجاا  املنظمة إمداد: ثانيا

 وغريها واخلدمات املختلفة املكتبية، واألدوات واملعدات، والطاقة، األولية، املواد املنظمة من احتياجات لكافة توريدهم يف البيئي بااللتزام

  .اإلنتاجية عمليام على املترتبة النفايات من التخلص اإلنتاجية، وطرق وعمليام منتجام، حيث من وذلك

 السلوك خالل من مباشر بشكل منظمات األعمال جناح يف يؤثر اتمع يف العام اجلمهور كان إذا): Politicians(احلكومة : ثالثا

 السياسيني املرشحني فإن هنا ومن. على احلكومة تأثريه خالل من مباشر غري بشكل املنظمات يف يؤثر ميكن أن أيضاً فإنه هلم، الشرائي

  .والبيئة املوارد على باحلفاظ امللتزمني أيضاً املستهلكني يؤثر مثلما وأعماهلا املنظمة يف مؤثرين يصبحوا قد عايل بالبيئة التزام لديهم الذين

 تلك ماهية التعرف على حيث من اجلماعات ذه الشركة اهتمام من البد هنا): Pressure Groups( الضغط مجاعات: رابعا

املستقبل؟ كما البد عليها من  يف اهتمامهم حمل تكون أن ميكن اليت اجلديدة تلك القضايا هي وما عليها، يركزون اليت البيئة القضايا

املنظّمات غري احلكومية اليت تنشط يف اال وذلك ألخذ الدعم الكايف من هذه تنظيم الدورات وامللتقيات واملعارض بالتنسيق مع 

 .املنظّمات وحتسني صورا جتاههم

: تعددت مسميات هذا النوع من احملاسبة مثل: إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة ضمن احملاسبة اخلضراء، اإلفصاح والشفافية  .ه 

 مشول املستدمية واحملاسبة البيئية واالقتصادية، لكن وأيا كانت املسميات فهي تعين التنمية أجل من البيئية احملاسبة اخلضراء، احملاسبة

 باحتياجات للوفاء املؤسسات متارسها واليت البيئة على اليت تؤثر والربامج لألنشطة واالقتصادي احملاسيب واإلفصاح القياس عملية وتكامل

 من( مببدأ عمال وإزالتها البيئية واألنظمة لألنشطة السلبية البيئية اآلثار حملاسبة اخلضراء إىل ختفيضودف ا. اتمع يف املختلفة األطراف

 الرفاهية حماسبة حبوث على بالتركيز بدؤوا املصاحل أصحاب من عدد كبري فإن الفكري األساس هذا وعلى 35.)يلوث أكثر يدفع أكثر

 الشاملة واالقتصادية البيئية العوامل ال تتضمن أن منها يهدف اليت وتطبيقاا   Sustainability Accounting  املستدامة

وكنتيجة هلذه األفكار ظهرت التقارير اتمعية وتقارير . املستدامة للبيئة واألساسية الضرورية االجتماعية اجلوانب كذلك وإمنا فحسب

والتقارير الثالثية ) Global reporting initiative(التنمية املستدامة على شاكلة تقرير املبادرة العاملية لإلبالغ أو اإلفصاح 

)Triple Bottom Line(إعدادها عن طريق تقاطعات ملع ؛ ايري اقتصادية، اجتماعية وبيئية مع آراء وكلّ هذه التقارير يتم

أصحاب املصلحة عن طريق عينات خمتارة بدقّة لتشمل كلّ هاته األطراف وبذلك فإدارة العالقة مع أصحاب املصلحة هي مفتاح 

ضمن خمتلف  يلخص خمتلف املمارسات اليت تتم يف إطار إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة 05والشكل رقم . مصداقية هذه التقارير

  .الوظائف

  إدارة أصحاب املصلحة ضمن املؤسسة اخلضراء: 21الشكل رقم      
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يظهر من الشكل أنّ إدارة أصحاب املصلحة تسري يف نفس خطوط الوظائف املؤسساتية؛ حيث تشمل إدارة أصحاب املصلحة الوظائف 

التنظيمية والتسيريية، وتشمل وظيفة التمويل بإدارة املسامهني وكذا وظيفة االتصال بني خمتلف املستويات اإلدارية ووحدات اإلنتاج 

وعلى امتداد هذه ... كما جند إدارة أصحاب املصلحة ضمن وظائف اإلنتاج، التسويق، احملاسبة، التكوين

الوظائف تتنوع استراتيجيات التعامل مع أصحاب املصلحة يف كل موقع، لذلك وجب على املؤسسة حتديد االستراتيجية املناسبة لكلّ 

  . ارطة أصحاب املصلحة مثّ إنشاء احلوار مع هذه األطراف

وكان  1997جممع زاد فارم هو جممع لصناعة وتوزيع األدوية واملتجات الصيدالنية، أنشئ امع سنة 

وبدأ . آنذاك للتوزيع فقط؛ أي استرياد األدوية أو اقتنائها من املؤسسات احمللّية كمنتجات نصف مصنعة وتوزيعها بعد إمتام تصنيعها

قسنطينة واليت  57والواقعة باملنطقة الصناعية باملا رقم 

physiopharm,theraplos بقسنطينة وU.D.P.H 

Zedtougourt ع. بتقرتمال اويتم  647 وبلغ عدد عم

Colostop و)Antidiabétique) 

-Sanofi  :ومن أهم موردي امع الشركات التالية

  .أما عن زبائنها فيتمثّلون يف مجيع الصيدليات على مستوى القطر الوطين

وألصحاب " ر"سنرمز ألصحاب املصلحة الرئيسيني باحلرف 

  مستوى الداللة  األمهّية  االحنراف املعياري

  ث  ر  ث  ر  
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  من إعداد الباحثني اعتمادا على ماسبق

يظهر من الشكل أنّ إدارة أصحاب املصلحة تسري يف نفس خطوط الوظائف املؤسساتية؛ حيث تشمل إدارة أصحاب املصلحة الوظائف 

التنظيمية والتسيريية، وتشمل وظيفة التمويل بإدارة املسامهني وكذا وظيفة االتصال بني خمتلف املستويات اإلدارية ووحدات اإلنتاج 

كما جند إدارة أصحاب املصلحة ضمن وظائف اإلنتاج، التسويق، احملاسبة، التكوين. م

الوظائف تتنوع استراتيجيات التعامل مع أصحاب املصلحة يف كل موقع، لذلك وجب على املؤسسة حتديد االستراتيجية املناسبة لكلّ 

ارطة أصحاب املصلحة مثّ إنشاء احلوار مع هذه األطرافموقع ولكلّ صاحب مصلحة؛ وميكن ذلك عن طريق خ

جممع زاد فارم هو جممع لصناعة وتوزيع األدوية واملتجات الصيدالنية، أنشئ امع سنة : التعريف باملؤسسة املبحوثة

آنذاك للتوزيع فقط؛ أي استرياد األدوية أو اقتنائها من املؤسسات احمللّية كمنتجات نصف مصنعة وتوزيعها بعد إمتام تصنيعها

2006 . ع من الشركة األممن ايتكوZedPharme  والواقعة باملنطقة الصناعية باملا رقم

physiopharm,theraplos  :مناطق كالتايل 5عليها دراستنا، وست فروع موزعة على 

Zedtougourt باألغواط وكذلك K.L.Cباجلزائر العاصمة و

Antispasmodique Colostop)( :إنتاج وتوزيع املنتجات الصيدالنية التالية

physiophormine و ))Antiangoreux lveinotre ع الشركات التاليةمدي امور ومن أهم

Aventis, Novonordisk, Saidal، ا عن زبائنها فيتمثّلون يف مجيع الصيدليات على مستوى القطر الوطينأم

سنرمز ألصحاب املصلحة الرئيسيني باحلرف  : ZedPharmeواقع إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف 

 .يف مجيع اجلداول" ث"املصلحة الثانويني باحلرف 

االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة 

  ث  ر  ث  ر

دور إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية"

 

 

من إعداد الباحثني اعتمادا على ماسبق: املصدر

يظهر من الشكل أنّ إدارة أصحاب املصلحة تسري يف نفس خطوط الوظائف املؤسساتية؛ حيث تشمل إدارة أصحاب املصلحة الوظائف 

التنظيمية والتسيريية، وتشمل وظيفة التمويل بإدارة املسامهني وكذا وظيفة االتصال بني خمتلف املستويات اإلدارية ووحدات اإلنتاج 

موصوال إىل وظيفة التصمي

الوظائف تتنوع استراتيجيات التعامل مع أصحاب املصلحة يف كل موقع، لذلك وجب على املؤسسة حتديد االستراتيجية املناسبة لكلّ 

موقع ولكلّ صاحب مصلحة؛ وميكن ذلك عن طريق خ

  اجلانب العملي

التعريف باملؤسسة املبحوثة .1

آنذاك للتوزيع فقط؛ أي استرياد األدوية أو اقتنائها من املؤسسات احمللّية كمنتجات نصف مصنعة وتوزيعها بعد إمتام تصنيعها

2006االنتاج الفعلي سنة 

عليها دراستنا، وست فروع موزعة على ركّزنا 

باجلزائر العاصمة و Sanitasبوهران و

إنتاج وتوزيع املنتجات الصيدالنية التالية

physiophormine

Aventis, Novonordisk, Saidal

واقع إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف  .2

املصلحة الثانويني باحلرف 

  

 

إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة 
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  متوسط  متوسط  1  1  1,45  1,20  3,11  3,77تقوم مؤسستنا بإنشاء حوار واتصال مع أ م ر

تعمل مؤسستنا على حتليل احتياجات أ م ر 

  وتراعي أولويات الوفاء بالتزاماا 

  متوسط  متوسط  3  2  1,00  0,83  3,00  3,22

تقوم مؤسستنا باستقبال الشكاوي والتفاوض مع 

  املعارضني لبعض أنشطتها من أ م ر

  منخفض  منخفض  4  3  920,  1,05  2,88  2,88

مؤسستنا استراتيجيات للتوفيق بني املصاحل  تتجذ

  املتضاربة لـــ أ م ر

  متوسط  منخفض  2  4  1,26  1,01  3,11  2,55

تنشر مؤسستنا تقارير توجه إىل أ م ر تفصح فيها 

  عن طرق إدارة عالقتها مع أ م ر

  منخفض  منخفض  5  5  860,  0,60  2,00  1,88

  منخفض  منخفض     840, 0,5 2,82 2,86  اموع

  منخفض     0,67  2,84  جمموع إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة 

وهي يف الغالب  1,88و  3,77يظهر اجلدول ضعفا يف املتوسطات احلسابية إلجابات أصحاب املصلحة الرئيسيني اليت تراوحت بني 

و كانت النتيجة أن املتوسط الكلّي إلدارة أصحاب املصلحة . 5و 1مبا أنّ التنقيط يتراوح بني  3أقلّ من املتوسط الفرضي والذّي يبلغ 

ومل ختتلف كثريا متوسطات إجابات . املتوسط الفرضي وعليه فهو غري دال إحصائيا 3وهو أقلّ من  2,86الرئيسيني يف املؤسسة كان 

وهي قيمة غري  2,82املتوسط العام الذّي بلغ أصحاب املصلحة الثّانويني فقد كان أغلبها أقل من املتوسط الفرضي وهو ما انعكس على 

وكلّ هذا انعكس أيضا يف ضعف املتوسط الكلّي إلدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف املؤسسة املبحوثة والذي . دالة إحصائيا كذلك

  . وهو ما يعين أنّ ممارسات إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف املؤسسة املبحوثة ضعيفة 2,84بلغ

 :قسمنا النتائج حسب األبعاد الثالثة كاآليت: ZedPharmeواقع التنمية املستدامة يف  .3

  : البعد االقتصادي  .أ 

  البعد االقتصادي

  

  مستوى الداللة  األمهّية  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب

  ث  ر  ث  ر  ث  ر  ث  ر

    

ستخدام تعمل املؤسسة على حتقيق أرباح جمزية با

  أقلّ للموارد

  متوسط  متوسط  1  3  1,50  600,  3,66  3,11

  متوسط  متوسط  3  2  1,05  1,01  3,11  3,55  تسعى مؤسستنا إىل زيادة فرص التشغيل
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كانت أغلب املتوسطات أكرب من املتوسط الفرضي بالنسبة إلجابات أصحاب املصلحة الرئيسيني وهذا معناه أنّ ممارسات التنمية  

أكرب من املتوسط  وهو متوسط 3,15بــــــ  االقتصادية املستدامة موجودة يف املؤسسة، وهذا ما جاء يف متوسط كلّي يقدر

وهو أكرب أيضا من املتوسط الفرضي؛ وهذا ما  3,08ونفس الشأن بالنسبة إلجابات أصحاب املصلحة الثانويني مبتوسط قدره . الفرضي

وعليه فهناك داللة إحصائية متوسطة على وجود ممارسات التنمية  3,11انعكس على املتوسط الكلّي للبعد االقتصادي والذي بلغ 

   . قتصادية املستدامة يف املؤسسةاال

  :البعد االجتماعي  .ب 

تراعي مؤسستنا معايري اجلودة يف منتجاا بأسعار 

  معقولة

  منخفض  منخفض  4  4  1,36  780,  2,88  2,88

  متوسط  متوسط  2  1  1,13  920,  3,55  3,88  تساهم مؤسستنا يف الناتج الوطين اخلام 

تعمل مؤسستنا وفق استراتيجيات لنشر ثقافة 

  الكفاءة االقتصادية لدى مجيع شركائها 

  منخفض  منخفض  5  5  1,48  1,22  2,22  2,33

  متوسط  متوسط     1,05 590, 3,08 3,15  اموع

  متوسط    0,82  3,11  االقتصاديجمموع البعد 

  مستوى الداللة  األمهّية  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  البعد االجتماعي

  ث  ر  ث  ر  ث  ر  ث  ر

    

مع يف تعمل مؤسستنا على تلبية احتياجات ات

  الوقت وبدون انقطاع

  منخفض  منخفض  3  4  1,22  1,13  2,66  2,55

تقوم مؤسستنا بربامج تكوينية وبرامج صحية 

لتمكني العاملني وحتفيزهم وحتسني ظروفهم 

  منخفض  متوسط  2  2  1,16  1,22  2,88  3,00

تراعي مؤسستنا العدالة يف توزيع  األجور 

  واألرباح

  منخفض  منخفض  4  3  1,01  1,05  2,55  2,88

  متوسط  متوسط  1  1  1,48  1,26  3,77  3,88  أعتقد أنّ هناك متكني للمرأة يف مؤسستنا 

تقوم املؤسسة بأعمال خريية وتضامنية لفائدة 

  اتمع

  منخفض  منخفض  5  5  1,09  920,  1,77  1,88

  منخفض  منخفض     970, 0,73 2,73 2,84  اموع
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وكان أغلبها أقلّ من  1,88 و 3,88تظهر النتائج مستوى منخفض ملتوسطات إجابات أصحاب املصلحة الرئيسيني واليت تراوحت بني 

وجاءت متوسطات إجابات أصحاب  .وهي قيمة غري دالة 2,84املتوسط الفرضي؛ وهذا ما أثّر على قيمة املتوسط الكلّي اليت بلغت

وانعكست هذه . وهي قيمة غري دالة كذلك 2,84املصلحة الثانويني أضعف وأقلّ كذلك من املتوسط الفرضي وكان املتوسط الكلّي 

 جتماعيةاالعام للبعد االجتماعي والذّي كان أقلّ من املتوسط الفرضي ما يعين أنّ ممارسات التنمية الاملتوسطات يف ضعف املتوسط 

   .املستدامة ضعيفة يف املؤسسة املبحوثة

 :البعد البيئي  .ج 

عند أصحاب  على شاكلة البعداالجتماعي كانت نتائج البعد البيئي هي األضعف مقارنة مع األبعاد األخرى؛ حيث بلغ املتوسط الكلّي

كما كانت متوسطات إجابات . وهي كذلك قيمة غري دالة إحصائيا لكوا أقلّ من املتوسط الفرضي 2,68املصلحة الرئيسيني 

كان املتوسط العام للبعد البيئي وعليه  وهو أقلّ من املتوسط الفرضي 2,82أصحاب املصلحة الثّانويني ضعيفة وكان املتوسط الكلّي 

  .فممارسات التنمية البيئية املستدامة ضعيفة يف املؤسسة ومنه 2,75ضعيفا وبلغ 

  منخفض    0,85  2,78  جمموع البعد االجتماعي

  مستوى الداللة  األمهّية  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  البعد البئي

  ث  ر  ث  ر  ث  ر  ث  ر

    

 حلماية احلكومية باإلجراءات مؤسستنا تلتزم

  .البيئة

  متوسط  متوسط  1  1  860,  1,05  3,66  3,88

 ذات للنشاطات خاصة برامج مؤسستنا تضع

  . اخلطرية البيئية التأثريات

  منخفض  منخفض  4  4  700,  880,  2,66  2,44

تراعي مؤسستنا معايري اإليزو البيئية وتعمل على 

  ختفيض التلوث باستخدام مواد نظيفة

  متوسط  متوسط  2  2  1,00  700,  3,00  3,00

 معاجلة طرق  لتحسني برامج هلا مؤسستنا

  النفايات

  منخفض  منخفض  3  3  1,36  880,  2,88  2,44

تعمل مؤسستنا على نشر ثقافة بيئية مع شركائها 

  وأصحاب املصلحة فيها

  منخفض  منخفض  5  5  920,  1,00  1,88  1,66

  منخفض  منخفض      830,  510, 2,82 2,68  اموع 

  منخفض    0,67  2,75  جمموع البعد البيئي
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  قة مع أصحاب املصلحة وأبعاد التنمية املستدامة يف مؤسسة زاد فارمالداللة االحصائية بني إدارة العال .4

  :قصد التحليل الدقيق للبيانات استخدمنا معامل االرتباط ومعامالت ومناذج االحندار كالتايل

  معامل اإلرتباط  .أ 

إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة أ                             

  أبعاد التنمية املستدامة

  القرار  مستوى الداللة  االرتباط معامل

  ث  ر  ث  ر  ث  ر

  غري دال  دال  0,149  0,25  0,522-  0,73  البعد االقتصادي

  دال  دال  0390,  000,  -6920,  820,  البعد االجتماعي

  غري دال  دال  1190,  000, 0,558- 830,  البعد البيئي

  دال 0,00 0,80  التنمية املستدامة

ذا ما يظهر اجلدول عالقة االرتباط القوية واملوجبة بني متغير إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة الرئيسيني وكل أبعاد التنمية املستدامة وه

ج بينما مل تكن نتائ. نتج عنه وجود عالقة ارتباط قوي بني إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة الرئيسيني ومتغير التنمية املستدامة ككلّ

إال يف ارتباط عكسي بقيمة  0,05عالقة االرتباط بني إدارة أصحاب املصلحة أبعاد التنمية املستدامة ذات داللة عند مستوى داللة 

أما بالنسبة لالرتباط الكلّي بني إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة والتنمية املستدامة فكان طرديا . 0390, عند مستوى داللة 0,69

   .أي أنها قيمة دالّة 0,05وهي أقلّ من  0,009عند مستوى 0,80قويا بقيمة 

  :مناذج االحندار إلدارة العالقة مع أصحاب املصلحة والتنمية املستدامة  .ب 

  التنمية املستدامة الرئيسيني وإدارة العالقة مع أصحاب املصلحة : االحندار منوذج

  معامل املتغير التابع

  االحندار

مستوى احملسوبة tقيمة   املعامالت املعيارية  املعيارية املعامالت غري  النموذج

 Betaمعامل   اخلطأ غري املعياري  معامالت املعادلة  الداللة

البعد 

  االقتصادي
0,47  

  اجلزء الثابت

  املتغير املستقلّ
0,693  

0,859 
0,878  
0,302 

  

0,732 

0,790 
2,845 

0,456  
0,025 

البعد 

  الجتماعيا
0,62  

  اجلزء الثابت

  املتغير املستقلّ
-0,537  

1,179 
0,904  
0,311 

  

0,820 

-0,594  
3,792 

0,571  
0,007 

  لبيئيالبعد ا
0,60  

  اجلزء الثابت

  املتغير املستقلّ
0,282  
0,840 

0,601  
0,207 

  

0,838 

0,469  
4,062 

0,654  
0,005 

املستدامة التنمية
0,68  

  اجلزء الثابت

  املتغير التابع
0,146  
0,959 

0,649  
0,223 

  

0,851 

0,225  
4,295 

0,828  

0,004 
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  الثانويني و التنمية املستدامةإدارة العالقة مع أصحاب املصلحة : الحندارا منوذج

معامل املتغير التابع

  االحندار

مستوى احملسوبة tقيمة   املعامالت املعيارية  املعامالت غري املعيارية  النموذج

 Betaمعامل   اخلطأ غري املعياري  معامالت املعادلة  الداللة

البعد 

  االقتصادي
0,16  

  اجلزء الثابت

  املتغير املستقل

4,935  
-0,654 

1,184 
0,404 

  

-0,522 

4,167 
-1,619 

0,004 
0,149 

البعد 

  تماعياالج
0,40  

  اجلزء الثابت

  املتغير املستقلّ

4,998  
-0,802 

0,927 
0,316 

  

-0,692 

5,391 
-2,538 

0,001 
0,039 

  ئيالبعد البي
0,21  

  اجلزء الثابت

  املتغير املستقلّ

4,385  
-0,554 

0,914 
0,312 

  

-0,558 

4,799 
-1,777 

0,002  
0,119 

ستدامةالتنمية امل
0,35  

  اجلزء الثابت

  املتغير املستقلّ

4,772 
-0,670 

0,875 
0,299 

  

-0,647 

5,452 
-2,245 

0,001 
0,060 

  : التعليق  .ج 

وللبعد االجتماعي  Dimeco البعد االقتصادي بالرمز: إذا رمزنا للمتغيرات التابعة كالتايل :معادالت االحندار بالنسبة للنموذج: أوال

ورمزنا إلدارة العالقة مع أصحاب املصلحة Dd وللتنمية املستدامة بالرمز Dimenvirوللبعد البيئي بالرمز  Dimsocبالرمز 

يف منوذج أصحاب املصلحة الثّانويني؛ فتكون املعادالت ) ∗(ونفس الرموز بإضافة النجمة  Gepppبالرمز ) املتغير املستقل( األساسيني 

  :كالتايل

  املستدامة معادالت منوذج أ م الثانويني والتنمية  معادالت منوذج أ م الرئيسيني والتنمية املستدامة

Dimeco= 0,693+0,859Geppp    Dimeco* = 4,935 - 0,654Geppp*   
Dimsoc= -0,537+1,179Geppp   Dimsoc*= 4,998 - 0,802Geppp*   
Dimenvir= 0,282+0,840Geppp  Dimenvir*= 4,385 - 0,554Geppp*  

Dd= 0,146+0,959Geppp  Dd*= 4,772-0,670Geppp*  

  

 التعليق على منوذج االحندار : ثانيا

منوذج احندار إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة الرئيسيني و التنمية املستدامة أنّ قيمة احتمال اجلزء الثّابت لنموذج البعد يبين 

أما احتمال املتغير املستقلّ . وهذا يعين املقدار الثّابت يف معادلة االحندار غري معنوي 0,05وهي أكرب من  0,456االقتصادي تساوي 

وبالتايل فهناك دور ذو داللة إحصائية إلدارة العالقة مع  0,05وهي أقلّ من  0,025أي إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة فبلغ 

 0,47وبالرجوع إىل قيمة معامل التحديد جند أا تساوي . أصحاب املصلحة الرئيسيني يف تفعيل البعد االقتصادي يف املؤسسة البحوثة
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سبة املتبقية ترجع إىل اكتساب امليزة التنافسية، التعلّم ويعزو الباحثان أن الن %47أي أن املتغير املستقلّ يؤثّر يف املتغير التابع بنسبة 

  .التنظيمي وحىت اخلطأ العشوائي

وبالنسبة لنموذج إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة الرئيسيني والبعد االجتماعي فقد أظهر اجلدول أنّ اجلزء الثابت غري معنوي بقيمة 

وبالتايل فهناك دور ذو داللة إحصائية  0070,حيث بلغ 0,05ن أقلّ من القيمة كما أنّ احتمال املتغير املستقلّ كا 0,05أكرب من 

وقد جاء معامل االحندار معبرا على أن . إلدارة العالقة مع أصحاب املصلحة الرئيسيني وتفعيل البعد االجتماعي يف املؤسسة املبحوثة

ملستقلّ ويعزو الباحثان ذلك إىل كون البعد االجتماعي يرتكز على العالقات من اجلوانب املؤثّرة على املتغير التابع ميثّلها املتغير ا 62%

  . االجتماعية للمؤسسة

ما يعين أنها غري دالة ومن جهة أخرى كان احتمال املتغي  0,05وكان احتمال اجلزء الثابت يف منوذج البعد البيئي أيضا أكرب من 

يه فهناك دور ذو داللة إلحصائية إلدارة العالقة مع أصحاب املصلحة الرئيسيني وعل 0,004باحتمال قيمته  0,05املستقل أكرب من 

  .وتفعيل البعد البيئي

 وكانت نتائج منوذج االحندار فيما خيص متغري التنمية املستدامة يف نفس اجتاه النماذج السابقة حيث كان احتمال اجلزء الثابت غري دال

وعليه فهناك دور ذو داللة إحصائية إلدارة  0,05وهي قيمة أقلّ من  0,004مة كان داال بــواحتمال التنمية املستدا 0,828بقيمة 

من املتغريات اليت تؤثّر على  68%العالقة مع أصحاب املصلحة يف تفعيل التنمية املستدامة يف املؤسسة املبحوثة؛ هذا الدور الذي ميثّل 

  .وبذلك فنقبل الفرضية األوىل للبحث. التنمية املستدامة

  :إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة الثانويني و التنمية املستدامةمنوذج احندار 

البعد البيئي غري دالة  ،البعد االقتصادي: كانت احتماالت إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة الثانويني يف مناذج املتغريات التابعة

وبتأثري ضعيف للمتغري املستقلّ يتمثّل يف  0,05على التوايل وهي قيم غري دالة عند مستوى  0,119و  0,149باحتماالت بلغت 

على التوايل؛ وبالتايل فال يوجد دور ذو داللة إحصائية إلدارة العالقة مع أصحاب املصلحة الثانويني يف تفعيل هذين  %21و  16%

وهي قيمة دالة على وجود دور إلدارة العالقة مع  0,039أما بالنسبة للبعد االجتماعي فقد بلغ احتمال املتغير املستقلّ قيمة . البعدين

فقط من نسبة التأثري على البعد االجتماعي؛  %40يني يف تفعيل البعد االجتماعي، غري أنّ هذا الدور كان ميثّل أصحاب املصلحة الثانو

  .ويعزو الباحثان ذلك إىل تصورات أصحاب املصلحة الثانويني

ملصلحة الثانويني غري دال بقيمة املستدامة وإدارة العالقة مع أصحاب ا ةالتنميويف األخري فقد كان احتمال املتغير املستقلّ يف منوذج 

ما يعين أنه ال يوجد دور إلدارة العالقة مع أصحاب املصلحة الثانويني يف تفعيل أبعاد التنمية  0,05وهي قيمة أكرب من  0,060

   .املستدامة وبذلك نقبل الفرضية الثّانية للبحث

  النتائج والتوصيات

  :النتائج .1

مسامهة إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسسة  عملنا يف هذه الدراسة على إجياد مدى

  :االقتصادية وخلصت هذه الدراسة إىل ما يلي
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هو الوصول إىل توليفة مثلى من التوفيق بني املصاحل املتضاربة بني  الرئيسيكشفت الدراسة أنّ إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة هدفها  �

ه األطراف وحتقيق مبادئ اإلنصاف واملشاركة والتضامن؛ وهي أهم مبادئ التنمية املستدامة وبالتايل فإدارة العالقة مع أصحاب هات

 املصلحة هي من أهم مداخل تفعيل أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسات االقتصادية؛

أصحاب املصلحة يف املؤسسة املبحوثة؛ ويعزو الباحثان هذا كشفت الدراسة على وجود مستوى ضعيف ملمارسات إدارة العالقة مع  �

 املستوى إىل كون هذه املمارسات حمتشمة وضمنية وغري مؤسس هلا؛

كشفت الدراسة أيضا على ضعف يف تفعيل بعدي التنمية املستدامة االجتماعي والبيئي وعلى مستوى متوسط لتحقيق الكفاءة  �

ىل كون املؤسسة املبحوثة ال تزال تركّز على اجلوانب االقتصادية يف أنشطتها ومل اجلوانب األخرى ويعزو الباحثان ذلك إ. االقتصادية

 نقص الرقابة والسهر على تطبيق التشريعات امللزمة لتبني هذه اجلوانب؛للنقص الوعي وكذلك 

داللة إحصائية إلدارة العالقة مع أصحاب املصلحة كانت نتائج حتليل االحندار إجيابية بالنسبة للقسم األول؛ مبعىن وجود دور ذو  �

 الرئيسيني يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة؛ بينما مل يكن هناك دور ذو داللة إحصائية بالنسبة إلدارة العالقة مع أصحاب املصلحة يف

مش دور أصحاب املصلحة الثانويني يف مستويات ويعزو الباحثان هذه النتائج إىل كون املؤسسة املبحوثة . تفعيل أبعاد التنمية املستدامة

  .اختاذ القرار فيها

  :التوصيات .2

  :على ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بـــــ

 إدارة املؤسسة املبحوثة؛إطار ضرورة إنشاء روابط إلدارة العالقة مع أصحاب املصلحة وتوسيع  �

ه االهتمام إىل االستثمار يف رأس املال االجتماعي دون ميش رأس املال ضرورة التركيز على اجلوانب االجتماعية والبيئية وتوجي �

 االقتصادي؛

ضرورة االرتكاز على دعم أصحاب املصلحة الرئيسيني يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة املبحوثة ونشر ثقافة االستدامة يف  �

 املؤسسة؛ وفروعمجيع وحدات 

صحاب املصلحة الثانويني يف قرارات املؤسسة وأنشطتها وإدارة العالقة معهم يف سبيل تفعيل أبعاد التنمية ضرورة األخذ بعني االعتبار أل �

 .املستدامة
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  )بني التشريع والتطبيق(املؤسسة االقتصادية اجلزائرية واملسؤولية البيئية، 

  .دراسة ميدانية حتليلية

  

ساسي سفيان . أ  

منية غريب. أ     

   جامعة الطارف                     

soufiane02082003@yahoo.fr               
                                              gherib@live.fr  

  :مقدمة

يعترب البعض أن بقاء واستمرار املؤسسات االقتصادية اجلزائرية مرهون بتحوهلا إىل مدخل مرتبط بالوقاية من التلوث من املصدر، حيث 

تستهلك تعمل على دراسة الوضعية البيئية للمؤسسة حاليا، وحتول اهتمام املؤسسة إىل استخدام تكنولوجيات أكفأ وأنظف، جتعل منها 

 أقل قدر من الطاقة واملوارد وتنتج أدىن حد من الغازات وامللوثات، كما تستخدم معايري معينة تؤدي إىل احلد من تدفق النفايات وجتعلها

ت توفري سلع وخدما: "قابلة للتدوير، هذه التحوالت أو التطورات التكنولوجية تدعى بالتحول إىل الكفاءة البيئية، واليت تعرف على أا

  1". ذات أسعار تنافسية تشبع االحتياجات اإلنسانية وحتقق جودة احلياة للوصول ا إىل املستوى الذي يتناسب مع طاقة األرض

 ا ونظرا ملا يعرفه عامل األعمال من حدة يف املنافسة والتنافس، أصبح لزاما على كل املؤسسات أن جتد لنفسها، مالذا وركنا ركينا حتتمي

عواصف التغري الذي متيز السوق العاملي يف عصرنا احلايل، وهو ما يعرف بالتنافسية اليت متكن املؤسسات من احلفاظ على من مهبات 

  .اليةاستمراري ومحاية نفسها من االندثار والزوال، واليت تعرب عن مجلة امليزات التنافسية اليت ميكن للمؤسسة حتقيقها يف غمار املنافسة احل

   :مشكلة البحث

، إذ أصبح مل يعد اليوم يف مصلحة املؤسسة سواء على املدى البعيد أو القصري إغفال اجلوانب املتعلقة حبماية البيئة و املوارد البيئية املختلفة

ذي تبين نظم اإلدارة البيئية أمرا ضروريا لضمان استمرارية املؤسسة و حتسني أدائها االقتصادي وكذا احلفاظ على صورا يف احمليط ال

  .تتواجد فيه، كما أن احلفاظ على البيئة هو يف املصلحة االقتصادية للمنظمة األعمال ذلك أن معظم عناصر إنتاجها هي من البيئة

ية يف ظل تنامي هذه الضرورة أصبح لزاما على املؤسسات تبين نظم فعالة لتحسني فعالية وكفاءة نظم اإلدارة البيئية، ولعل املسؤولية البيئ

  .اة الفعالة اليت ميكن أن يتحقق من خالهلا هذا الغرضهي األد

جلزئي فبالرغم من أن مفهوم التنمية املستدامة هو  مفهوم يرتبط باالقتصاد الكلي يف حني أن املسؤولية البيئية له عالقة مباشرة باالقتصاد ا 

  :اإلجابة عن اإلشكالية األساسية التالية لكن هناك عالقة تكاملية بني املفهومني و هذا الذي سيكون حمور حبثنا، حماولني

  ما هو واقع املسؤولية البيئية يف املؤسسة االقتصادية بني التنظري والتطبيق ؟
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  :و ستفتح هذه اإلشكالية تساؤالت فرعية يف غاية األمهية و هي

  ما املقصود باملسؤولية البيئية يف املؤسسة االقتصادية ؟ �

  املؤسسة االقتصادية  اجلزائرية وكيف يتم قياسها؟ما هي املسؤولية البيئية يف  �

  كيف يتم تفعيل املسؤولية البيئية يف املؤسسة االقتصادية  اجلزائرية ليكون هلا دور يف دعم نظم اإلدارة البيئة؟  �

مصلحة املؤسسة تعترب املسؤولية البيئية اصطالح هام و مفهوم اقتصادي حديث ذو أمهية فائقة جيمع بني حتقيق : فرضيات البحث.4

ن االقتصادية من دون إمهال دورها البيئي واملتمثل يف احلفاظ على البيئة و العمل على حتقيق التنمية املستدامة و جتنب كل ما من شانه أ

 تفعيل أهداف اإلدارة يؤثر على البيئة و مواردها و استغالهلا، و ال شك أن املسؤولية البيئية يعترب أداة مهمة بالنسبة لإلدارة البيئية تساعد يف

  . البيئية فاالهتمام البيئي جزء ال يتجزأ من االلتزام االجتماعي الذي يلقى على عاتق منظمات األعمال

اعتمدنا بشكل أساسي على املنهج التحليلي الوصفي ألنه األنسب يف مثل هذا النوع من الدراسات، حيث :  منهجية البحث املستخدمة.5

مات حول موضوع الدراسة و حتليلها حتليال دقيقا للخروج بنتائج عن الظاهرة املدروسة، ونظرا لربوز العديد من قمنا جبمع اكرب معلو

التوجهات يف فلسفة العمل ومن بينها التوجه البيئي القائم على إرساء دعائم املسؤولية البيئية داخل املؤسسة، ميكن طرح التساؤل 

أن تساهم يف حتقيق تنافسية املؤسسة االقتصادية؟ ولإلجابة على هذا السؤال تتضمن الورقة البحثية كيف ميكن للمسؤولية البيئية :التايل

  :احلالية احملاور األربعة األيت ذكرها

  املسؤولية البيئية يف املؤسسة االقتصادية: احملور األول

  .املشكالت البيئية و طبيعة النشاط االقتصادي: احملور الثاين

  .ستراتيجية البيئية للمؤسسة االقتصادية وتنافسيتهااحملور الثالث اإل

  )أمسيدال(الدراسة امليدانية للمؤسسة االقتصادية : احملور الرابع

  :املسؤولية البيئية يف املؤسسة االقتصادية: احملور األول

يجيات أعماهلا وخططها طويلة املدى، وهذا تتجه الكثري من املؤسسات االقتصادية يف الوقت احلاضر لالهتمام باالعتبارات البيئية يف استرات

التوجه يعد أساسا لبقائها يف السوق وتنافسها مع نظرائها من املهتمني بالبيئة، وكذلك نقطة بدء لضمان تطبيق املواصفات البيئية يف 

ئية ذات مستوى متميز وفعال النشاطات املمارسة من قبل املؤسسات االقتصادية، لذلك جيب أن يتوفر موظفيها ومسرييها على مسؤلية بي

  .حيث يساعد ذلك يف التخطيط وتطوير األداء البيئي مبا يتالءم مع السياسة البيئية يف املؤسسة

  

  : ـ مفهوم املسؤولية البيئية للمؤسسة1

تمع على حد سواء، يوجد صعوبة يف حتديد مفهوم املسؤولية البيئية نظرا لتعدد األنشطة ذات املضمون البيئي واالجتماعي للفرد، وا

تتأثر ويرجع ذلك إىل الطبيعة املتغرية هلذه األنشطة، إال أن هنالك حماوالت لدراسة هذا النوع من السلوك البيئي للتعرف على ااالت اليت 

  .ذا السلوك
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املسؤولية االجتماعية، ومقارنة ميكن التعرف على هذه ااالت اعتمادا على استقصاء املسامهات أيت بذلت يف شأن حتديد جماالت وحدود 

تلك ااالت مبا هو قائم فعال للتعرف على أمهية كل جمال من حيث االستجابة له علميا، ملا يعكسه هذا من إدراك لتأثريه على األداء 

  1:إىل ما يلي) ESTEO(البيئي، تقسم جماالت  املسؤولية البيئية للمؤسسة حسب ايستيو 

 .جمال املسامهات العامة −

 .جمال املوارد البشرية −

 .جمال املوارد الطبيعية واملسامهات البيئية −

  .جمال مسامهات املنتوج أو اخلدمة −

  :ـ املسؤولية البيئية و املؤسسة االقتصادية2

  :ميكن إمجال ضرورة توفر مسؤولية بيئية يف املؤسسة االقتصادية، يف ما يلي

 .تعزيز املشاركة الشخصية واجلماعية �

 .البيئي لدى العمال وتقدمي احلوافز لتشجيع املبادرات الطوعية ملكافحة التلوثزيادة الوعي  �

 .البحث يف فرص سوقية من خالل عرض سلع وخدمات مصممة لتحسني البيئة احمليطة �

ام باألشياء البحث يف حتسني النتائج االقتصادية عن طريق القيم بالتحسينات اهليكلية والتكنولوجية الستعماهلا بشكل أقل مقابل القي �

 .بشكل أفضل

  .تضع قواعد تنظيمية جديدة جتعل من األرض مالكا تنظيميا شرعيا لكل املؤسسات �

يعترب تبين املسؤولية البيئية يف املؤسسة االقتصادية ضروريا يف عصرنا هذا رغ : ـ دوافع تبين املسؤولية البيئية يف املؤسسة االقتصادية3

، )OMC(ج البيئي مطلوبا عامليا ومن املتطلبات األساسية يف شروط االنضمام ملنظمة التجارة العاملية عدم وجوبه قانونيا، حيث صار املنت

  .هلذا جند أن املؤسسة االقتصادية تدمج هذه املسؤولية يف الظاهر طوعية لكن األصل فيها طابع اإلجبار

  :، ومن أهم هذه األسباب ما يلي. :أسباب التبين االختياري املسؤولية البيئية يف املؤسسة االقتصادية 1ـ3

 .تقليل كمية النفايات وبالتايل تقل املخاطر الناجتة عن االنبعاثات واإلصدارات اإلشعاعية �

 .محاية األنظمة البيئية واالستخدام األفضل للموارد الطبيعية �

 .اإلسهام ولو جبزء بسيط يف معاجلة مشكلة االحتباس احلراري ومحاية طبقة األزون �

 الوعي باملشاكل البيئية يف املنطقة اليت تتمركز فيها املؤسسة وفروعهازيادة  �

 .حتسني أداء املؤسسة يف النواحي البيئية ودفع العاملني للتعرف على املتطلبات البيئية وحتسني قدرام على التفاعل والبيئة �

الفاعلة يف جمال محاية املستهلك والبيئة ومتكني حتسني صورة الشركات بيئيا، حتسني الصورة العامة للمؤسسة أما جمتمعها وقواه  �

 .املؤسسات بالتايل من كسب ودهم ودعمهم

 تقليل التكلفة بإعادة التدوير والربامج األخرى املشاة واإلدارة األفضل للجوانب البيئية لعمليات املؤسسة �

                                                           
ارية، القاھرة حسين مصطفى ھ لي، ا�بداع المحاسبي في ا�فصاح على المعلومات البيئية في التقارير المالية، منشورات المنظمة العربية للتنمية ا�د 1
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  .السيطرة اجليدة على سلوك األفراد وطرق العمل ذات التأثري  البيئي احملتمل �

  :أسباب التبين اإلجباري املسؤولية البيئية يف املؤسسة االقتصادية 2ـ3

إن التبين الطوعي ال يعد السبب الوحيد بل أصبح مطلبا للعديد من اجلهات اخلارجية ذات املصلحة، لذلك صار اهتمام املؤسسات 

  :باالعتبارات البيئية يتم استجابة ملطالب مجاعات الضغط، كما هو موضح فيما يلي

  املتمثلة يف التشريعات البيئية جلعل املؤسسة أكثر التزاما ورعاية لالعتبارات البيئية: املتطلبات احلكومية

لقد أصبحت البيئة أحد العوامل الرئيسة املؤثرة على دوافعهم االستهالكية، وأحد االعتبارات األساسية يف حتديد رغبام : املستهلكني

  2ني من السلع دون غريهاوجاذبيتهم وتفضيالم لنمط مع

  .تواجه املؤسسات ضغوطا متزايدة من جانب كل من املسامهني واملستثمرين من أجل حتني املؤسسات أدائها البيئي: املسامهني واملستثمرين

اتمع مبختلف فئاته، إن القلق اخلاص بشؤون البيئة وزيادة الضغوط من القوانني والتشريعات املتالحقة وكذلك من : املتطلبات التعاقدية

  .قد غريت من أسلوب األعمال وعقد الصفقات على مستوى العامل

  :املشكالت البيئية و طبيعة النشاط االقتصادي: احملور الثاين

ل اإلطار العام إن النشاط االقتصادي بصفة عامة يتم أو جيري داخل إطار حمدد زمانا و مكانان  وهو ما يعين أنه يتأثر بالبيئة الطبيعية اليت متث

للمجتمع الذي ميارسه سواء كان هذا النشاط زراعيا أو صناعيا أو يف جمال اخلدمات هذا النشاط االقتصادي وإن كان يتأثر وفق ـ 

نوعا من مبجموعة املعطيات االقتصادية واالجتماعية والتارخيية فإنه يعود ليؤثر بدوره فيها مبا خيلق  -الذي سبق أن أوضحناه –ملفهوم البيئة 

ي والبيئة العالقة التبادلية بينهما، حبيث يؤثر كل منهما يف اآلخر و يتأثر به، لقد أدرك اتمع الدويل االرتباط الوثيق بني النشاط االقتصاد

  .ولتوضيح مظاهر هذا االرتباط علينا إيراد بعض األمثلة

استهالك الطاقة كالصناعات الكيماوية وتصنيع املعـادن، وحمطات إن خمتلف مظاهر الصناعة، أين يتم : بالنسبة الستهالك الطاقة �

  2.تؤثر على صحة و سالمة اإلنسان) HAZARDOUS WASTE(توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية نفايات صلبة خطرية 

ألن "ة خلفض استهالك الطاقة فزيادة كميات الكربون تلوث الغالف اجلوي، حيث أكدت معظم الدراسات أنه ال بد من بذل جهود عاملي

، وهذا يؤدي إىل ارتفاع درجة حرارة األرض، وما 2020بليون طن سنويا يف عام  12 – 10انبعاثات الكربون يف العامل ستصل إىل 

  :و نستطيع حصر املشكالت البيئية من حيث أمهيتها وخطورما إىل ثالث مشكالت هي 3يترتب عن ذلك من مشاكل بيئية،

  .مبختلف أنواعهالتلوث  -

  .استرتاف موارد البيئة -

  مشكلة الضجيج -

هي أمـور تتغري "إذا حاولنا دراسة هذه املشكلة يف إطار النشاط االقتصادي فإن العالقة بني هـذا األخري والبيئـة  :مشكلة التلوث �

وإذا كان بطبيعة احلال يؤدي إىل التوسع  –البيئي  بصورة مستمرة، ومن مث فإن االبتكار التكنولوجي و التغري اهليكلي اجتاه احلد من الضرر

،فالنشاط االقتصادي ميكن أن يتسبب يف إجياد 4والزيادة يف النشاط  االقتصادي، إال أنه يف الوقت ذاته جتعله قادرا على التصدي هلذا الضرر

  .مشكالت بيئية، كما أنه ميكن أن يساعد على التصدي هلذه املشكالت

                                                           
2  
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وبالتحديد يف دول العالـم النامي  يف سعي اإلنسان للحفاظ على حياته "لقد أدى تزايد عدد السكان يف العامل : يئةاسترتاف موارد الب �

عات فقد اجته إىل استنفاد واسترتاف ما يف البيئة من مواد وطاقات، وخباصة استرتاف املوارد البيئية غري املتجددة، وقد تنبهت معظم اتم

لية واحمللية احلكومية واألهليـة واحملافل العلمية البيئية إىل خطورة، مشكلة االنفجار السكاين واسترتاف الثروات البشرية واهليئات الدو

  5.البيئية بطريقة عشوائية غري منظمة

مليون شخص يف الدول الصناعية يعانون من أعراض صحية خطرية جدا أثبت أن سببها الرئيسي  65إن أكثر من : "مشكلة الضجيج �

" الضجيج الذي يفوق طاقة اإلنسان على التحمل، ويكثر انتشار هذه املشكلة يف الدول الصناعية الكربى،ويف املناطق الصناعيةهو 

واليابانيون هم األكثر تأثرا بالضجيج الصناعي، والناتج عن النقل الربي واجلوي كما أن الطائرات األسرع من الصوت تتسبب مبوت 

      6.يااآلالف من سكان األرض سنو

و ونلخص مما تقدم إىل أن هذه املشكالت البيئية اليت حتدثنا عنها بصورة موجزة مرتبطة أميا ارتباط بطبيعة النشاط االقتصادي، فهي تؤثر 

  .تتأثر به ،إذ كما أنه يتسبب يف إجياد املشكالت البيئية ميكن أن يساعد على التصدي هلا

إن التكنولوجيا املنظفة للبيئة، قد هيأت يف األونة األخرية مناخا للتطور االقتصادي أقل ضررا "ويف خالصة حديثنا عن هذا العنصر نقول 

  7. للبيئة مما كان ممكنا من قبل

أن النمو الصناعي املتزايد واالستخدام املكثف للتكنولوجيا امللوثة للبيئة "مما الشك فيه :املشكالت البيئية والنظام االقتصادي 2ـ1

  .املوارد الطبيعية قد تسبب يف مشكالت بيئية عاملية، عانت منها الدول املتقدمة والدول املتخلفة على حد سواءواسترتاف 

لذلك سنحاول التوصل إىل حتديد ومعرفة العالقة بني أسلوب إنتاج إدارة النشاط االقتصادي اليت تتبدى أو تظهر يف نظام اقتصادي معني 

  .ى مسؤولية نظام اقتصادي بعينه عن نشأة هذه املشكالتوبني نشأة املشكالت البيئية ومد

متارس اتمعات املختلفة نشاطها االقتصادي وفق إطار تنظيمي معني له خصوصيات : املشكالت البيئية وطبيعة النظام االقتصادي 3ـ1

  .حمددة جتعل منه نظاما اقتصاديا

قتصادية على أساس أن النشاط االقتصادي البد أن يتم من خالل إطار تنظيمي، له ترتبط البيئة بالنظم اال :البيئة والنظم االقتصادية: أوال

  .خصائص حمددة جيعل منه نظاما اقتصاديا

وإذا كان النشاط االقتصادي قد تسبب يف بعض املشكالت البيئية سواء بصورة مباشرة أو غيـر مباشرة، فإننا جيب أن نتناول العالقة بني 

 ECONOMIC(دية املختلفة، وذلك يف إطار العناصر األساسية، اليت يتكون منها أي نظـام اقتصادي البيئة والنظم االقتصا

SYSTEM(  واليت تتمثل يف اهلدف من النشاط االقتصادي، والفن اإلنتاجي أو الظروف التكنولوجية اليت تتم يف إطارها العملية

  8.لذي حيدد شكل العالقات بني األفراد واملؤسسات السائدة يف اتمعاإلنتاجية، ونوع التنظيم االجتماعي والسياسي والقانوين ا

 ECONOMIC(و تتخذ هذه العناصر اليت تكون النظام االقتصادي شكال معينا تترابط معه، وهذا الشكل يسمى باهليكل االقتصادي 

STRUCTION (والذي حيدد بعدة حمددات تتمثل يف:  

وطريقة سري وأداء النظام االقتصادي، والوزن النسيب لكل قطاع من قطاعات االقتصاد  –اإلنتاجية هدف العملية  –ملكية وسائل اإلنتاج 

  9.القومي الثالثة

ختتلف مشكالت البيئة بني الدول املتقدمة واملتخلفة، فالدول الصناعية املتقدمة هي : "مسؤولية الدول املتقدمة عن املشكالت البيئة العاملية

التقنيات املتطورة اليت لعبت دورا كبريا يف ختريب البيئة "كما أا تتوفر على 10،"من الصناعة والتجارة العامليتني صاحبة النصيب األعظم
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ة الطبيعية وتدمريها دمارا مل تعهده من قبل فاستمرارية الدول املتقدمة يف ابتكار أسلحة احلرب والدمار يهدد احلضارة اإلنسانية الراهن

من إمجايل %) 75(من إمجايل اإلنتاج وتستهلك %) 70(تستهلك معظم املوارد العاملية فتنتج حوايل "الدول فمعظم هذه 11بفنائها، 

وكمثال على ذلك الواليات 12من غاز ثاين أوكسيد الكربون يف العامل،%)  85(الطاقة املستخدمة يف العامل، وتعد املسؤولة عن انبعاث 

من كمية الطاقة %) 30(من جمموع سكان العامل، ولكنهم يستهلكون حوايل %) 06( حيث يشكل سكاا حوايل" املتحدة األمريكية

ولقد أثبتت دراسة حديثة أن هذه الدول 13من املواد اخلام و ينتجون كميات هائلة من النفايات سنوياً،%) 40(املستهلكة عامليا و حوايل 

من %) 80(من إنتاج الفحم العاملي و%) 90(يئة، حيث تستهلك حوايل هي املسؤولة عن انبعاثات املواد والغازات اليت دد سالمة الب

منتجات البترول العاملية، وال شك أا تكون مسؤولة، وبنفس القدر عن التلوث العاملي الصادر عن االنبعاثات الكربونية اليت تسبب 

من الغاز الطبيعي، والذي %) 91(ستهالك مشكالت ارتفاع حرارة األرض و تآكل طبقة األوزون، وذلك فضال عن مسؤوليتها عن ا

نصيب األسد من املصادر الطبيعية وعلى "فهذه الدول الصناعية وحسب األمم املتحدة تستهلك 14دولة فقط يف العامل، 20يستهلك يف 

اطنا من الصومال أربعون مو) 40(سبيل املثال يستهلك مواطن سويسري واحد كمية من املصادر الطبيعية تساوي الكمية اليت يستهلكها 

لذا فقد أنشأت الدول الصناعية أسواقا " و غالبا ما تقوم املصانع بالتخلص من مجيع املواد الناجتة عن عملية التصنيع واليت ليست حباجة هلا

  15.تدعى أسواق النفايات اليت انتثرت يف مجيع أحناء أوروبا

  تهاك البيئييبني اآلثار الصحية واإلنتاجية لعملية االن) 01(جدول رقم 

  األثر على اإلنتاجية  األثر على الصحة  املشاكل البيئية

تلوث املياه وندرة املياه

مليون ميوتون بسبب املياه امللوثة فضال عن عدة  2أكثر من 

مليارات من البشر يصابون بالعديد من األمراض النامجة عن 

ذلك، ومن مث زيادة املخاطر الصحية خاصة بالنسبة للفقراء 

  بسبب ندرة املياه

األثر السليب على الثروة السمكية وعلى توافر املياه 

الالزمة للشرب وعلى توفري املياه الكافية للنشاط 

  .الزراعي والنشاط الصناعي 

  تلــوث اهلواء

ألف ميوتون سنويا بسبب تلوث اهلواء و  700إىل  300من 

 700إىل  400من (استنشاقه نصفهم من األطفال، كما أن 

مليون معظمهم من األطفال والنساء يصابون بسبب ) مليون

  .الدخان املتصاعد يف اهلواء 

تأثريه السليب على املطار احلمضية وتأثريها على 

األنشطة الصناعية والزراعية واخلدمية املختلفة 

  .والغابات

املخلفات الصلبة 

  واخلطرة

ي وقد مزيـد من األمراض النامجة من القمامة وانسداد اار

  .تتسبب يف الوفيات واألمراض املعدية

تلوث موارد املياه األرضية واجلوفية، واليت تستخدم 

  .يف األنشطة اإلنتاجية

  .اخنفـاض إنتاجية احلقول وزيادة ملوحة األرض.نقص الغذاء لدى أسر املزارعني الفقراء وسرعة التأثري باجلفاف  تدهور التربة

  األمراض وحاالت الوفاة النامجة عن الفيضاناتمزيد من   قطع الغابات
فقد مصادر األخشاب، وارتفاع مستويات 

  .الكربون

  الفقـد احملتمل لألدويـة اجلديدة  فقد التنوع البيولوجي
فقد يف املوارد املختلفة واخنفاض يف القدرة على 

  .التكيف مع البيئة
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التغريات يف الغالف 

  اجلوي

الزيادة احملتملة يف األمراض الوراثية واملخاطر النامجة عن 

التغريات املناخية الطبيعية، فاألمراض النامجة عن اخنفاض طبقة 

مبرض سرطان اجللد سنويا ) ألف حالة إصابة 300(األوزون 

  .مليون حالة كتاركت 1.7و

تغريات يف مستويات البحار، تغريات إقليمية يف 

انقطاع يف سلسلة األغذية اإلنتاجية الزراعية 

  .البحرية

  :احملور الثالث اإلستراتيجية البيئية للمؤسسة االقتصادية وتنافسيتها

 : ـ إستراجتية اجلزائر يف تبين املسؤولية البيئية1

التنمية االقتصادية  عملت اجلزائر على وضع إستراتيجية عمل ترمي إىل محاية البيئة، وسيكون اهلدف من هذه اإلستراتيجية هو التوفيق بني 

واالجتماعية واالستعمال الرشيد واملستدمي للموارد الطبيعية، وضرورة التخفيف والتقليص من امللوثات واألضرار واملخاطر اليت دد 

خدام املفرط ملوارد الصحة العامة، واختاذ التدابري احلافزة ملعاجلة املشاكل البيئية كالتخلي عن كل بقايا الدعم املايل الذي يشجع على االست

  .الطاقة ومتويل محاية البيئة

يف  اعتمادهاتعد اجلزائر من الدول املهتمة باحمليط والبيئة ومن أهم الدول اليت تسعى من خالل سياستها إىل احملافظة على البيئة بالرغم من 

على احملروقات، حيث تعترب هذه السلعة من أكثر السلع امللوثة إذا مل يتم التعامل معها بشكل مالئم ومسؤول، وتعد اجلزائر من  اقتصادها

ة الفاعلة يف برنامج هيئة األمم املتحدة حلماية البيئة وتعد أيضا من الدول اليت هلا اتفاقيات و مشاركات أورو متوسطية، عربية و عامليالدول 

  .اية البيئةيف مح

  : أما فيما خيص مشاركاا نذكر على سبيل املثال

  املشاركة يف جملس وزراء البيئة العرب و شغلت اجلزائر منصب رئاسة منطقة املغرب العريب،: على املستوى العريب •

والذي كان حول التسيري م 1998شاركت يف االجتماعات اإلفريقية املنعقدة كمؤمتر مابوتو باملزمبيق سنة : على املستوى اإلفريقي •

  املدمج و املستدمي للمناطق الساحلية،

  :و ميكن تقسيمها إىل: على املستوى الدويل •

  :العالقة مع اهليئات الدولية -/أ     

  برنامج األمم املتحدة للبيئة، و املنبثق من هيئة األمم املتحدة و هي عبارة عن هيئة تسيري النشاط البيئي يف العامل، -

األمم املتحدة من أجل التنمية املستدامة، حيث تعترب اجلزائر عضو دائم وتلعب دورها بشكل فعال وهذا يرجع حلضورها املنتظم مؤمتر  -

  .والفعال

  :العالقة مع االتفاقيات الدولية -/ب    

  م،1997باليابان يف ديسمرب " كيوتو"املشاركة يف مؤمتر  -

  .لدولية حول التنوع البيولوجياملشاركة يف مؤمتر األطراف لالتفاقية ا -
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  :ملخصة يف اجلدول املوايل: التعاون الثنائي -/ج     

  .التعاون الثنائي): 02(جـدول رقم 

  املبلغ  هيئة التمويل  عنوان املشروع

  دوالر10.500.000  البنك العاملي  مراقبة التلوث الصناعي-

  مارك 10.000.000  اجلمهورية األملانية GTZ  التدخل يف ميدان البيئة تتنمية قدرا -

تدعيم إلمكانيات الوطنية يف امليدان البيئي مع  -

  إدخال التربية البيئية يف التعليم
  دوالر 1.862.000  ةبرنامج األمم املتحدة للتنمي

تسيري التلوث للنفايات البترولية يف البحر  -

  )خمابر مينائية 04جتهيز (األبيض املتوسط 
  دوالر FEM 439.000 ألورويب لالستثمارالصندوق ا

  دوالر METAP  600.000البنك األورويب لالستثمار  الربنامج الوطين للنشاطات البيئية -

  دوالر 360.769  الصندوق الدويل للبيئة  اإلستراتيجية الوطنية للتغريات املناخية -

  دوالر 230.500  الصندوق الدويل للبيئة  اإلستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي -

  دوالر 12.500.000  الصندوق املتعدد األطراف لتطبيق معاهدة مونريال  الربنامج الوطين للمحافظة على طبقة األوزون -

  .26. ، ص1999-2، اجلزائر البيئة، رقم"النشاط الدويل "وزارة البيئة  :املصدر

  

  :التنمية املستدامة واليت من بينها رغم هذا قامت اجلزائر مبجموعة من اإلجراءات والسياسات لتحقيق

على إعادة بناء ما خلفه املستعمر وبذلك فقد  االستقالل مباشرة ،انصب اهتمام اجلزائر غداة :يف اجلزائرقانون محاية البيئة  ريتطو )1

محاية  تشريعات تناهض فكرةمبرور الزمن أخذت اجلزائر العناية بالبيئة، وهذا بدليل صدور عدة  لكن أمهلت إىل حد بعيد اجلانب البيئي،

 ومنها ما يتعلق باحلماية الساحلية للمدن،كما مت إنشاء جلنة يتعلق حبماية السواحل البيئة وكان ذلك يف شكل مراسيم تنظيمية منها مــا

إال أنه مل يبني صراحة  ،1967قانون البلدية الصادر سنة  وقد صدر أول تشريع يتعلق بتنظيم اجلماعات اإلقليمية وصالحياا وهو املياه

أما قانون الوالية  النظام العام واكتفى فقط بتبيان صالحيات رئيس الس الشعيب البلدي باعتباره يسعى إىل محاية احلماية القانونية للبيئة

 طات العمومية، بالتدخلتضمن شيئا عن محاية البيئة وهذا من خالل نصه على التزام السل فإنه ميكن القول بشأنه أنه ،1969الصادر سنة 

مرحلة التصنيع ،بدأت تظهر بوادر تشريعية جتسد اهتمام  ويف مطلع السبعينات وغداة دخول اجلزائر ،ملكافحة األمراض املعدية والوبائية

 1983ويف سنة  ،ية البيئةمحا جنده مربرا بإنشاء الس الوطين للبيئة كهيئة استشارية تقدم اقتراحاا يف جمال الدولة حبماية البيئة وهذا ما

البيئة  العامة ملختلف جوانب محاية البيئة ،ويعد هذا القانون ضة قانونية يف سبيل محاية صدر قانون محاية البيئة الذي تضمن املبادئ

عدة قوانني وتنظيمات لالهتمام بالبيئة، مما أدى إىل صدور  والطبيعة من مجيع أشكال االسترتاف وقد فتح ذات القانون كذلك اال واسعا

تدابري "ومحاية البيئة حتت عنوان  حبماية الصحة وترقيتها، الذي عرب من خالله املشرع على العالقة بني محاية الصحة أمهها القانون املتعلق

التوزيع احملكم  نتهاج سياسةالقانون املتعلق بالتهيئة العمرانية ،وهذا ما يعين اجتاه الدولة إىل ا 1987كما صدر سنة " محاية احمليط والبيئة

القانون  وإىل جانب ما سبق ذكره ،جند أن املشرع مل يورد مسألة محاية البيئة يف ،واملوارد البيئية والطبيعية االقتصاديةواألمثل لألنشطة 
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ونية للبيئية معتربا إياها حينما كرس احلماية القان 1989 وخصها بالدراسة يف دستور اهتمامهالعادي والقوانني الفرعية فحسب ،بل تعدى 

الدولة بالتكفل  أضاف ضرورة االعتناء بصحة املواطن ووقايته من األمراض املعدية وذلك من خالل إلزام مصلحة عامة جتب محايتها كما

 لس الشعيب الوالئيمن قانون الوالية على اختصاص ا 58والوالية ،حيث نصت املادة  ويف بداية التسعينات صدر قانونا البلدية،ذا اال

  .ومحاية البيئة وترقيتها يف أعمال التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، وكذا يئة اإلقليم الوالئي،

إلنشاء هياكل مرتبطة مبراقبة وحفظ   الوقاية الصحية واختاذ اإلجراءات املشجعة أنه ملزم كذلك بالسهر على أعمال 78وأضافت املادة 

  .الفالحية من جهتها على ضرورة املبادرة حبماية األراضي 66أكدت املادة  ،كما الصحة

تضمن عدة أحكام تنصب جمملها حول محاية البيئة منها ضرورة  منه جند أنه 107الرجوع إىل نص املادة بوفيما خيص قانون البلدية ،ف

محاية البيئة ،صدر قانون التهيئة  زنة بني قواعد العمران وقواعدوقصدا من املشرع إلحداث املوا .ملكافحة األوبئة اختاذ التدابري الالزمة

 ،الطبيعية تسيري األراضي بني وظيفة السكن،الفالحة الصناعة واحملافظة على البيئة واألوساط والتعمري الذي يهدف إىل إحداث التوازن يف

، وهذا بغرض وضع سياسة حمكمة من أجل 96/13 األمر رقم بالتنظيم يف ورغبة منه يف إفراد محاية خاصة باملوارد املائية خصها املشرع

  .تلبية متطلبات الري، القطاع الصناعي واحتياجات األفراد

محاية  املتضمن 03/10مبوضوع البيئة واإلشكاالت اليت يطرحها من خالل صدور القانون رقم  ويتجلى لنا بوضوح تأثر املشرع اجلزائري

مشاركة الدولة اجلزائرية يف عدة حمافل دولية ختص هذا املوضوع منها  مة والذي ميكن القول بشأنه أنه جاء مثرةالبيئة يف إطار التنمية املستدا

 اتفاقيةتصب يف نفس اإلطار وأمهها  اليت االتفاقياتوكذا مصادقة اجلزائر على العديد من  االحنيازوقمة اجلزائر لدول عدم  ندوة ستوكهومل

دليل  التحول الكربى يف السياسة البيئية الدولية بصفة عامة واجلزائرية بصفة خاصة، وخري تعترب نقطة ربازيل اليتريودي جانريو املنعقدة بال

املبادئ واألهداف اليت جتسد محاية أفضل للبيئة، مبا  على النهضة البيئية اليت جاء ا القانون السالف الذكر، تضمنه على جمموعة من

يتضمن بنودا تتعلق بالبيئة، وهذا  إضافة إىل ما سبق جند أنه ويف كل سنة مالية يصدر قانون ستدامة ومبادئهاامل يتناسب ومتطلبات التنمية

بيئية متعددة، ويف املقابل على متابعته  مواكبة متطلبات العصرنة مبا تفرزه من مشاكل إن دل على شيء فإمنا يدل على حرص املشرع على

الندوات  ا سواء على املستوى الدويل مبناسبة املؤمترات املنعقدة يف هذا اخلصوص أو من خاللهل عن كثب ملختلف احللول املقترحة

  .الدراسية الوطنية اخلاصة بالبيئة

  :ميكن أن نلخص القوانني اليت صدرت يف جمال محاية البيئة كاآليتمن خالل هذا 

، و الذي كان 05/02/1983واملؤرخ يف  83/03اجلزائر هو القانون رقم  حيث أن أول قانون صدر فيما خيص محاية البيئة يف - 

  يتعلق حبماية البيئة بصفة عامة، مث تاله،

  املتعلق بدراسة تأثري يئة احمليط، 21/04/1987املؤرخ يف  91-87املرسوم التنفيذي رقم  -

  التأثريات البيئية، م و املتعلق بدراسة 27/02/1990املؤرخ يف 90/78املرسوم التنفيذي رقم  -

  م املتعلق باملنشات املنصفة،03/11/1998املؤرخ يف  98/339مث جاء املرسوم التنفيذي رقم  -

  م املتعلق بالنفايات الصلبة،12/12/2001املؤرخ يف  01/19و تاله القانون رقم  -

  لتنمية املستدامة،املتعلق بتهيئة اإلقليم و ا 12/12/2001املؤرخ يف  01/20وصدر معه القانون رقم  -

  واملتعلق بقانون املناجم، 03/07/2001املؤرخ يف  10-01مث القانون رقم  -
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املتعلق حبماية البيئة يف ظل التنمية املستدامة، الذي استند يف وضعه إىل   19/07/2003املؤرخ يف  10-03وأخريا القانون رقم  -

  .دراسة األثر على البيئةالقوانني السابقة الذكر وغريها والذي تضمن يف فحواه 

 جانفي 27املؤرخ يف  60-96أنشأت مديرية البيئة طبقاً ألحكام املادة الثالثـة من املرسوم التنفيذي رقم  :مديريـات البيئةإنشاء  )2

 - 03 واملتضمن إحداث مفتشيات للبيئة مبختلف واليات الوطن ،إذ عدل املرسوم التنفيذي أعـاله مبرسوم تنفيذي رقم ،  1996سنة 

حيث جعلها اجلهاز الرئيسي  ،الذي يعترب وحيول مفتشيات البيئة إىل مديريات البيئة للواليات 2003ديسمرب سنة 17مؤرخ يف  494

حول  التابع للدولة يف جمال مراقبة القوانني والتنظيمات املتعلقة حبماية البيئة، تسعى املديرية إىل مجع أكرب قدر من املعلومات الضرورية

 عية البيئيـة يف الواليـة دف دراسة كيفية معاجلتها وحتديد جماالت التدخالت الالزمة مع حتديد املواقع اليت جيب مراقبتها وترتيبهاالوض

  .حسب األولوية

هم وتبعا ملسار اإلصالح اجلبائي األخضر الذي اعتمدته اجلزائر ظهرت ما ميسى باجلباية البيئية كأحد أ: اإلصالح اجلبائي األخضر )3

آالف دينار على كل املنشآت املعتربة الداخلة يف  3األدوات االقتصادية ملكافحة التلوث  فمبلغ الرسم يتكون من رسم أساسي يقدر بـ 

ألف دينار لكل املنشآت املترتبة اليت ختضع  30، و1988جويلية  26املؤرخ يف  19- 88نطاق التصريح كما نص عليه املرسوم رقم 

ألف دينار بالنسبة للمنشآت املترتبة ضمن النشاطات اليت ختضع إحداها على األقل  120لتصريح وتبلغ قيمة الرسم واحدة من نشاطات ا

ألف دينار بالنسبة للمنشآت اليت ختضع إحدى نشاطاا على األقل لتصريح الوايل حسب ما هو وارد يف  90لتصريح وزير البيئة، و

ألف دينار بالنسبة للمنشآت اليت ختضع إحدى نشاطاا على  20، و1998نوفمرب  03اريخ الصادر بت 339-98املرسوم التنفيذي رقم 

 .دينار بالنسبة للهيئات اليت ختضع إحدى نشاطاا على األقل للتصريح 9.000األقل لتصريح الس الشعيب البلدي و

  

  :ـ اإلستراتيجيات البيئية للمؤسسة االقتصادية2

  :املؤسسات االقتصادية لالهتمام بإقامة منظومات لإلدارة واملراجعة البيئية، ونوجزها فيما يليهناك أسباب مهمة تدفع 

يسود العامل اليوم تزايد ملحوظ يف سياسة محاية البيئة و إستراتيجيتها و التشريعات و اللوائح التنظيمية لتنفيذها، : االلتزام بالتشريعات �

لتزام بالتشريعات و اللوائح وبطرق مبتكرة يف أحيان كثرية ختتلف يف منطلقاا عن األسلوب ويف نفس الوقت هناك أكثر على حتقيق اال

 التقليدي لتحقيق االلتزام عن طريق السيطرة، مثل أسلوب االتفاقيات الطوعية بني أجهزة حتقيق االلتزام واملنشآت الصناعية، والتدقيق يف

التلف البيئي، وتقييم حجم التعويضات املطلوبة إلصالح التلف، أو ابتكار أساليب جديدة  حتديد املسؤولية املدنية أو اجلنائية يف أحداث

 قائمة على آليات السوق لتحقيق االلتزام أو تقدمي حوافز اقتصادية لتنشيط جهود االلتزام ومن مث فال بد من االعتماد على مناذج مبتكرة

يف جو من الصراحة و املكاشفة واقتناع كل األطراف بأمهية أهداف هذا التعاون لتحقيق االلتزام تقوم على جهد مشترك والتزام طوعي 

 .لتحقيق االلتزام بالتشريعات السائدة

تزايد الوعي بأمهية احلفاظ على البيئة وتزايد الضغط الشعيب على األجهزة احلكومية واملنشآت : تزايد الوعي بأمهية احلفاظ على البيئة �

صالح التلف البيئي مما فرض على املنشآت الصناعية اهتماما متزايدا باالستجابة هلذا الضغط وحتسني صورة الصناعية لوقف التلوث وإ

املنشأة وإظهارها مبظهر التنظيم الوطين احلريص على مصلحة الوطن، خصوصا وأن الضغط يأخذ اآلن أشكاال جديدة مثل إشهار األداء 

  .ه أو حىت مقاطعة منتجااالبيئي للمنشأة يف وسائل اإلعالم أو متابعت
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عزوف املستهلكني عن منتجات املنشأة ذات األداء البيئي املتدهور يؤدي إىل إضعاف وضعها التنافسي، هذا الضعف التنافسي : املنافسة �

املنتجات، أما على ناجم أيضا عن ارتفاع تكلفة إنتاجها نظرا ملا يصاحب سوء األداء البيئي من هدر يف املوارد والطاقة وتدهور يف نوعية 

قد تنتهي  املستوى الدويل فان عوملة النشاط اإلنتاجي واالقتصادي يف عامل اليوم واالتفاقيات الدولية اليت حتكم األداء البيئي للدولة ومنشآا

عن دولة املنشأة، ال متلك هذه باستبعاد إنتاج املنشأة امللوثة من السوق العاملية نتيجة لتشريعات ولوائح تنظيمية تصدر يف أقطار بعيدة جدا 

العامل األخرية أن تتدخل يف شأا، باعتبارها مسائل خاصة بالسيادة الوطنية، وهناك اليوم قائمة يتزايد طوهلا للمواد احملظور استخدامها يف 

مسألة املنافسة يف السوق الدولية  ألسباب بيئية أو صحية، وقد يبدو ألول وهلة أنه ليس هلذه اإلجراءات تأثري على السوق احمللية، إال أن

  .مسألة تستحق أن تعاجل مبزيد من التفصيل و االهتمام

 :االعتبارات املالية  �

  .اخلسائر النامجة عن احلوادث ذات اآلثار البيئية خارج حدود املنشأة -

  .حتديد التصريفات وخملفات اإلنتاج و فرض الضرائب أو الرسوم عليها -

  .وشركات التأمني من املنشأة وما قد يؤدي إليه من ارتفاع تكلفة االستثمارات أو رسوم التأمنيمواقف البنوك  -

  .عدم حتقيق الوفر يف اخلامات و السلع الوسيطة و الطاقة الناجم عن استخدام أساليب إنتاج ال ينتج عنها تلوث

اغة املواصفات ومقاييس جودة البيئة إال أنه يف النهاية ال بد ممثلو الدول النامية مل يشاركوا بشكل جدي يف صي: متطلبات سوق التصدير �

  .من االلتزام ا لدعم قدرة هذه الدول على التصدير

 ويتوقف تطبيق هذه املواصفات على املستوى التكنولوجي و مستوى التنمية االقتصادية يف الدولة و مؤسساا املنتجة ويتوقع أن تطبيق نظم

  .من القدرة التنافسية يف السوق العامليةاإلدارة البيئية سيزيد 

هي استراتيجيات تصمم إلجياد فرص النجاح االقتصادي طويل األجل واملنسجم مع محاية النظام البيئي : ـ مفهوم اإلستراتيجية البيئية3

ايل فإا دف لتقدمي الفوائد وهدفها ليس حتقيق الربح وحسب وإمنا العمل لتجنب الضرر واألذى املمكن وقوعه يف النظام البيئي، وبالت

  )37(التنافسية املتعلقة بتحقيق التوفري يف التكاليف، أو اختالف السوق أو تنويعه، أو كليهما معا 

  ).ختفيض التكاليف، التميز، التركيز(التقليدية ) PORTER(فهي إذن تتناسب مع استراتيجيات بورتر 

  :باستراتيجيات قابلية االستدامة، وقد حددت بنوعني بناءا على الفوائد التنافسية التقليدية هلا مهاوتدعى : )38(أنواع اإلستراتيجية البيئية

حيث تتمتع املؤسسة بفوائد تنافسية نامجة عن االختالفات البيئية عن منافسيها، وذلك عن طريق أحد : استراتيجيات مقادة السوق. 1

  :هذه الفرص

 .ة بيئيا، أو تطوير سلع جديدة حساسة بيئياإعادة تصميم السلع حبيث تكون حساس −

 .الدخول إىل أسواق جديدة حساسة بيئيا −

 .إعادة تصميم غالف السلعة حىت يكون صديقا للبيئة −

 .التكامل بني اجلهود البيئية ونشاطات اإلعالن والترويج −

ق التحسني يف العمليات اإلنتاجية للمؤسسة وتطبق هذه األخرية من خالل ختفيض التكاليف عن طري: استراتيجيات مقادة بالعمليات. 2

  :الناجتة عن توفري الطاقة وحفظ ووقاية املوارد، وختفيض التلوث والنفايات، وتشتمل على

 .حتسني الرقابة على التلوث وتنظيم وترتيب اإلهدار والنفايات، باإلضافة إىل نظم معاجلة املياه −
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 )إعادة التدوير(اخلية وخارجية استعمال املوارد اليت يعاد إنتاجها من مصادر د −

 .إعادة تصميم عمليات اإلنتاج حىت تكون أقل تلوثا، وأكثر كفاءة يف استعمال املوارد والطاقة −

  .استعمال مصادر الطاقة القابلة للتجدد يف عمليات اإلنتاج −

  :ـ املزايا التنافسية احملققة يف املؤسسة الصناعية يف ظل تبين املسؤولية االقتصادية4

 د القدرة التنافسية عامال يف حتديد مدى استمرارية وجناح املؤسسة، لذلك تسعى املؤسسات اىل تعزيز قدرا التنافسية بالعمل على يئةتع

ميزات تنافسية تتيح هلا التميز والتفوق على املؤسسات بإتباع استراتيجيات تنافسية ميكن أن تشمل جماالت متنوعة، وإن التطبيق الناجح 

  :رة البيئية يف املؤسسة ميكن أن يؤدي دورا اجيابيا يف حتسني قدرا التنافسية يف عدة جماالت من أبرزهالإلدا

ترتبط التنافسية يف األسعار إىل حد كبري باإلنتاجية، فكلما كانت إنتاجية املؤسسة أعلى وكانت : رفع اإلنتاجية وختفيض التكاليف 1ـ2

أسعار إما أقل من منافسيها بقبول هامش أقل من الربح، أي أسعار تنافسية متكنها من أن تزيد من حجم تكاليفها أقل ستتمكن من حتديد 

  .مبيعاا ومن مث حصتها السوقية، أو أن ختتار أن تبيع بنفس سعر البيع لدى املنافسني وحتقق بذلك هامش ربح أعلى

غري مضرة بالبيئة حصة سوقية أكرب لكوا تساعد العمالء على حتقيق متتلك املؤسسات اليت تنتج منتجات  :حتقيق مزايا تسويقية 2ـ2

يئية تزيد أهدافهم البيئية إذ أن املنتجات اليت ميكن إعادة تصنيعها بعد االستخدام أو اليت تنتج بإتباع تكنولوجيا نظيفة ومبادئ املسؤولية الب

اإلعالن يف نشر املعلومات حول اجلوانب البيئية ملنتجات املؤسسة، األمر الذي من قوة املؤسسة التنافسية، وهنا يأيت دور امللصقات البيئية و

يؤدي اىل حتسني مسعتها لدى اجلمهور ومن مث اىل زيادة اإلقبال على املنتجات ويساهم يف فتح منافذ تسويقية جديدة هلا، وكنتيجة لذلك 

  .  تأخذ يف احلسبان االعتبارات البيئيةيزداد حجم مبيعات املؤسسة ورحبيتها مقارنة مع املؤسسات اليت ال

إن اخلالفات بني القائمني على املؤسسة وموقفهم من اجلباية غالبا ما ترتبط بامللوثات، وبذلك متثل : حتسني األداء اإلداري 3ـ2

املؤسسة أن تعرفها، حتللها ديدات لشرعية وبقاء املؤسسات، وهكذا، فإن الرهانات البيئية هي مصدر الضغوط االجتماعية اليت جيب على 

  .وتتوقعها

  :حتقق الكفاءة البيئية من خالل أربعة عوامل: حتقيق الكفاءة البيئية 4ـ2

 .التركيز على خدمة العميل �

 .التركيز على اجلودة �

 .منح اعتبارات أكثر حلدود الطاقة البيئية �

  جتديد منظور دورة احلياة �

من أجل وضع إستراتيجية لتحسني القدرة التنافسية للمؤسسات، : خفض اخلسائر االقتصادية و حتسني القدرة التنافسية 5ـ2

واملتعاملني االجتماعيني واالقتصاديني، ورفع فعالية النفقات املالية من امليزانيات، يكون من الضروري إقامة عالقات تنسيق وثيقة مع 

قتصاد واملالية، حبيث تتخذ تدابري من شأا أن ختفض يف معدالت الفقر، وزيادة أهداف النوعية اليت تنشدها الوزارات املكلفـة باال

قي اإلستراتيجية البيئية، وذلك بالتخلي عن كل بقايا الدعم املايل الذي يشجع على االستخدام املفرط ملوارد الطاقة واملوارد املائية للس

واملنتجات االقتصادية، وكذا اإلصالح التدرجيي للهياكل املشجعة للنهوض بتحصيل التكليف وحتسني  واملدخالت الصناعية الكيماوية

غل نوعية اخلدمات، وتوضيح احلقوق العقارية واحلقوق املرتبطة باستغالل املوارد وهذا بالتطبيق الصادق للتشريع املتعلق بتهيئة اإلقليم ش

  .األراضي و الوقاية من التلوث
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  :ملنتظرة يف األمدين املتوسط والطويلالنتائج ا

  .ترشيد استعمال املوارد املائية •

 .ترشيد استعمال موارد الطاقة •

 .ترشيد استعمال املوارد األولية يف الصناعة •

 .حتوير أو إغالق املؤسسات العمومية الشديدة التلوث •

  .رفـع قدرات رسكلة النفايات و استرجاع املواد األولية

  )أمسيدال(الدراسة امليدانية للمؤسسة االقتصادية : احملور الرابع

يتكون من مركب أو قطب ) صناعية وجتارية(هو مؤسسة اقتصادية ) ASMIDAL:(ركب أمسيدال ـ مدينة عنابةـ تعريف مب1

ترقية الزراعية يف اجلزائر ، واليت مت اجنازها يف إطار السياسة التنموية للصناعة الكيميائية وال) سونطراك(صناعي ضخم نتج عن املؤسسة األم 

على يد الرئيس الراحل هواري بومدين  15/05/1972حيث دشنت يف ) كرابس(بالتعاون من الشركة الفرنسية  03/03.1969يف 

وبذلك تكون قد دخلت فعال جمال إنتاج وتسويق األمسدة االزوتية والفوسفاتية وقد تفرعت منها بعد إعادة هيكلتها مؤسسة أمسيدال، 

، واليت أصبح هلا جملس إدارة خاص ، ومدير عام، وحمافظ حسابات، وسامهت يف حتسني الزراعة وتزويد 01/09/1984يف  وذلك

كلم حيث تقدر  3مؤسسات صناعة األدوية باملواد األولية والكيميائية، يقع مركب أمسيدال مشال شرق مدينة عنابة ويبعد عنها مبسافة 

، أما شرقا وادي سيبوس وحي سيدي سامل 44ال البحر األبيض املتوسط وجنوبا الطريق الوطين رقم هكتار، حيده مشا 108: مساحته بـ

ة وغربا حي سيبوس، وذا حيتل موقعا استراتيجيا هاما لكونه قريب من امليناء مما يسهل عملية التصدير واالسترياد باإلضافة إىل وجود سك

كلم ، أما بتاريخ  300سفات الذي يستخرج من جبال العنق حيث تقدر املسافة بينهما حديدية كوسيلة لنقل املواد األولية مثل الفو

  :فقد مت انشطار مركب أمسيدال وتفرع عنه فرعان ومها 01/01/1999

تقوم ) وحدات(فقد تفرعت عن أمسيدال مؤسسات ضغرية  2001وهو مؤسسة مبيدات احلشرات، أما يف سنة  : كيميال وصومياص �

  .كل منها على حدى بنشاطات خمتلفة

ألزوفارت ـ أسفرطراد (وتقوم بإنتاج االمسدة الفوسفاتية واالزوتية ومادة األمونياك ويتفرع منها ثالثة فروع أو وحدات وهي : فرتيال �

  ).ـ ألكامتراد

  .وحاليا بعد انتهاج اجلزاسر اقتصاد السوق فقد متت خوصصة شركة أمسيدال سابقا

ملكا للمتعامل أو الشريك األجنيب ) FERTIAL SPA(أمسيدال حيث أصبحت تسمى فرتيال متت خوصصة شركة  2005ومنذ 

  ).شركة األمسدة للجزائر ـ فرتيال(وبعدها مت دمج فرع فرتسال وألزوفارت ضمن الشركة اجلديدة ) VICCAR MIR(االسباين 

  .سستني السابقتنيأما أزوفارت فهي تقوم بنفس نشاط فرتيال وأسفرطراد تقوم بتسويق منتجات املؤ

وذلك دف حتسني الوضع املايل للمؤسسة وإدخال ) PARTENARIAT(انشاء فرع للمؤسسة يدعى الشراكة  2008ويف سنة 

تكنولوجيا جديدة تسمح هلا برفع جودة إنتاجها أو حىت إضافة خطوط جديدة وزيادة طاقة إنتاج وحدات مؤسسة 

)ALZOFERT (و)FERTIAL(مببلغ % 66كة اسبانية تدعى جممع فيالمري يف رأمسال الفرعني بنسبة ، وقد متت مسامهة شر

  .ملكا للمجمع أمسيدال %34مليون دوالر، ونسبة  160: مايل يقدر بـ 
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يف مركب أمسيدال            والعامليني  اإلداريني، مفردة من فئة املسؤوليني، 76وتكونت الدراسة من  :ـ إجراءات الدراسة امليدانية2

ة وتشمل االستمارة اليت مت حتضريها االستماراملقابلة، واملالحظة، و: ، أمههامع البياناتجل ت عدةاوأدومت استخدام  ،مبدينة عنابةـ 

أسئلة فرعية أخرى، كما مت تعديل األسئلة بعد الزيارة االستطالعية اليت سبقت الدراسة ) 8(سؤاال رئيسيا، إضافة إىل وجود) 28(على

يث مت مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات األولية، حول الظاهرة املدروسة، تفيد جمرى الدراسة، وتساعد الباحثان يف التأكد من امليدانية، حب

سالمة اجتاه الفروض، وقد مت اعتماد االستمارة النهائية ـاملرفقة ضمن مالحق الدراسةـ بعد إدخال تعديالت علها، سواء ما تعلق منها 

و بترتيب طرح األسئلة، كما مت إدراج أسئلة وإلغاء أخرى، ثبت عدم جدواها أو ألا مل تعط املردود املطلوب منها، اليت بطبيعة الصياغة  أ

وكما  ات،عبار 09عدد عبارات املقياسفقرات معتمدا يف تصميمه على طريقة ليكرت، وقدر ) 05(أدرجنا ضمنها مقياس متكون من

مما يشري إىل صدق  ،، فكانت معامالت ارتباط بريسون دالة إحصائيالقياس مدى صدقه د املقياسطريقة االتساق الداخلي ألبعا ناطبق

معامل بارسونز، التكرارات : مشلتفلقد األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل بيانات الدراسة ، أما بالنسبة إىل املقياس ملا أعد له

اإلصدار السادس  )SPSS(برنامج احلزم اإلحصائية االجتماعية  يف ذلكاستخدام  قد، وT testوالنسب املئوية املتوسطات، اختبار ت 

  .عشر

املعاينة امليدانية، وميكن التعرف على ذلك من يرى الباحث أنه ميكن فهم إجابات أفراد عينة الدراسة من خالل  :حتليل ومناقشة النتائج

  :خالل اجلداول اآلتية

  

  ة حول مسؤولية محاية البيئةيوضح إجابات العين) 03( جـدول رقم

  اموع  العمال  اإلداريني  املسؤوليني  مسؤولية محاية البيئة

  27  14 09 04  الفرد

  21  11  04  6  اتمع

  28  20  08  ــ  احلكومة

  

. ومةعند حتليل اجلدول أعاله نالحظ انه أعلى نسبة من املسؤوليني يقولون أن اتمع مسؤول عن محاية البيئة ويأيت بعده الفرد وأخريا احلك

( ومادام الوضع البيئي متدهور يف اإلقليم هذا دليل على قلة أو تدين الوعي البيئي، ولكن أن مسؤولية محاية البيئة واجب على كل من 

بصورة متساوية أي محاية البيئة واجب على الكل ليس الواحد مسؤول عن محايته مع انه يتضح من اجلواب أن ) رد واتمع والدولةالف

انني أعلى نسبة قد أجابوا بأن محاية البيئة هو واجب اتمع، ولكن جيب احملاولة يف اخنراط اتمع املدين يف شئون البيئة يف تطبيق القو

واملساعدة على -االستشارات-التدريب–التوعية (بالبيئة، واإللزام ا، وتقدمي برامج التحفيز على التوافق البيئي والدعم الفين املتعلقة 

  .وتوضيح اخلطط والتوجيهات املستقبلية) التنفيذ

  حتليل إجابات العينة حول الوسيلة املفضلة للحصول على املعلومات البيئية يف اجلامعات اإلقليم) 04( جـدول رقم

 ةرتبامل  النسبة التكرار  الوسيلة املفضلة

 الثالثة    93  راديو
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 السادسة  % 4.58  28  الة

 الرابعة    77  اجلرائد

  األوىل  30.88  189  التلفزيون

  اخلامسة    49  الكتب

 الثانية    94  االنترنيت

 ــــــ    612  اموع

  

كما يتبني من اجلدول السابق أن أعلى نسبة يفضلون التلفزيون كوسيلة مفضلة للحصول على املعلومات أو كمصدر للثقافة البيئة ويأيت 

، وأعلى نسبة هي % 4.58نسبة بعده مباشرة االنترنيت و الراديو وأقل نسبة للحصول على املعلومات البيئية هي الة الذي هو 

، وهذا دليل واضح أيضا على أن نسبة املرئيني أكثر من نسبة القارئني بكثري ويأيت بعده نسبة % 30.88التلفزيون يكون حبدود 

خطة  أي جيب أن تكون هناك.وبذلك جيب على احلكومة القيام بزيادة برامج التوعية البيئية بني املناقشات يف التلفزيون. السامعني

إستراتيجية موضوعة من قبل أجهزة الدولة أو اجلهات املعنية حبماية البيئة باالهتمام باجلانب الذي ميارسونه العمال أو يستخدمونه أو 

يتوجهون بشكل متزايد إليه كي يتم مجع املعلومات الدقيقة وكافية وبقدر كبري وبشكل يتالءم مع مستوى اجلمهور، ومن جانب آخر 

ىل األحداث والكوارث البيئية اليت حتدث يوميا يف العامل وتوضيحها وتقدميها إىل اجلمهور وإبراز خطورا لكي يكون القضايا االنتباه إ

      16.البيئية ذات االهتمام الكبري من قبلهم ومن أولويات حياته اليومية مع كل خطوة خيطوا

  .قة بني البيئة والصحة العامةحتليل إجابات العينة حول مدى وجود العال) 05( جـدول رقم

  اموع  العمال  اإلداريني  املسؤوليني  العالقة بني البيئة والصحة العامة

  71  40  21 10  نعم

  05  05  ــ  ــ  كال

ال % 13من الطالب يدلون بأصوام حول وجود عالقة بني البيئة والصحة العامة، ونسبة %87يف حتليل اإلجابة نالحظ أن نسبة 

وجود عالقة بني البيئة والصحة العامة، وهذا دليل واضع على هذا أن البيئة هلا تأثري كبري على الصحة العامة أما بشكل مباشر أو يؤيدون 

 غري مباشر، ألنه بعد كثري من الدراسات أن الزيادة الكبرية أو مضاعفة األمراض اخلطرية أو الوباء أكثرها بتأثريات بيئية واضحة وتعود

زيادة نسبة التلوث البيئي بشكل كبري، ألنه عدم الدراية باملعلومات البيئية بشكل سليم يؤدي إىل كل من التلوث اهلواء واملاء السبب إىل 

والغذاء والضوضاء، وكري من املشاكل البيئية األخرى والذي بدوره يأيت بكثري من األمراض املستعصية وخطرية كما هو اآلن يف املؤسسة، 

يعتربون أن التلوث مصدره املبيدات واألمسدة % 74سة جرت يف بعض البلدان العربية واجلزائر أيضا ضمن الدراسة أنه وتوجد هناك درا

الكيماوية املستعملة بشكل كثرب، ويأيت بعده االزدحامات املرورية والشركات املوجودة حول املدينة وأدت إىل حدوث مشاكل بيئية 

  17.ه الوضعية موجودة أيضا يف إقليم كردستان بشكل أكثر واكربكثرية وتضاعفت األمراض معه وان هذ

  .يوضح إجابات العينة حول وصف حالة البيئة احمليطة باملؤسسة مقارنة بعشر سنوات السابقة) 06( جـدول رقم

  العمال  اإلداريني  املسؤوليني  وصف حالة البيئة
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  ــ  ــ  ــ  جيد جداً

  02  01  01  جيد

  23  17  06  سيء

  06  03  03  تغريال توجد 

  31  21  10  اموع

ففي الوقت نفسه قد أجابوا بنسبة قليلة على % 52.96كما مبني أعاله أنه أعلى نسبة من اإلداريني قد أجابوا بأن وضع البيئة جيد بنسبة

احلاضر سيء مقارنة يقولون أن الوضع البيئي يف الوقت %20أنه ال توجد تغري يف الوضع البيئي مقارنة بعشر سنوات مضت، وبنسبة 

بعشر سنوات مضت، من املالحظ يف اإلجابة على هذا السؤال ام قد أجابوا بشكل غري صحيح لعدم اإلملام بالثقافة البيئية ألن الوضع 

سبب أنه ال توجد تغري بل بالعكس قد تغري كثريا من جيد إىل األسوأ مقارنة بعشر سنوات مضت، ب% 8.52البيئي كما قد أجابوا بنسبة 

الزيادة املفرطة للسكان وزيادة اإلعمار والبناء، والتقدم التكنولوجي وزيادة عدد السيارات بعشرة مرات أو ميكن القول بعشرين مرات 

، %)93(أنه أعلى نسبة للذين وجدوا أن وضع البيئة تدهور سجلت يف املؤسسة هو) البيئة والتنمية(وأكثر، وتوجد هناك دراسة يف جملة 

  .ور الوضع البيئي بشكل رئيسي يعود إىل عدم االهتمام بالبيئة يف العملية اإلنتاجية للمؤسسة بشكل كبري واألعمارأن التده

  يبني إجابات العينة حول أسباب عدم وجود الوعي البيئي داخل املؤسسة) 07( جـدول رقم

  اموع  العمال  اإلداريني  املسؤوليني  أسباب عدم وجود الوعي البيئي لدى اتمع

  27  11  15  01  عدم وجود التربية البيئية

  33  20  04  09  التقصري احلكومي

  16  14  02  ــ  عدم قيام وزارة البيئية بواجبه

  

عند مالحظة اجلدول يتبني انه أعلى نسبة اإلجابة متفقون على أن عدم وجود الوعي البيئي يعود إىل التقصري احلكومي أي 

، وبعد ذلك يأيت %33.44تأثري عدم وجود التربية البيئية سبب إىل عدم وجود الوعي البيئي ويأيت بنسبة ، وبعده يأيت %37.05بنسبة

، بصورة عامة ال توجد فرق كثري أو كبري حول اإلجابة على هذه األسئلة %29.51تقصري وزارة البيئة للقيام بواجبه ويكون بنسبة 

مع انه مبني .ئيسي يعود إىل التقصري احلكومي لقلة الوعي البيئي بني كافة فئات اتمعولكن بصورة عامة كما مبني يف اجلواب السبب الر

يف اجلواب التقصري احلكومي هو السبب الرئيسي لعدم وجود الوعي البيئي ولكن  يف كثري من دول العامل كما مبني يف إحدى الدراسات 

قضايا البيئة ويف بريطانيا أيضا فان وكالة البيئة الربيطانية هي املؤسسة الرئيسية  أن وزارة البيئة يف كندا تعد اجلهة الرئيسية املسؤولة عن

واملسؤولة عن قضايا البيئة ولكن توجد هناك بعض مؤسسات ومنظمات غري احلكومية تعمل بالتنسيق مع املنظمات األخرى بشكل 

أي يف كثري من دول العامل باإلضافة إىل وجود مؤسسات .ل طوعيمتناسق فيما بينهم من اجل محاية البيئة والقيام بتوعية اجلماهري بشك

       18.حكومية أو وزارة البيئة املسؤولة عن توعية العامة توجد هناك أيضا منظمات غري حكومية تقوم ذا الدور بشكل جيد وطوعي
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  يفسر إجابات العينة حول مدى التقيد بالقوانني والتشريعات البيئية) 08( جـدول رقم

مدى التقيد بالقوانني 

  والتشريعات البيئية
  التكرار  العمال  اإلداريني  املسؤوليني

  61  39  17 05  نعم

  15  06  04  05  كال

التقيد بالقوانني والتشريعات البيئية ونسبة قليلة منهم يوافقون على % 85.24ميكن مناقشة اجلدول بسهولة ألنه اجلواب واضح ألن نسبة 

عند حتليل ومناقشة اإلجابة . وهذه النسبة قليل جدا مقارنة باألوىل% 14.76يرفضون املوافقة على التقيد بالقوانني البيئية قد تصل إىل 

مع انه جيب أن نعرف أن القوانني وحده ال يكفي حلماية . نالحظ أنه أعلى نسبة ملزمون بالتقيد بالقوانني والتشريعات البيئية بسبب أمهيته

فلذلك جيب أن نعرف أن االلتزام بالقوانني والتشريعات البيئية واجب وطين .البيئة ما مل تكون اجلميع ليس لديهم الوعي والثقافة البيئية

ومية وغري احلكومية أيضا ألنه كلنا مسؤول وقومي واجب الكل أي جيب أن تكون هناك تنسيق بني احلكومة واجلماهري واملؤسسات احلك

وتوجد يف دراسة . عن تدهور البيئة، وليس لدينا إال كرة أرضية واحدة وواجبنا أن حنميها لكي نعيش عليها بأمان حنن وأجيالنا القادمة

العراق : تقريبا يف كافة البلدان مثل من عينة الدراسة أبدوا استعدادهم للتقيد بالقوانني والتشريعات البيئية% 95خاصة ذا املوضوع أن 

     19.والسودان وتونس والكويت وحبرين

  يبني إجابات العينة حول األسباب الرئيسية لتدهور البيئة يف الوسط) 09( جـدول رقم

  اموع  العمال  اإلداريني  املسؤوليني  األسباب الرئيسية لتدهور البيئة

  23  14  02 07  البيئيةعدم االلتزام بالقوانني والتشريعات 

  15  03  11  01  ضعف برامج التوعية البيئية

  11  08  03  ــ  سوء إدارة الشؤون البيئية

  17  15  02  ــ  ضعف مؤسسات محاية البيئة احلكومية

  10  05  03  02  ضعف اإلنفاق احلكومي

االلتزام بالقوانني والتشريعات البيئية واليت تصل كما مبني من اجلدول أن أعلى نسبة من العمال يرجعون أسباب التدهور البيئي إىل عدم 

، وهذا أعلى نسبة مئوية من اجلدول ويأيت بعده ضعف مؤسسات محاية البيئة احلكومية اليت قد تصل نسبته %29.7نسبته إىل 

كافة أسباب  ، وبذلك نالحظ من اجلدول أن%19.69، وبعدها يأيت ضعف برامج التوعية البيئية قد تصل نسبته إىل %21.76إىل

 املوجودة يف اجلدول كلها مشتركة يف تدهور الظروف البيئية وبذلك أن محاية البيئة واجب الكل احلكومة الفرد اتمع مجيعا مشتركون يف

  .وباإلضافة إىل ضعف دور كل من هذه املؤسسات.محاية البيئة وهذا يتم بالتوعية والقوانني واملشاركة العامة
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  يوضح إجابات العينة حول مدى أولوية العمل من اجل محاية البيئة) 10( جـدول رقم

مدى أولوية العمل من اجل 

  محاية البيئة
  اموع  العمال  اإلداريني  املسؤوليني

  74  44 20  10  يقوم بعمل أكثر

  02  01  01  ــ  يقوم بعمل اقل

  ــ  ــ  ــ  ــ  ما يقوم بعمل اآلن

مقارنة % 94.4من خال اجلدول أعاله يتبني لنا أن نسبة كبرية جدا موافقون على القيام بواجب أكثر من أجل محاية البيئة اليت هو 

  %. 2.99بالنسبة اليت يرفضون القيام به اليت ال تساوي شيئا الذي هو 

ذا دليل واضح أن الوضع البيئي يف البالد متدهور إىل يؤيدون القيام بعمل أكثر وه% 90إن حتليل هذه اإلجابة هو مبني ألنه أكثر من 

يف البالد بصورة .درجة كبرية ومن اجل محايته واجب احلكومة القيام من كافة النواحي بعمل أكثر للتصدي للمشكالت البيئية املتفاقمة

ليا والقيام بتجربة كافة األسلحة التدمريية خاصة بعد كل هذه احلروب املدمرة اليت أتت من األمريكان واستخدم كافة األسلحة املدمرة دو

على شعبنا املظلوم فلذلك واجب احلكومة يكون أصعب من القبل لكي يقوم حبماية املواطنني من كافة األمراض املتفشية وخطرية يف 

  20.البالد

  : نتائج الدراسةعرض 

  :جاءت كما يليإن النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل الدراسة النظرية وامليدانية، 

يف السؤال األول إن أعلى نسبة مئوية  يف جمموعة البحث ترى أن واقع املسؤولية البيئية يف املؤسسة االقتصادية سيء، إن هذه احلالة . 1

اخل ترجع إىل عدم معرفة العمال واملسؤولني بالقوانني والتشريعات اليت تنص على ذلك، وبذلك فإن نقص الوعي باملسؤولية البيئية د

  .املؤسسة االقتصادية أمرا حمبطا

ويف سؤال حول الوسيلة املفضلة للحصول على املعلومات البيئية أعلى نسبة مئوية منهم يفضلون التلفزيون كإحدى الوسائل اهلامة . 2

  . ملؤسسةوهذا دليل على انعدام التعريف بالقوانني البيئية داخل ا. للمعلومات واقل نسبة منهم يفضلون الكتب واالت

قد صوتوا لتبين هذا النوع من %) 94.14(يف سؤال آخر حول تبين املسؤولية البيئية داخل املؤسسة االقتصادية حمل الدراسة أن نسبة . 3

  .املسؤولية

  .قد أجابوا بنعم%) 87(ويف سؤال آخر هل توجد هناك عالقة بني البيئة والنشاط االقتصادي واجلواب هو أن نسبة . 4

  .موافقون على التقيد ا%) 85(سؤال مهم حول امكانية التقيد بالقوانني والتشريعات البيئية أن نسبة يف . 5

  .من العينة بضرورة وجوده%) 79.34(حول ضرورة وجود الضريبة البيئية من أجل محاية البيئة هو سؤال آخر قد صوتوا بنسبة . 6

  .سبة من العينة يعودون األسباب إىل عدم االلتزام بالقوانني والتشريعات البيئيةيف سؤال آخر حول أسباب تدهور البيئة إن أعلى ن. 7

يقولون جيب على البالد %) 94.4(سؤال آخر حول السياسة االقتصادية الوطنية يف الوقت احلاضر من أجل محاية البيئة أن نسبة . 8

  .القيام بعمل أكثر

ئي احمليط باملؤسسة ونأيت إىل حالة البيئة يف حميط اقليم املؤسسة االقتصادية أو يف اجلزائر بصفة ولكن عندما نعاجل األسئلة املتعلقة بالوضع البي

عامة ومقارنته بعشر سنوات مضت، فإن حالة البيئة يف اإلقليم ازدادت سوءاً بعشر مرات وأكثر فكيف تصف جمموعة الدراسة حالة البيئة 
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بارة عن احلالة املعيشية أو يصفوا باحلالة السياسية لإلقليم وال أستوعب قدرم على جبيد وكيف يفهموا هل أن حالة البيئة هي ع

يف حميط املؤسسة بضعفني مقارنة بعشرة ) املائي، الربي، اجلوي(وصفهم هلا بأا حبالة جيدة وجيدة جدا بعدما ازدادت نسبة التلوث البيئي 

  .ابةسنوات مضت حسب تقارير اهليئات احمللية ملدينة عن

إخنفاض نسبة املناطق اخلضراء يف اإلقليم احمليط باملؤسسة االقتصادية مركب امسيدال، حسب اإلحصائية ما قامت به وزارة البيئة يف . 12

، من املساحة %)20(يف حني يكون حسب املقياس العاملي جيب أن ال يقل نسبته عن %) 1.8(اإلقليم، حيث ال تتجاوز نسبته عن 

  .الكلية للمدينة

ودعم املؤسسات يف جمال محاية البيئة وإعادة تدوير  باملسؤولية البيئيةكما خلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات منها زيادة االهتمام  

  .الرقابة احلكومية يف عمل اخلطط طويلة املدى لتحقيق محاية املوارد الوطنية والتنمية املستدامةضرورة و ،ةيخلفات الصناعامل

  :التوصيات

ة، التربة، إن البيئة هي مستودع املوارد واخلزان الشامل لعناصر الثروة الطبيعية املتجددة و غري املتجددة، وتتمثل يف األنظمة املائية، اهلوائي

يف السنوات املراعي، الغابات، الكائنات احلية واألنظمة اإليكولوجية الداعمة للحياة يف هذا الكوكب، وقد أمست التحديات البيئية العاملية 

نوع األخرية أكثر حدة بكثري مما كانت عليه، وأصبحت تتعلق جبودة اهلواء، تلوث املياه، البحار، تدهور التربة، إدارة النفايات، فقدان الت

  :من خالل هذه الدراسة حناول اقتراح بعض التوصيات، أمههاالبيولوجي، استنفاد طبقة األوزون واالحتباس احلراري، و

 .ولة التوعية باملشكالت البيئية عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة، واملؤمترات والندوات بصورة مستمرةازدياد حما .1

ضرورة تطوير التشريعات البيئية لتناسب الزمن احلايل، فكثري من املخالفات اليت ترتكب ضد البيئة اليوم مل يكن املشرع يف الوقت  .2

ع زيادة تسارع التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي أدى بدوره إىل زيادة األضرار اهلائلة السابق قادر على تصور ضررها البالغ وذلك م

 .اليت حتدث للبيئة نتيجة هذه املخالفات

احلرص على إنشاء آليات للرصد والتدقيق للربامج البيئية والتقييم املستمر وتطويرها حىت يتسىن ضمـان توافقهـا وفاعليتها يف حتقيق  .3

 .أهدافها

 .خمالفي قواعد محاية البيئة تتناسب ودرجة املخالفة املؤسسات الصناعية غرامات علىفرض  .4

االجتاه حنو تبين سياسات بيئية أكثر فعالية وكفاءة يف احملافظة على البيئة من خالل دعم اإلطار املؤسسايت والتشريعي إضافـة إىل  .5

 .إدخال تدرجيي لألدوات االقتصادية

وكفاءة ومراعاة األسعار األفضل للموارد، واالستخدام األكثر كفاءة للموارد، واألطر الزمنية الستبدال  استهالك املوارد باعتدال .6

 .املوارد غري املتجددة مبوارد بديلة، واالستخدامات البديلة احملتملة للموارد

 .ة مستقبال لتحقيق التنمية املستدامةضرورة دراسة التأثري البيئي ضمن دراسات اجلدوى املشاريع اليت تقوم ا املشروعات السياحي .7

 . البيئي راجلزائر، على ضوء التجارب واملعايري الدولية واستحداث منوذج موحد للتقري ضرورة اعتماد تقييم بيئي متكامل يف .8

 .التوسع يف جمال االعتماد على الطاقة النظيفة املتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة املائية وطاقة الرياح .9

  .باختاذ التدابري اليت تكرس احترام البيئة وصيانتها االقتصاديةؤسسات ملااضطالع  .10
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  Abstract  ملخص

 CCS (CO2 Capture)(إصطياد وختزين الكربون تعترب تقنية 

and Storage)  من أحدث التقنيات على الصعيد العاملي يف جمال احلد من

التلوث البيئي الناجم عن االستعمال املفرط للطاقات االحفورية يف معظم 

يتم من خالل هذه التقنية جتميع غاز الكربون حيث املؤسسات اإلقتصادية، 

من مصادر إنتاجه الصناعية واحتجازه بفصله عن الغازات األخرى املصاحبة، 

، )والذي عادة يكون حتت سطح األرض(بعد ذلك نقله إىل موقع التخزين و

ملنع انبعاثه إىل الغالف اجلوي دف التخفيف من الغازات الدفيئة والسيطرة 

وبشكل عام، فقد أثبتت هذه التقنية كفاءا حىت وإن . على تركيزها يف اجلو

ال حباجة إىل ظلت بعض عناصرها حباجة إىل حتسني نوعي، إال أا ال تز

  .     اعتراف دويل ومبادرات جتارية متكنها من االنتشار على نطاق واسع

The technic of capturing and storage CCS of Co2 
is considered as modest technics over the world in 

the field of environmental Reduction of 
environmental pollution produced by the full uses 

of exhaustible energies in all of most economic 
enterprises, they’ll from this technic storage the gas 

of carbon from their industrial  resources and 
detained dismissal for other gases associated. After 

that transport it to storage site (generally will be 
underground ), To prevent emitted into the 

atmosphere in order to mitigate greenhouse gases 
and control the concentration in the atmosphere. In 
general, this technic has proved its efficiency even 
been some elements need to improve quality, but it 

still needs to international recognition and enable 
business initiatives to spreading widely 

، التنمية املستدامة، الطاقة األحفورية، ترشيد CCSتقنية  :الكلمات الدالة

  .الطاقة

Key words : CCS technology, sustainable 

development, energy.  

  

  مقدمة

الرهانات احلالية والتحديات املستقبلية للتنمية املستدامة، توجهت أنظار معظم املؤسسات الصناعية الكربى إىل حماولة إجياد يف ظل 

، املتسبب الرئيسي يف ظاهرة االحتباس احلراري واملكون األساسي )CO2(السبل الكفيلة باحلد من إنتشار غاز ثاين أكسيد الكربون 

، وهذا نظرا للتكاليف الباهظة اليت تنجر عن التلوث الذي يسببه هذا الغاز سواءا من %99مئوية تقدر بأكثر من للغازات الدفيئة بنسبة 

وقد عمدت بعض املؤسسات يف هذا اإلطار إىل استعمال وتطبيق تقنية . الناحية البيئية أو حىت من الناحيتني االقتصادية واالجتماعية

اليت تعترب من أحدث التقنيات يف جمال احلد من التلوث  CCS (CO2 Capture and Storage))(إصطياد وختزين الكربون 

mailto:Nasserdouz@hotmail.fr
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يتم من خالل هذه التقنية جتميع غاز الكربون من البيئي الناتج عن اإلفراط يف استخدام الطاقات األحفورية مبختلف أنواعها، حيث 

والذي عادة يكون حتت (مصادر إنتاجه الصناعية واحتجازه بفصله عن الغازات األخرى املصاحبة، وبعد ذلك نقله إىل موقع التخزين 

وبشكل عام، فقد . يف اجلو ، ملنع انبعاثه إىل الغالف اجلوي دف التخفيف من الغازات الدفيئة والسيطرة على تركيزها)سطح األرض

أثبتت هذه التقنية كفاءا حىت وإن ظلت بعض عناصرها حباجة إىل حتسني نوعي، إال أا ال تزال حباجة إىل اعتراف دويل ومبادرات 

  .     جتارية متكنها من االنتشار على نطاق واسع

  :لمحاور التاليةوسنحاول يف هذه الورقة البحثية معاجلة هذا املوضوع من خالل التطرق ل

I . التعريف بتقنية اصطياد وختزين الكربون(CCS)؛  

II . عناصر أنظمة(CCS)ودورها يف ترشيد إستهالك الطاقة األحفورية واحلد من التلوث البيئي؛ ،  

III .تكاليف عناصر أنظمة تقنية اصطياد وختزين الكربون وجدواها االقتصادية؛  

VI .نظمة املعوقات واملخاطر املتوقعة أل(CCS)؛  

V . جتربة شركة سوناطراك وجمموعةStat Oil Hydro  النروجيية يف جمال اعتماد وتطوير تقنية اصطياد وختزين الكربون

(CCS). 

  (CCS)التعريف بتقنية اصطياد وختزين الكربون . 1

، املكون الرئيسي للغاز الطبيعي، غاز CH4، غاز امليثان CO2تتألف الغازات الدفيئة بشكل رئيسي من غاز ثاين أكسيد الكربون      

  :، وذلك وفق النسب املئوية املبينة يف اجلدول التايلCFCباإلضافة إىل غاز الكلوروفلورو كربون  N2Oأكسيد النتروز 

  مكونات الغازات الدفيئة وتركيزها): 01(جدول رقم 

 (%)النسبة املئوية   نوع الغاز

CO2 99.438  

CH4  0.471  

N2O  0.084  

CFC  0.007  

، منظمة 35، الد 130جملة النفط والتعاون العريب، العدد ، اصطياد غاز ثاين أكسيد الكربون وختزينهعمر خالد احلاج،  :املصدر

 .132، ص 2009األوابك، الكويت، صيف 
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حيث نالحظ من خالل هذا اجلدول أن غاز ثاين أكسيد الكربون هو املكون الرئيسي للغازات الدفيئة بنسبة مئوية تقدر بأكثر من      

، وهلذا حظي باهتمام عاملي كبري، وتوجهت مجيع األنظار إىل إجياد السبل اليت حتد من تشكله وكذلك اإلجراءات والطرق اليت 99%

م إطالقه إىل اجلو قدر اإلمكان، نظرا للتكاليف الباهظة اليت تنجر عن التلوث الذي يسببه هذا األخري سواءا من متكن من اصطياده وعد

ت الناحية البيئية أو حىت من الناحيتني االقتصادية واالجتماعية، فهو يؤثر على مستويات الصحة البشرية ويؤدي بالتايل إىل ختفيض القدرا

   .من األعباء والتكاليف االستثمارية يف جمال حماربته واحلد من تأثرياته السلبيةاإلنتاجية لألفراد، ويزيد 

يف الغالف اجلوي ثابتا، ويف اية العقد املاضي تبني أن هذا الغاز ناتج أساسا  CO2فقبل بداية الثورة الصناعية كان تركيز غاز الـ      

ل وفحم وغاز طبيعي، هذا األخري وبالرغم من أن نسبة إطالقه لغاز الـ عن عملية حرق الوقود األحفوري مبختلف أنواعه من بترو

CO2 اتج قليلة باملقارنة بسابقيه أثناء العمليات الصناعية املختلفة اليت يدخل فيها كوقود، إال أنه جيب بالضرورة إدارة هذا الغاز الضار الن

  .دامية من الناحية البيئيةعن حرق الوقود األحفوري بغية الوصول إىل ترقية كفاءته االستخ

كما أن الوقود  2005،1عن مستواه سنة  %55بنسبة  2030وتشري التوقعات إىل أن استهالك العامل للطاقة األولية سيزيد سنة       

اري األحفوري وخاصة الغاز سيظل ولفترة معتربة من الزمن يسيطر على امليزانية الطاقوية العاملية، وحيث أن التغري املناخي واالحتباس احلر

سسات إىل الغالف اجلوي أصبح أمرا ضروريا بالنسبة جلميع املؤ CO2  بدأت تظهر معامله التدمريية، فإن احلد من انبعاث غاز الـ

االقتصادية وخاصة الصناعية والطاقوية منها، وذلك عن طريق اختاذ إجراءات فعالة لتحسني كفاءة استخدام الطاقة األحفورية وخاصة 

  .الغاز الطبيعي الذي تشري التوقعات إىل أنه سوف يسيطر ولفترة غري وجيزة على الطلب والعرض العاملي من الطاقة

، تطوير العديد من 2)جزء باملليون CO2 )450بعاثات للوصول إىل التركيز املسموح به لغاز الـ ويتطلب احلد من هذه االن     

التقنيات بشكل متواز، مبا فيها تعميم استعمال الطاقات املتجددة وحتسني كفاءة استخدام الطاقات األحفورية، وفوق كل شيء تطوير 

  .تقنيات اصطياد الكربون وختزينه

ل الكلي إىل استعمال الطاقات املتجددة قد يساهم يف احلد من هذه االنبعاثات، إال أن ذلك غري ممكن على املدى فصحيح أن التحو     

القريب بالنسبة للكثري من املؤسسات، رغم أنه سيكون أكيدا على املدى البعيد، وعليه فإنه من الضروري اللجوء إىل تقنيات انتقالية 

خاصة الغاز الطبيعي باعتباره الوقود (الناتج عن حرق الوقود األحفوري  CO2الية واملتوقعة لغاز الـ ميكنها التعامل مع االنبعاثات احل

، وهذا أصبح أمرا أساسيا وضروريا يف الوقت احلايل بالنسبة جلميع )االنتقايل من البترول والفحم إىل تعميم استعمال الطاقات املتجددة

  .حلالية والتحديات املستقبلية للتنمية املستدامةاملؤسسات االقتصادية يف ظل الرهانات ا
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وتبنيها من طرف املؤسسات االقتصادية، دورا فاعال يف  3املطورة، (CCS)ومن املنتظر أن تلعب تقنية اصطياد الكربون وختزينه       

دة االحتباس احلراري من جهة، ويف حتسني احلد من انبعاث هذا الغاز وإدارته بشكل أمثل، واملسامهة يف محاية املناخ من التغري وتقليل ح

  .كفاءة استعمال الوقود األحفوري من الناحية البيئية والصحية من جهة أخرى

  : على النحو التايل (CO2 Capture and Storage) (CCS)ومنه فإنه ميكن تعريف تقنية اصطياد الكربون وختزينه       

  (CCS)تعريف تقنية اصطياد وختزين الكربون  -

، هي تلك الوسيلة أو العملية التكنولوجية اليت يتم (CO2 Capture and Storage) (CCS)تقنية اصطياد الكربون وختزينه      

من خالهلا جتميع غاز الكربون من مصادر إنتاجه الصناعية واحتجازه بفصله عن الغازات األخرى املصاحبة وبعد ذلك نقله إىل موقع 

، ملنع انبعاثه إىل الغالف اجلوي دف التخفيف من الغازات الدفيئة والسيطرة على 4 )يكون حتت سطح األرضوالذي عادة (التخزين 

وبشكل عام، فقد أثبتت هذه التقنية كفاءا بالنسبة للعديد من املؤسسات االقتصادية حىت وإن ظلت بعض عناصرها . تركيزها يف اجلو

  .     حباجة إىل اعتراف دويل ومبادرات جتارية متكنها من االنتشار على نطاق واسع حباجة إىل حتسني نوعي، إال أا ال تزال

II . عناصر أنظمة(CCS)ودورها يف ترشيد إستهالك الطاقة األحفورية واحلد من التلوث البيئي ،  

هربائية وصناعة تسييل الغاز، فإن عند استعمال املؤسسات للطاقة األحفورية يف معظم الصناعات وخاصة يف حمطات توليد الطاقة الك     

من حرق هذا النوع من الطاقة ينتج عنه كميات معتربة من غاز ثاين أكسيد الكربون السام، وبالتايل فإدارة هذا الغاز وحماولة احتوائه تعد 

لطاقة األحفورية من الناحية أهم الضروريات القصوى بالنسبة ملعظم املؤسسات، وذلك يف إطار سعييها إىل ترقية الكفاءة االستخدامية ل

  .البيئية

وكما ذكرنا سابقا فإن تقنية اصطياد وختزين الكربون تعد احلل األمثل إلدارة غاز ثاين أكسيد الكربون، وتتكون عناصر هذه التقنية      

  .من ثالثة مراحل، تبدأ بعملية االصطياد مث النقل مث يف اية املطاف احتواء غاز الكربون وختزينه

II.1 .تقنيات اصطياد غاز ثاين أكسيد الكربون  

الناتج عن العمليات الصناعية يف معظم املؤسسات االقتصادية، فصله عن غريه من الغازات األخرى  CO2تعين تقنيات اصطياد الـ      

تم ذلك إما بعد عملية احتراق الوقود باستخدام املذيبات الفيزيائية أو الكيميائية، أو األغشية أو مواد االمتصاص الصلبة أو التربيد، وي

األحفوري، أو قبل االحتراق، أو باستخدام الوقود األكسجيين، وكلها تقنيات معقدة متكن يف اية املطاف ترقية كفاءة استخدام الطاقة، 

اليت تدخل فيها كمادة طاقوية أولية، أو من تنقية خملفاا أثناء عملية اإلنتاج، أو يف الصناعات التحويلية، أو يف خمتلف الصناعات األخرى 
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 حيث تنقى من غاز الكربون السام، وبالتايل الرفع من كفاءا االستعمالية من الناحية البيئية لتفي يف اية املطاف مبتطلبات التنمية

  5.املستدامة

غاز أو زيت (قود األحفوري على تقنية حتويل الو Pre-Combudtion تعتمد الطريقة األوىل، أي االصطياد قبل االحتراق -

واستخدامه يف تقنية االستخالص البترويل املعزز  CO2إىل هيدروجني عن طريق حرقه باألكسجني، حيث يتم فصل الـ ) الوقود الثقيل

EOR،6  لصناعي الناتج أو ختزينه وحقنه يف املكامن الغازية الناضبة، ويستخدم اهليدروجني الناتج يف توليد الكهرباء، بينما حيول الغاز ا

   GTL.7إىل سوائل هيدروكربونية باستخدام تقنية الـ 

، فتعتمد على إجراء عملية حرق الوقود األحفوري مباشرة Oxy-Combustion أما الطريقة الثانية، أي احلرق باألكسجني -

يف النتروجني املوجود يف اهلواء، ويف هذه احلالة فإن الطاقة الناجتة حتتوي فقط على كمية ضئيلة  CO2باألكسجني لتجنب ذوبان الـ 

  8.وخبار املاء، حبيث يتم التخلص من هذا األخري بتكثيفه CO2جدا من الـ 

لوقود األحفوري ، الطريقة األسهل، حيث يتم حرق اPost-Combustion  وتعد الطريقة الثالثة، أي االصطياد بعد االحتراق -

سواءا يف حمطات توليد الكهرباء اليت تعمل بالدورة املركبة، أو يف خمتلف الصناعات البتروكيماوية، أو الصناعات ( 9بالطريقة التقليدية

   CO2.10، مث بعد ذلك تتم معاجلة غاز املداخن الصطياد الـ )األخرى اليت تعتمد على الطاقة األحفورية كوقود حمرك

II.2 .تقنيات نقل الكربون  

بعد أن تتم عملية االصطياد، جيب أن ينقل غاز ثاين أكسيد الكربون إىل موقع التخزين، ويتم ذلك إما عرب خطوط األنابيب أو النقل      

ياد غاز بالسفن أو عن طريق الصهاريج أو عن طريق السكك احلديدية، ويشكل خيار النقل باألنابيب خيار جيدا يف حالة ما إذا مت اصط

الكربون من حمطات تسييل الغاز الطبيعي أو من حمطات توليد الطاقة الكهربائية، أو من طرف املؤسسات املتخصصة يف الصناعات 

رب البتروكيماوية، أما النقل بالسفن فيكون اقتصاديا أكثر عندما حيتاج األمر إىل نقل غاز الكربون إىل مسافات بعيدة عرب البحر، كما تعت

 11ميغا باسكال، 2يج املنقولة عرب السكك احلديدية خيار ممكنا أيضا، لكن بشرط أن يتم نقل غاز الكربون بواسطتها حتت ضغط الصهار

  12.درجة مئوية حتت الصفر 20ودرجة حرارة أكرب من أو تساوي 

II.3 .تقنيات التخزين  
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يتم ختزين الكربون الذي مت اصطياده من املؤسسات املتخصصة  كمعامل تسييل الغاز أو حمطات توليد الكهرباء، أو من شىت      

التخزين اجليولوجي؛ التخزين يف أعماق : العمليات الصناعية اليت تستعمل الطاقة األحفورية كوقود للتشغيل، عرب إحدى اخليارات التالية

  13.يف تطبيقات صناعية معينة CO2، أو يتم استخدام غاز الـ )التثبيت الصناعي على هيئة كربونات(ن بالكربنة احمليطات؛ التخزي

يكون التخزين اجليولوجي حبقن غاز الكربون يف مكامن البترول أو الغاز الطبيعي الناضبة، أو يف التكوينات اجليولوجية العميقة،      

يف احمليطات نظرا لسهولة ذوبانه  CO2وميكن أيضا ختزين غاز الـ . رة تساعد على عملية احلقنويعتمد يف ذلك على تقنيات جد متطو

يف املاء، لكن هناك خماطر بيئية قد تنجم عن ذلك يف املدى البعيد، وإذا مت التخزين بكميات ضخمة قد تؤدي إىل تغيري محوضة احمليطات 

أما التخزين بطريقة الكربنة . ، وبالتايل فهذه الطريقة حتتاج للمزيد من الدراسة والتطويروبالتايل إمكانية إحلاق الضرر بالكائنات البحرية

حيث تؤدي  MgO،14أو  CaOباستخدام مواد قلوية أو أكاسيد املعادن القلوية الترابية مثل  CO2فتتلخص يف إمكانية تثبيت الـ 

وذا  MgCO3،15أو  CaCO3ن إىل تشكيل مركبات كربونية مثل التفاعالت الكيميائية بني هذه املواد وغاز ثاين أكسيد الكربو

  .يكون قد مت ربطه بشكل دائم، وبالتايل ال ميكن له أن ينطلق إىل الغالف اجلوي جمددا CO2الشكل فإن الـ 

عية، بعد اصطياده كما ميكن استخدام غاز ثاين أكسيد الكربون الناتج عن عملية حرق الطاقة األحفورية يف معظم املؤسسات الصنا     

دم يف بعض االستخدامات الصناعية اليت يدخل فيها هذا الغاز كأحد أطراف التفاعل، مما يعين تثبيته وعدم انطالقه إىل اهلواء، فحاليا يستخ

على املستوى العاملي يف العديد من التطبيقات الصناعيـة، حيث يذهب ثلثي  CO2ميغاطن سنويـا من غـاز الـ  120ما يقارب 

يف حني يستخدم الثلث الباقي  16هذه الكمية إلنتاج اليوريا اليت تدخل يف صناعة األمسدة وغريها من الصناعات الداعمة للقطاع الزراعي،

  .اخل... يف صناعات أخرى متفرقة كالتربيد والصناعات الغذائية وطفايات احلرائق والبستنة

III . الكربون وجدواها االقتصاديةتكاليف عناصر أنظمة تقنية اصطياد وختزين  

كخيار  (CCS)يدور حاليا نقاش حاد بني التقنيني واالقتصاديني وحىت خرباء البيئة بشأن تعميم استعمال تكنولوجيات الـ      

كوقود استراتيجي للحد من االنبعاثات الكربونية الصادرة عن خمتلف الصناعات والعمليات التحويلية اليت تستخدم الطاقة األحفورية 

عظم مشغل، فمن الناحية االقتصادية فإن تعميم هذه التقنية ترافقها تكاليف مرتفعة جدا قد تقلل من فعاليتها وجدواها االقتصادية بالنسبة مل

على املؤسسات، وقد ال تكون يف متناول املؤسسات االقتصادية يف الدول الفقرية، أو قد حتد من الكفاءة االقتصادية للطاقة بشكل عام، ف

 سبيل املثال فإن تكلفة اصطياد وختزين الكربون يف حمطات توليد الكهرباء اليت تعمل بالغاز الطبيعي بتقنية الدورة املركبة، تتراوح بني

، %100-%30دوالر لكل طن من غاز ثاين أكسيد الكربون، مما يؤدي إىل زيادة التكاليف الرأمسالية هلذه احملطات حبوايل  50-100
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 2030،17دوالر لكل طن من ثاين أكسيد الكربون مع حلول سنة  50- 25ملتوقع أن تنخفض هذه التكاليف إىل حوايل ولكن من ا

  . نتيجة لتوقعات تعميم هذه التقنية من الناحية التجارية وحتسني كفاءا من الناحية الفنية

ومهما يكن فإن . كما أن هناك منظمات بيئية متيل إىل معارضة احللول اليت تسمح باستمرار استخدام املؤسسات للوقود األحفوري      

  .كافة اخلرباء يعترفون بأن البدائل قليلة، وحيتمل أال يكون هناك بديل يستطيع لوحده أن يكون جسر عبور حنو طاقة قليلة الكربون

  .وايل يبني التكاليف املتعلقة مبختلف عناصر أنظمة تقنية اصطياد وختزين الكربونواجلدول امل     

  (CCS)تكاليف عناصر أنظمة الـ ): 02(جدول رقم 

  )CO2طن /دوالر(جمال التكلفة  CCSعناصر أنظمة 

  75-15  .من حمطات الطاقة اليت تعمل بالوقود األحفوياالصطياد(االحتجاز 

  55-5  .الغاز، مصانع إنتاج اهليدروجنيمن مركبات معاجلة 

  115-25  .من املؤسسات الصناعية األخرى

  08-01    النقل

  08-0.5  .اجليولوجي  التخزين

  30-05  .يف احمليطات

  100-50  .عن طرق تقنية كربنة املعادن

  .154مرجع سبق ذكره، ص ، اصطياد غاز ثاين أكسيد الكربون وختزينهعمر خالد احلاج،  :املصدر

باهظة ومتباينة بالنسبة لكل مرحلة من املراحل الثالث، فتكلفة  (CCS)يتبني لنا من خالل هذا اجلدول أن تكاليف عناصر تقنية     

، ما CO2طن /دوالر 75-15احتجاز الكربون الناتج أثناء توليد الكهرباء يف احملطات اليت تعمل بالغاز الطبيعي كوقود تتراوح مابني 

فع التكاليف الرأمسالية هلذا النوع من احملطات عند احتساب جممل التكاليف الالزمة الحتجاز كميات الكربون الضخمة يؤدي إىل ر

الصادرة عن نشاط مثل هذه احملطات، وتعترب هذه التكاليف أقل يف مركبات معاجلة الغاز وتسييله، ومصانع إنتاج اهليدروجني، كما يعد 

املصادر الصناعية األخرى، ويعود هذا أساسا إىل حداثة هذه التقنية وعدم تعميمها من الناحية التجارية  جماهلا أكرب خالل التعامل مع

بشكل واسع، ومنه فلو مت تعميمها جتاريا مع ترقية كفاءة استخدامها بطرق تكنولوجية أكثر حداثة سوف تنخفض تكاليفها ال حمالة 

  18.بيئية يف آن واحدمستقبال، وبالتايل تصبح ذات جدوى اقتصادية و
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وعند الرجوع إىل تقنيات ختزين غاز الكربون احملتجز، جند أن أكثرها كفاءة هي تقنية التخزين اجليولوجي، نظرا الخنفاض تكلفتها      

رية، حملاولة ترقية مقارنة بالطرق األخرى، وبالتايل فاعتمادها هو األمثل بالنسبة ملختلف التطبيقات الصناعية اليت تعتمد على الطاقة األحفو

  .  كفاءا االستخدامية يف ضوء متطلبات االستدامة البيئية

VI . املعوقات واملخاطر املتوقعة ألنظمة(CCS)  

يتوفر حاليا على املستوى العاملي قدرا كافيا من املعرفة بكيفية إدارة وتطبيق معظم طرق اصطياد وختزين غاز ثاين أكسيد الكربون،      

لذلك فإنه ال توجد صعوبات ال ميكن جتاوزها يف التطبيق إمنا تكمن أهم املعوقات يف اجلانب االقتصادي من العملية، أي بعبارة أخرى من 

  .التكاليف املرتفعة لكل مرحلة من مراحل هذه العملية ناحية

ومن اجلدير ذكره أيضا أن هناك ميال واضحا ألن تكون التكلفة االقتصادية يف تناقص مستمر مع مرور الزمن وتطور املعارف      

  .وحتسني كفاءة العمليات التكنولوجية

، لكن ذلك ميكن جتاوزه أيضا (CCS)غري ناضجة مبا فيه الكفاية لتنظيم عمليات أما اجلوانب القانونية هلذه العملية فإا ال تزال      

  .بإصدار التشريعات الالزمة واملنظمة على مستوى اهليئات الدولية املعنية، املوجودة حاليا أو اليت سوف يتم استحداثها هلذا الغرض

طبقة يف جمال الصناعات املعتمدة على الطاقة األحفورية، تظل يف امل (CCS)إن األخطار النامجة عن كل عنصر من عناصر تقنية الـ      

إطار األخطار الناجتة عن التعامل مع هذه األخرية سواءا من حيث النقل أو التخزين، وال توجد خصوصيات تذكر عدا تلك املخاطر 

ة اليت قد تنجم من جراء تطبيق عملية الكربنة واملتمثلة املتوقعة احلدوث إن مت ختزين ثاين أكسيد الكربون يف احمليطات، وكذلك اآلثار البيئي

بظهور خملفات معدنية جيب التخلص منها إما باستنباط صناعات تستهلك هذه املواد أو التخلص منها على شكل نفايات، وما عدا ذلك 

، واحلد من 19(CCS)لتعامل مع تقنيات الـ فإن قواعد السالمة املهنية واألمن الصناعي مبستواها احلايل تعترب ناضجة مبا فيه الكفاية ل

  .احتمال حصول كوارث يف حال حدوث تسرب ما من أحد عناصر هذه املنظومة يف أي مكان

V . جتربة شركة سوناطراك وجمموعةStat Oil Hydro  النروجيية يف جمال اعتماد وتطوير تقنية اصطياد وختزين الكربون

(CCS). 

، "بريتش بتروليوم"ببدء مشروع ضخ الغاز يف عني صاحل بالتعاون مع شركة البترول الربيطانية  2004قامت شركة سوناطراك سنة     

النروجيية، ويضم املشروع استغالل مثانية حقول غازية يف منطقة Stat Oil Hydro " ستات أويل هايدرو"مث انضمت فيما بعد شركة 

ويف إطار إستراتيجية ترقية كفاءة استخدام الغاز من الناحية البيئية، قامت سوناطراك بالتعاون مع شركة . الصحراء الوسطى من اجلزائر
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من الغاز الطبيعي  (CO2)ثاين أكسيد الكربون  النروجيية بوضع تقنية اصطياد وحتزين غاز Stat Oil Hydro " ستات أويل هايدرو"

املنتج من هذه احلقول قيد التنفيذ، متاشيا مع متطلبات الزبائن ومواصفات التسويق، حيث كانت االعتبارات البيئية هي احملفز والدافع 

  .الرئيسي لتنفيذ مثل هذا املشروع

سنويا، أي مبعدل  CO2مليون طن من غاز ثاين أكسيد الكربون  1.2مت اصطياد وختزين ما معدله  2004وعلى العموم، فمنذ سنة     

متر حتت سطح  1800ويتم ختزين هذا الغاز يف طبقة حمتوية للماء على عمق  20يوميا، CO2طن  4000-3000حقن يتراوح بني 

الغازي مبنطقة عني صاحل، وهذا احلجم خمزن يف نفس املكمن املنتج للغاز،  "Kreshba" "كريشبا"األرض، ويف أقص زاوية من حقل 

وعلى مسافة آمنة حتت مستوى إلتقاء الغاز باملاء، حبيث تعمل صخور الغطاء اليت حتفظ الغاز الطبيعي يف املكمن على حفظ غاز الـ 

CO2 21.خمزنا بأمان  

النروجيية نظرا خلربا الواسعة يف  Stat Oil Hydro " أويل هايدرو ستات"وقد قامت شركة سوناطراك بالتعاون مع شركة      

، حيث تصنف من ضمن الشركات الرائدة يف جمال تطوير تقنيات اصطياد CCSاصطياد وختزين الكربون جمال تطبيق واستعمال تقنية 

األحفورية األخرى، وقد ساعدها يف ذلك اهتمام وختزين غاز ثاين أكسيد الكربون الناتج عن حرق الغاز الطبيعي، وخمتلف أنواع الوقود 

احلكومة النروجيية باال البيئي، فقد كانت النرويج من بني أوىل دول العامل اليت أقرت خبطورة ظاهرة االحتباس احلراري وعملت على 

أورو لكل  40أقرت احلكومة النروجيية أول ضريبة على الكربون تقدر حاليا حبوايل  1992حماربتها بشكل جدي ومتواصل، ففي سنة 

، فكانت هذه  Stat Oil Hydro، طبقت على الشركات العاملة يف جمال إنتاج الطاقة ومن بينها شركة 22طن كربون منبعث

 دف إىل حتسني الكفاءة االستخدامية للطاقة بصفة اليت (CCS)الضريبة مبثابة احلافز األساسي لتطوير مشاريع اصطياد وختزين الكربون 

عامة، وقد ساهم ذلك يف احلد من االنبعاثات اخلطرية لغاز ثاين أكسيد الكربون الناتج أساسا عن صناعة الغاز والنفط، وقد التزمت 

من أهم أولوياا اإلستراتيجية، وبالتايل احلكومات املتعاقبة على إدارة شؤون دولة النرويج على وضع ظاهرة االحتباس احلراري العاملي ض

  .على جتسيد العديد من مشاريع اصطياد وختزين الكربون Stat Oil Hydroبدأت يف العمل بالشراكة مع شركة 

من أهم هذه املشاريع على اإلطالق، حيث سامهت ضريبة الكربون اليت أقرا السلطات  (Sleipner)" ساليبنر"وقد كان مشروع      

على العمل ذه التقنية، فقد كان الغاز الطبيعي املستخرج من  (Stat Oil Hydro)" ستات أويل هايدرو"روجيية يف حتفيز شركة الن

، ما خيل بالطلبات املتوقعة من طرف الزبائن، وعندما 23من غاز ثاين أكسيد الكربون %9حقل ساليبنر النروجيي حيتوي على ما يقارب 

، واعتربت أول منشأة يف CO2، جهزت املنصة البحرية له مبعمل الصطياد وختزين غاز الـ 1996نتاج سنة دخل احلقل يف مرحلة اإل
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سنويا، ما ساهم يف حتسني  CO2جمال تطبيق هذه التقنية يف حقول الغاز البحرية، بطاقة ختزين تقدر حبوايل مليون طن من غاز الـ 

    24.كفاءة الغاز املنتج من حقل ساليبنر وترقيته لإليفاء باملتطلبات البيئية وبتطلعات الزبائن املختلفة

مثله مثل مشروع ساليبنر، فقد سامهت ضريبة الكربون املفروضة من طرف السلطات  (Snohvit)" سنوفيت"كما يعد مشروع      

 Statت كسياسة عامة حملاولة احلد من انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون قدر اإلمكان، سامهت يف قيام شركة النروجيية، واليت اعتمد

Oil Hydro  الواقع يف الشمال الغريب للنرويج يصدر على شكل غاز " سنوفيت"مبثل هذا املشروع، حيث كان الغاز املنتج من حقل

وروبية، هلذا كان البد من ترقية هذا الغاز املنتج عن طريق عملية التسييل من أ والدول األ.م.إىل كل من الو (LNG)طبيعي مسال 

، حيث يتم احتجاز ما مقداره (CCS)، عن طريق اعتماد تقنية اصطياد وختزين الكربون CO2خالل التخلص من كافة آثار غاز الـ 

  .من غاز ثاين أكسيد الكربون من خالل هذا املشروع 25مليون طن سنويا 0.7

  ةــــــــــخامت

وتطبيقها يف  CCS (CO2 Capture and Storage))(إصطياد وختزين الكربون يف األخري ميكن القول أن تعميم استعمال تقنية 

مجيع املؤسسات االقتصادية وخاصة منها املتخصصة يف جمال الصناعات الثقيلة والتحويلية والصناعات البتروكيماوية والصناعات الطاقوية، 

ادر يعترب امرا هاما وضروريا خاصة يف ظل التدهور البيئي الذي يشهده العامل اليوم والناجم عن االستعمال املفرط والالعقالين للمص

الطاقوية االحفورية، وما ينتج عنها من غازات دفيئة مضرة بطبقة االوزون وبالصحة البشرية عموما، ومنه ويف هذا الصدد فغنه ينتظر ان 

دورا هاما وبارزا يف جمال مكافحة التلوث  CCS (CO2 Capture and Storage))(إصطياد وختزين الكربون تلعب تقنية 

طاقة األحفورية وترقية كفاءا االستخدامية يف ظل ظوابط االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية على حد البيئي وترشيد استهالك ال

  .سواء
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   :لخصـامل

إن النقل والبيئة يشكالن على حنو متزايد ثنائية غري متطابقة، بالرغم من وجود فرصا لتحسني كل من كفاءة النقل والبيئة، هذه 

 .على اآلثار اخلارجية للنقل على املستوى العاملي، اإلقليمي واحمللي اإلشكالية قائمة

اليت قمنا  EcoTransITبأدوات قياس خمتلفة مثل   GESويف إطار البحث عن احللول للتقليل من هذه اآلثار يتم قياس انبعاثات 

ار اخلارجية ملؤسسة نقل بضائع وعرض بعض وذلك لتسليط الضوء على حجم اآلث .SNTRباستعماهلا يف حتديد كمية انبعاثات مؤسسة 

  .ومؤسسات النقل واللوجستيك يف اجلزائررائدة يف احملافظة على البيئة، لفتح باب التطلعات أمام املؤسسة حمل الدراسة التجارب ال

 EcoTansIT ،SNTR نقل البضائع، البيئة، الغازات الدفيئة، :يةالكلمات املفتاح

Résumé 
Le transport et l'environnement sont de plus en plus considérés comme un couple 

mal assorti. Pourtant, les occasions d'améliorer en même temps l'efficacité du transport et 
l'environnement existent, cette  problématique basée  sur les effets externes des transports 
au niveau mondial, régional et local. 
Et dans le cadre de la recherche des solutions pour réduire ces effets, on mesure les 
émissions de GES et dans un sens on trouve plusieurs outils de mesurer comme par 
exemple EcoTransIT; qu’on utilisé pour quantification des émissions de la SNTR. Et cela 
pour mettre en évidence les impactes environnementaux d’entreprise de transport des 
marchandises et présenter quelques bonnes pratiques  dans ce domaine, pour ouvrir de 
nouvelles perspectives à l’entreprise en question et les prestataires transport et logistiques 
en Algérie. 
Les mots clés: Transport marchandises, L’environnement, Gaz à effet de serre (GES), 
EcoTransIT, SNTR.   

  مـقدمـــة

لذلك كان تطور أي اقتصاد يبدأ أوال بتطوير نظام  لألفراد،يعترب النقل مبختلف أنواعه حمرك العجلة االقتصادية واحلياة االجتماعية 

حيث أثبتت جتارب الدول املتحكمة يف نظم نقلها املردودية االقتصادية والرفاهية االجتماعية النامجني عن . نقل فعال يتماشى واخلطط التنموية

احلراري، الضجيج، االختناقات املرورية وما ينجم عنها من تطور النقل، إال أن الكفة البيئية من استهالك النقل للطاقة، مسامهته يف االحتباس 

اخل  أطاحت باملردودية االقتصادية وجعلتها موضع شك، فإن كان التطور االقتصادي على ...ضياع للوقت وتلوث هوائي مضر بالصحة

ا ومراعاة اجلانب البيئي يف خمتلف امليادين، فعلى الفرد، املؤسسة واحلكومة إعادة النظر يف سلوكيا اإلنسانحساب األرض اليت يعيش عليها 

  .االستثمارات الكربى للدول واألقاليم إىلمن األنشطة واالستهالك اليومني للفرد العادي 

دراكا منا للدور املنوط بالبحث العلمي يف هذا اجلانب، متحورت مداخلتنا هذه حول قياس األثر البيئي ملؤسسة نقل بضائع إمن هذا املنطلق و

ما مدى مسامهة مؤسسة نقل بضائع يف : اخلارجية لنشاطها االقتصادي، لإلجابة عن السؤال الرئيسي التايل اآلثارحاولة إليضاح حجم كم

  بالبيئة؟ وكيف ميكن بلوغ أمثليه نشاطها من منظور بيئي؟ اإلضرار

mailto:abdelaziz_benkirat@yahoo.fr
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ثانيا سيتم قياس حجم التلوث . وحملية إقليميةثار عاملية، آمن املعيشي  واإلطارثار النقل على البيئة آ  سنتناول أوال التساؤل،لإلجابة على هذا 

ثالثا وبعد احلصول على نتائج كمية، سنعرض . 2012سطيف خالل شهر جويلية  SNTRالوطنية لنقل البضائع  ؤسسةاملالناتج عن نشاط 

ويف األخري  ،)تكنولوجية(وعملية ) تسيريية(تنظيمية  خمتلف احللول املمكنة يف ظل موارد املؤسسة املتاحة لعقلنة نشاطها االقتصادي، من حلول

أمام املؤسسة حمل دف فتح أفق جديدة يف احملافظة على البيئة،  اإلبداعسنعرض بعض جتارب مؤسسات نقل بضائع رائدة وحائزة على جوائز 

  .مناخ -البيئية طاقةوملواكبة تطور البحوث  السواءالدراسة وأمام املؤسسات اليت تنشط يف نفس اال على حد 

  

 
  قل ـة للنـيـئـيـار االقتصادية، االجتماعية والبــاآلث: أوال

إذ هناك رابطة قوية ما بني  ،ال ميكن وضع أي خطة تنموية بعيدا عن ضمان نظام نقل يف مستوى هذه اخلطط ألن النقل حمرك التنمية

ويف هذا . مستوى تقدم اتمع وأمهية النقل، فمثال الواليات املتحدة األمريكية تنفق حوايل ربع دخلها القومي على النقل مبختلف صوره

ل هو الذي حيرك اإلطار يصعب الفصل ما إذا كان التقدم االقتصادي هو السبب يف خلق حاجة للنقل أم أن وجود نظام كفؤ متكامل للنق

   .من التلوث اجلوي سببه النقل مبختلف أمناطه% 25يف املقابل جند أن حوايل . التطور االقتصادي

يقدم خدمة ضرورية للمجتمع، وهو يف نفس الوقت أكثر (*) إذن فالنقل هو قطاع اقتصادي قائم بذاته، خدمايت يف جزء منه

قد ضم األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة، ويشكل رهان بالنسبة لالقتصاد، البالد والعامل  ذا يكون. القطاعات املسببة لالحتباس احلراري

  : وميكن تناول آثار النقل عموما على ثالثة مستويات كما يلي. بأسره

  ةـيـاملـات العـانـالره -1

هذه الرهانات متس مستقبل هذا القطاع وكل الدول  ،فيما خيص قطاع النقل هناك رهانات كونية وآثار بيئية تتفاقم أكثر فأكثر

ما  عليها أن جتتمع ملناقشة وإجياد حلول آلثار تعدت التقسيمات احلدودية، وال متيز بني الدول األكثر وال األقل تلوثا وتضم هذه الرهانات

  :   يلي

  تبعية النقل ملوارد غري متجددة 1-1

قوية جدا، فمن املهم جدا التساؤل حول مستقبل هذا املورد الطاقوي الطبيعي والغري العالقة بني النقل والبترول هي عالقة إن 

فكان  2000أما يف سنة  1990يف    (G tep 8.3)على املستوى العاملي كان االستهالك التجاري للطاقة األولية حيث . متجدد

و  2010لسنة  G tep 11.7  ، وبالنظر للنمو الدميغرايف واالقتصادي ينتظر منو نظامي من احلاجة إىل البترول يصل إىل9.3االستهالك 

   1 .2020لسنة  14.9

على املستوى األوريب ويصل إىل % 67من الطاقة على املستوى العاملي، % 55يف إطار هذه التبعية للنفط يستهلك النقل أكثر من 

IFP)يشري املعهد الفرنسي للبترول كما . 2020سنة % 71  40أن التقديرات املختلفة لالحتياطي تقارب حنو  2005يف دراسة له سنة  (

  . فإنتاج البترول هو إنتاج حمدود بينما الطلب العاملي عليه يف زيادة مستمرة 2.سنة من االستهالك حسب الوترية احلالية لإلنتاج

   «EEccootteecchh  »»مدير برنامج مدير برنامج   ««  BBeennjjaammiinn  DDeessssuuss  »»يف دراسة قام ا يف دراسة قام ا 

فمثال إذا ساوى معدل امتالك السيارة يف بلد مثل الصني املعدل . أن النمو احملتمل لالستهالك يف الدول السائرة يف طريق النمو مرتفع جدا

  3.احلايل للربتغال سيؤدي إىل استهالك طاقوي مساوي للطلب العاملي احلايل

 تبقى هذا التبعية توحي باخلطر ودد بنفاذ مورد طبيعي مهم، وهو ما يفسر امليزانيات الضخمة واالهتمام البالغ للبحث عن موارد طاقوية

  . (.…,Carburants Verts, Véhicules électrique et hybrides)بديلة للنفط 

                                                           
  : : ، حيث، حيثيندرج هذا يف إطار جدلية تصنيف النقل، إذا ما كان نشاط خدمايت أو صناعييندرج هذا يف إطار جدلية تصنيف النقل، إذا ما كان نشاط خدمايت أو صناعي  ))**((
خدمات خدمات   النقل خدمة يف حالة ما إذا كان املنقول راكبا أي أشخاص، ألن قيمتهم ال تتغري بتنقلهم فهو يف هذه احلالة غري إنتاجي ولكن ميثل قطاعالنقل خدمة يف حالة ما إذا كان املنقول راكبا أي أشخاص، ألن قيمتهم ال تتغري بتنقلهم فهو يف هذه احلالة غري إنتاجي ولكن ميثل قطاعيعترب يعترب   --

  ..اإلنتاجيةاإلنتاجيةجوهري يف احللقة االقتصادية جوهري يف احللقة االقتصادية 
  ..إذا هو صناعة مثل أي صناعة أخرىإذا هو صناعة مثل أي صناعة أخرى. . يعترب صناعة يف حالة نقل البضائع، فهو إنتاجي ألننا عندما ننقل البضاعة يزيد سعرهايعترب صناعة يف حالة نقل البضائع، فهو إنتاجي ألننا عندما ننقل البضاعة يزيد سعرها  --
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   االحتباس احلراري  1-2

   .ارتفاع درجة حرارة األرض من املهم أن نعرف ماذا يقصد باالحتباس احلراري؟قبل التعرض إىل كيفية مسامهة النقل يف 

فالعديد من الغازات تسمى غازات االحتباس احلراري أو ، االحتباس احلراري ميثل ظاهرة فيزيائية طبيعية تساعد على احلياة على سطح األرض

األرض لكي تسمح باإلبقاء على حرارة الشمس اليت تعيد  حاجز حول تشكل (GES : Gaz à Effet de Serre)الغازات الدفيئة 

  . 01وهو موضح بالشكل رقم  (Effet de Serre naturel) األرض إرجاعها وهو ما يعرف باالحتباس احلراري الطبيعي 

  يعيـراري الطبـاس احلـبـتـاالح: 01م ـكل رقـش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وبدون هذه الظاهرة ستصل ) م°15أكثر من (فاالحتباس احلراري الطبيعي إذا يسمح لكوكبنا باحلصول على درجة حرارة متوسطة 

فهو ذلك االحتباس الذي فرضه  (Effet de Serre additionnel)أما االحتباس احلراري اإلضايف . م°18درجة احلرارة إىل أقل من 

بكمية أكرب بكثري مما ميكن لألرض استرجاعه فتتجمع هذه الغازات يف اجلو وتؤدي  GESالتطور وفرضته طريقة عيشنا اليت أنتجت بدورها 

التصحر، الفيضانات، (إىل ارتفاع احلرارة على املستوى العادي وختل بنظام الفصول، وتتسبب يف العديد من الكوارث الطبيعية 

  .اخل...لنباتات،، ظهور أنواع جديدة من األمراض، اختفاء بعض احليوانات وا...)والعواصف،

م، هذا الرقم ميكن أن يبدو بسيط لكن النظام املناخي جد حساس ويتأثر ° 0.74خالل القرن العشرين ارتفعت درجة حرارة األرض بـ 

ة وهو ما ميثل فارق حرار( 4م خالل املائة سنة القادمة° 4. 6يقدر العلماء أن ارتفاع متوسط احلرارة ميكن أن يصل إىل . بأقل التغريات

  .)يساوي ما يفصلنا عن احلقبة اجلليدية األخرية

كما موضح يف الشكل  CO2من انبعاثات % 28ومصدر  GESمن االنبعاثات العاملية لـ % 15نقل مبختلف أنواعه مصدر حوايل 

  .)أشخاص، بضائع( ضف إىل ذلك التطورات اليت يشهدها هذا القطاع وتنامي حاجياتنا من التنقالت وزيادة احلركية .02رقم 

 اإلشعاع الشمسي
ينعكس جزء من الطاقة 

 الفضاءالشمسية إىل 

متر الطاقة الشمسية عرب 

 الغالف اجلوي

    GGEESSحتتفظ جبزء من احلرارة حتتفظ جبزء من احلرارة 
 

 اإلشعاع األرضي

 الغالف اجلوي 

ينعكس جزء من حرارة 

 األرض إىل الفضاء



 

   نميةــ

Source : OCDE  
ليست منبعثة فقط من فوهة حمركات املركبات، ولكن هي 

  .األمطار احلامضية

ملوث خاص، باعتباره ال يصدر مباشرة ولكن حيول التفاعالت 

وثاين  (NO)وأكسيد اآلزوت  تركيز األزون يف اجلو مربوط بعدة تفاعالت كيميائية معقدة تقود إىل توازن ديناميكي بني األوكسجني

إىل تفاعالت هدم لألزون  فتركيز جد ضعيف ألكسيد اآلزوت ال يسمح بتكوين اآلزوت، ويف نفس الوقت تركيز عايل جدا يقود

، يؤثر على النباتات، العتاد، )مثل الربو(اختالل هذا التوازن يف اجلو يؤثر على الصحة العمومية، يسبب العديد من األمراض 

وللنقل دور كبري يف  5%).25و 10فمثال خسائر حمصول القمح الناجتة عن األوزون يف سنوات التسعينات يف فرنسا كانت بني 

  .كان مصدر نصف أكسيدات اآلزوت املوجودة يف اجلو

نفس الشيء عند احلديث عن ثقب األوزون، إذ جند النقل يتحمل مسؤولية كبرية يف هذا خاصة مع تطوير املربدات يف السيارات وخمتلف 

ملة يف حلقة التربيد متكنت من املشاركة يف هدم األوزون ومن جهة أخرى منو احلركة اجلوية للطائرات يبقى 

NNOO22  ++  OO33                              NNOO  ++  22OO22      
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ــوالت االقتصادي عاونـالت منظمةيف دول  CO2انبـعـاثات 

OCDE-AIE (2011), CO2 Emissions from Fuel Combustion.
ليست منبعثة فقط من فوهة حمركات املركبات، ولكن هي  GESتبقى أن مسؤولية النقل يف االحتباس احلراري دون مستوى التقدير ألن 

  . 03عبارة عن دورة كاملة يلخصها الشكل رقم 

  ةـيـم

األمطار احلامضيةو املستوى الثاين من الرهانات يتعلق بالتلوث اإلقليمي ويشمل خاصة األوزون

ملوث خاص، باعتباره ال يصدر مباشرة ولكن حيول التفاعالت ) ثالثي الذرة(شكل تأصلي لألوكسجني 

  .واهليدروكربونات املنشطة بأشعة الشمس (NO)الفوتو كيميائية بني أكسيد اآلزوت 

تركيز األزون يف اجلو مربوط بعدة تفاعالت كيميائية معقدة تقود إىل توازن ديناميكي بني األوكسجني

  :، حيث ميكن تبسيط ذلك باملعادلتني التاليتني

فتركيز جد ضعيف ألكسيد اآلزوت ال يسمح بتكوين اآلزوت، ويف نفس الوقت تركيز عايل جدا يقود

اختالل هذا التوازن يف اجلو يؤثر على الصحة العمومية، يسبب العديد من األمراض 

فمثال خسائر حمصول القمح الناجتة عن األوزون يف سنوات التسعينات يف فرنسا كانت بني 

كان مصدر نصف أكسيدات اآلزوت املوجودة يف اجلو 2000، ألنه يف سنة 

نفس الشيء عند احلديث عن ثقب األوزون، إذ جند النقل يتحمل مسؤولية كبرية يف هذا خاصة مع تطوير املربدات يف السيارات وخمتلف 

ملة يف حلقة التربيد متكنت من املشاركة يف هدم األوزون ومن جهة أخرى منو احلركة اجلوية للطائرات يبقى فطبيعة الغازات املستع

  .له أثره حىت إن كان يبدو هذا األثر اليوم مهمال

NNOO  ++  OO33                                NNOO22  ++  22  
 

انبـعـاثات : 02شـكل رقـم 

  

  

  

 

 

  

AIE (2011), CO2 Emissions from Fuel Combustion.
تبقى أن مسؤولية النقل يف االحتباس احلراري دون مستوى التقدير ألن 

عبارة عن دورة كاملة يلخصها الشكل رقم 

مـيـلــار اإلقــاآلث -2

املستوى الثاين من الرهانات يتعلق بالتلوث اإلقليمي ويشمل خاصة األوزون

   األوزون 2-1

شكل تأصلي لألوكسجني  (O3)يعترب األزون 

الفوتو كيميائية بني أكسيد اآلزوت 

تركيز األزون يف اجلو مربوط بعدة تفاعالت كيميائية معقدة تقود إىل توازن ديناميكي بني األوكسجني

، حيث ميكن تبسيط ذلك باملعادلتني التاليتني(NO2)أكسيد اآلزوت 

  

فتركيز جد ضعيف ألكسيد اآلزوت ال يسمح بتكوين اآلزوت، ويف نفس الوقت تركيز عايل جدا يقود

اختالل هذا التوازن يف اجلو يؤثر على الصحة العمومية، يسبب العديد من األمراض . املتواجد يف اجلو

فمثال خسائر حمصول القمح الناجتة عن األوزون يف سنوات التسعينات يف فرنسا كانت بني (الطبيعة 

، ألنه يف سنة (O3)تكوين هذا امللوث 

نفس الشيء عند احلديث عن ثقب األوزون، إذ جند النقل يتحمل مسؤولية كبرية يف هذا خاصة مع تطوير املربدات يف السيارات وخمتلف 

ملة يف حلقة التربيد متكنت من املشاركة يف هدم األوزون ومن جهة أخرى منو احلركة اجلوية للطائرات يبقى فطبيعة الغازات املستع. املركبات

له أثره حىت إن كان يبدو هذا األثر اليوم مهمال

  

  

  

  

  

  

  

  

22OO22    
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 الل  دورة حياة السيارةـعاث الغازات الدفيئة خـايل انبـمـإج: 03م ـكل رقـش
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 ة ـيـضـامــار احلـطـاألم  2-2

ليتحولوا إىل محض السلفوريك  (NOX)و  (SO2)كل من غازات ) املاء املوجود يف اجلو(تنتج هذه الظاهرة مبالمسة اهلواء الرطب 

(H2SO4)  ومحض النتريك(HNO4) .6:هلذا التفاعل الكيميائي عدة عواقب وخيمة   

  ،يف لندن 1952داخل املدن، كما كان احلال سنة آثار حملية جد قوية وقاتلة إذا تركزت هذه األمحاض يف الضباب املشكل  -

الذي أثبت تزايد محوضة حبريات بالده منذ  « S.Oden »من قبل السويدي  1968محوضة البحريات وقد قيست الظاهرة سنة  -

  ،عدة سنوات نتيجة مياه السيول القادمة من بريطانيا وأوربا الوسطى خاصة

  .هدم للغابات حيث لوحظ متأخرا منذ سنوات الثمانيات خاصة يف أملانيا -

فاألول ناتج خاصة  ،خاصة عند احلديث عن أمحاض السولفريك والنتريك فيما خيص النقل فلقد وضع يف مقدمة مسببات هذه الظاهرة،

 .وقات أو الفحممن النقل أما الثاين فمصدره املنشآت الصناعية أو من التدفئة اليت تستعمل احملر

  :وهي تنقسم إىل ثالثة أنواع :ةـيـلـحــار املــاآلث -3

   يـلـحـوي املـوث اجلـلـالت 3-1

املوضوع الذي نفكر فيه أكثر كلما تكلمنا عن اآلثار البيئية للنقل هو تلوث اهلواء خاصة يف املدن، هذا املوضوع له اهتمام كبري خاصة 

أكسيد : ينتج عن االنبعاثات الغازية للنقل، حنصي أساسا. للصحة العمومية على املدى الطويلأن هذا التلوث ميثل رهان حقيقي 

، (O3)واألوزون  (SO2)، ثاين أكسيد الكربيت (NO2) ، ثاين أكسيد اآلزوت(NO)، أكسيد اآلزوت (CO2) الكربون

ق باإلضافة إىل اجلزيئات الصغرية الصلبة الناجتة عن سري املركبة خاصة عند القيام بالكبح، االحتكاك بني العجالت والطريق، عند االحترا

 تنبعاثاهذه االتلف كمية وخت. الغري تام للوقود خاصة يف حمركات الديزل اليت تطرح غبار دقيق جدا أو تلك الناجتة عن نقل مواد ملوثة

  .وسيلة النقل املستعملة حسب

   )(G/TK) طن حسب كلم/غرام(السفن / السكك احلديدية/ انبعاثات الغازات الدفيئة حسب الشاحنات: 01جدول رقم

  السـفــن  السكك احلديدية  الشاحـنات    

CO 0.25 - 2.4  0.02 – 0.015  0.018 - 0.20  

CO2 127 - 451  41 - 102  30- 40  

HC 0.3 - 1.57   0.01 - 0.07   0.04 - 0.08  

NOx  1.85 - 5.65   0.2 - 1.01  0.26 - 0.58  

SO2  0.10 - 0.43  0.07 - 0.18  0.02 - 0.05    

  0.04 – 0.02  0.08 – 0.01  0.90 - 0.04  اجلزيئات الصلبة

COV 1.1  0.08  0.04 - 0.1  

Source : Les incidences sur l'environnement du transport de marchandises, 
ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, 

OCDE 1997.   
  

وقد  7.ساكن 100.000إن معرفة تركيز هذه العناصر يف اجلو يكون من خالل قياس جودة اهلواء خاصة يف املدن اليت ا أكثر من 

  .التايلالقيم القصوى لكل نوع من أنواع امللوثات السابقة يف اجلو وذلك ما يوضحه اجلدول  (OMS)وضعت منظمة الصحة العاملية 

  ة   ـيـصوى للعناصر امللوثة للجو حسب منظمة الصحة العاملـم القـيـالق: 02م ـدول رقـج
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Le transport face à l’environnementPaul MEYRONNINE, -Jean :Source.Collection  
cibles, CELSE: Paris, France, 1998, P63.  

املكافئ ومقياس  CO2-eلذلك يستعمل . إن خمتلف الغازات الدفيئة ليس هلا نفس احلياة يف اجلو، وال نفس القدرة على االحتباس احلراري

  .سنة 100للقدرة على التسخني اإلمجايل للغازات الدفيئة لفترة مرجعية 

 ج ـيـجـالض 3-2

نتحسس الضجيج عرب عدة ميكانيزمات فيزيولوجية وبسيكولوجية معينة، فعلى املستوى السمعي تتحسس األذن البشرية 

، الراحة املقبولة عند db* 18الصمت يكون عند حوايل  أن هرتز، وقد حددت الدراسات 16.000و 20لألصوات اليت ما بني 

 75فتعترب النقطة السوداء، والضجيج املرتفع يكون ابتداء من  db 70، أما db 62و 60ويبدأ حتسس الضجيج بني  db 35حوايل 

db 90يف هذا نذكر أن الضجيج الناتج عن املترو هو . حسب مدة التعرض هلذا الضجيج db 120، الطائرة عند اإلقالع db  وعلى

   8.متر 60

عوارض القلق، إفساد وقت الراحة، إنقاص مدة النوم : لكن املشكل احلقيقي للضجيج يتمثل يف آثاره الغري مباشرة من حيث

باإلضافة إىل التأثري ويزيد من عدد مرات االستيقاظ خالل فترة النوم وهو ما ميثل عموما مشاكل النوم، ) جمتمع ينام جيدا يعمل جيدا(

وينتج عنه حاالت القلق املختلفة اليت تزيد من حدة العديد من األمراض كما . على مستوى التعليم يف املدارس ومستوى األداء يف العمل

  .كما ال ننسى أنه سبب ابتعاد وهروب العديد من احليوانات ،أثبت العلم أن الضجيج يسبب التأخر البسيكولوجي لألطفال

أن النقل حاضر يف كل هذه السيناريوهات عندما يتعلق األمر بالضجيج الناتج عن حركة السري واالزدحام يف الطرقات جند 

وعلى السكك احلديدية وخمتلف اهلياكل القاعدية، كذلك حلدة األصوات الناجتة عن اتصال العجالت بالطريق ابتداء من سرعة تفوق 

  . ج عن األشغال وشق الطرقات وإنشاء اهلياكل القاعدية للنقلسا، وال ننسى الضجيج النات/كلم 40-50

   رورــوادث املـح 3-3

حيث تويل له السلطات العمومية الكثري من االهتمام وتعد السيارة الوسيلة األكثر خطرا  ،للنقل الربي اكبري ارهانحوادث املرور  شكلت

  9.يف حالة القطار 34ومرة أكثر من الطائرة  24إذ أن خطر احلوادث يف السيارة أعلى منه يف النقل العمومي، 

. مليون جريح أو معوق 50إىل  20مليون قتيل سنويا، ومن  1.2حوادث الطرقات حتصد أكثر من  (OMS)حسب إحصائيات ف

الثاين يف البلدان ذات الدخل الضعيف أو (سنة  44-15وتعد حوادث الطرقات أول أسباب املوت املبكر يف العامل للفئة العمرية ما بني 

                                                           

*
  db(Décibel)  : وحدة الضجيج  

سا                            24 سا                     1  د        15 - 10              )3م/وحدة (          
سنة                                                                                                                            سا                     سنة 

القيم                                                                   الملوث    

                                                                      500            350            125                      50        (SO2) ثاني أكسيد الكربون

                                                                      50    )يف الشتاء 80(125            350              500                    الجزئيات الصلبة

�                                                                                       (NO2)                           400           150 زوتثاني أكسيد ا

                                                                                                     100              30              (CO) كربونأكسيد ال

                                                                       1 إىل 0.5                                                                                 (Pb) الرصاص

               200 إىل 150                                       (O3) وزونا#
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. من الضحايا يف هذه البلدان هم من الفئة املنتجة% 90لضعيف أو املتوسط، إذ هي تزيد من الفقر يف البلدان ذات الدخل اف). املتوسط

كذلك فإن حوادث املرور تتوزع بطريقة غري عادلة، ففي إفريقيا القارة األقل من حيث نسبة امتالك السيارة متثل األكرب يف العامل من 

 7و 21للمعدل العاملي و 11و 31مقابل ) لنسبة للنساءبا 17بالنسبة للرجال و 36(ساكن  100.000حيث معدالت الضحايا لكل 

   10.يف أوربا

مليون  5.65من الضحايا هم من املشاة، إذ تقدر تكلفة القتيل  %33 -30سنة وبني  30من الضحايا هم أقل من  %60يف اجلزائر 

  11.مليون دج 0.17دج واجلريح بـ 

   يـكانـز املـيـالك احلـهـتـاس 3-4

فوسائل النقل  ،آخر لألثر البيئي للنقل ويتعلق باملكان الذي تشغله وسائل النقل واهلياكل القاعدية اوجه احليز املكايناستهالك يعترب 

أي أن التوقف  12.فقط من الوقت %5تشغل حيزا سواء عند حتركها أو عند توقفها، إذ أن السيارة ال تتحرك سوى  "خاصة السيارة"

  .هو الذي يستهلك املكان أكثر

زيادة على استهالكها للمكان تتميز بأثرها املهدم للبيئة فهي ، ديد ومرآباحلأما اهلياكل القاعدية للنقل من طرقات وحمطات سكك 

وبذكر الطبيعة والغابات ال ننسى  ،على املناظر الطبيعية باإلضافة إىل آثار القطع اليت تؤثر على طريقة عيش األفراد تعترب تدخل غري حمبب

أما عند ختصيص احلديث عن الوسط احلضري فاألماكن . ت اليت تفر من األماكن اليت تشق ا الطرقات أو السكك احلديديةاحليوانا

  .املخصصة للهياكل القاعدية للنقل خاصة املواقف واملرائب وسط املدينة كان ميكن أن ختصص للمساكن واإلقامات

الرابط بني عنابة ) غرب-طريق شرق(يف هذا السياق ميكن اإلشارة إىل اآلثار البيئية للمشروع الضخم الساري اجنازه باجلزائر اليوم 

  .كلم، واألضرار اليت أحلقها بالثروة الغابية واحليوانية خاصة بشرق البالد 1216وتلمسان على طول 

   -سـطيـف – SNTRملؤسسة ) GES(قياس إنـبـعاثات الغازات الدفيـئة : ثانـيا

أمر ضروري للمؤسسة لفهم مصدر هذه االنبعاثات، ومن مث حتديد اإلجراءات الالزمة لتخفيضها  GESإن قياس إنبعاثات          

  .  وضمان متابعة وتقييم فعالية اإلجراءات املتخذة

  ملـاذا الـقـيـاس؟ -1

  :يتم القياس لألسباب التالية كما يلي

 Opportunitésالـفـرص  1-1

تكاليف النقل، استهالك (يكون نتاج عقلنة التدفقات وبالتايل ختفيض التكاليف  GESإن ختفيض انبعاثات  :ختفيض التكاليف •

  ؛....)الطاقة،

تعترب مصدرا مهما  GESدمج واستباق توقعات املؤسسة فيما يتعلق باستهالك الطاقة وانبعاثات  :جديدة وخدمات نتجاتم/أسواق •

 ؛لإلبداع

 ؛حنو االلتزام املسؤول يف املسامهة يف ختفيض االنبعاثات املوظفنيوالء و دافع جاذبية، تطويرمن خالل : املوظفني تعبئة •

 .تعزيز العالمة التجارية للمؤسسة يكون من خالل التزامها باملعايري الـبيئيـة: العالمة التجارية •

  Risquesاملـخـاطـر  1-2

عدم قدرة املؤسسة على إثبات حسن النية يف تطبيق التنظيمات والتشريعات البيئية بأدلة معنوية وملموسة يعترب خطر : التنظيميمتثال اال �

 حقيقي للمؤسسة، 

عدم القدرة على شرح مدى معرفة اآلثار اخلارجية، تنفيذ العمليات  بالنسبة للخطر التشغيلي يتمثل يف: ةـاملالي/التشغيلية اجلوانب �

 واألدوات املستعملة يف التحكم يف املخاطر، أما اخلطر املايل يتمثل يف أخذ خيارات خاطئة قد تؤدي يف املستقبل إىل تدمري القيمة وهذا

 بسبب تقييم خاطئ أو غري كاف لكمية االنبعاثات، 

كون من خالل الوقوع يف تناقضات بني االلتزامات والتطورات احلساسة على املستوى احمللي، اجلهوي ي :خطر العالمة التجارية �

 والعاملي،
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  .وهو أن يكون هناك تفاوت كبري للمؤسسة نسبة لتجارب املؤسسات الرائدة أو األقاليم: قارنةامل خطر �

يعطي للمؤسسة فرص حتقيق املردودية االقتصادية من منظور بيئي، وخماطر قد تنجر عن  GESمن هنا ميكن القول أن قياس انبعاثات 

  . عدم القياس

 
  EcoTansIT Worlاس ـيـقأداة الـ -2

وألجل هذا، معهد البحوث . تسعى العديد من املؤسسات لتحديد وقياس آثار النقل مبختلف أمناطه دف العمل على ختفيضها

IFEU)يف الطاقة والبيئة  طورا  GmbH (RMCon)واملؤسسة االستشارية يف تسيري السكك احلديدية  Heidelbergو (

مؤسسات  5من طرف  2000هذا املشروع شرع فيه سنة . اليت حتدد كمية االنبعاثات املتعلقة بنقل السلع EcoTransITاألداة 

  *.أوربية للسكة احلديدية

EcoTransIT يغطيو ،النقلعلقة باملت الدفيئة غازاتال انبعاثاتو لطاقةاملباشر ل استهالك حيث من البضائع لنقل البيئية اآلثار قيسي 

  . املركبات وتسليم إلنشاء الالزمةالعمليات  ،الطاقة توزيع، نقل وإنتاجب املرتبطة مباشرة غريال واالنبعاثات االستهالك القياس أيضا

  :وهي EcoTransITهناك العديد من العوامل اليت حتدد حجم اآلثار البيئية لنقل السلع، واليت أخذت يف احلسبان عند تصميم 

 منط النقل ونوع املركبة، -

 نوع قاطرات اجلر، -

 شبكة النقل، -

 محولة املركبة، -

 االستعمال األويل للطاقة، -

 كثافة السلع املنقولة، -

 .خصوصيات النقل الدويل للبضائع -

النقل عرب الطرقات، السكك احلديدية، (حسب خمتلف أمناط النقل  GESكما ميكن إجراء املقارنة بني االستهالك الطاقوي وانبعاثات 

  ).النقل البحري و اجلوي

ت باإلضافة إىل الغازا حيدد استهالك الطاقة EcoTransIT فإن CO2 خالفا ملعظم احلاسبات البيئية اليت تركز فقط على انبعاثات

  : الدفيئة، وذلك كما يلي

 استخدام من مباشرة املستمدة الطاقة فقط يشمل ال املؤشر هذا الطاقة، موارد الستهالك رئيسي مؤشر هو :األولية الطاقة استهالك �

 الطاقة مصادر تشغيل وسائط مبوضوعية للمقارنة يسمح األسلوب هذا. املركبة وتوزيع إنتاج عملية يف الالزمة الطاقة أيضا ولكن املركبة

 ). واحملرك الكهربائي الديزل مثل(

 األخرية، السنوات يف CO2 انبعاثات زيادة شهد الذي األورويب االحتاد يف الوحيد القطاع هو النقل :الكربون أكسيد ثـانـي �

 . واخلطورة احلجم حيث باإلضافة إىل ذلك يعترب املؤشر الرئيسي لالحتباس احلراري من

 األول املقام يف املسؤولة هي اآلزوت أكسيد كما أن انبعاثات اجلوفية، واملياه التربة يف ختصيب رئيسي بشكل يساهم :أكسيد اآلزوت �

 .الدخانـي الضبايب واملسبب يف حدوث الصيف منخفض علو على األوزون تشكيل عن

 األمراض يسبب أن كما ميكن اجلوفية، واملياه التربة وحتمض الغابات استرتاف يف الرئيسي السبب هو :الكربيت أكسيد ثـانـي �

 .التنفسية

 أكسيد هلا نفس تأثري هذه األخرية  .)NMHC(امليثان  غري وهيدروكربونات امليثان إىل هيدروكربونات وتنقسم :اهليدروكربونات �

 .اآلزوت

                                                           
* DB Schenker Rail, La société des chemins de fer fédéraux suisses (SBB), Green Cargo AB, Trenitalia S.P.A et 
la Société Nationale des chemins de Fer Français (SNCF). 
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 األكرب من احلصة الديزل عن احتراق تنتج اليت حيث متثل اجلزيئات الصلبة اإلنسان، صحة على جدا خطرية :اجلزيئات الصلبة �

  . املركبات من انبعاث اجلزيئات الصلبة إمجايل

  EcoTransITاملـؤشرات البيئية حسب : 03جدول رقم

  اآلثـار الـبـيـئـيــــة   املـؤشـرات الـبـيـئـيـة   

PEC مؤشر أساسي الستهالك املواد األولية استهالك الطاقة األولية  

CO2 املؤشر الرئيسي لالحتباس احلراري  إنبعاثات غاز الكربون 

CO2e  غاز الكربون املكافئ(إنبعاثات الغازات الدفيئة (  

CO2e = CO2 + 25*CH4+298*N2O 

 غازات دفيئة أخرى 

NOX  الدخاين الضباب والصيف منخفض علو على األوزون تشكيل إنبعاثات أكسيد اآلزوت. 

SO2  يسبب أن كما ميكن اجلوفية، واملياه التربة وحتمض الغابات استرتاف إنبعاثات  ثاين أكسيد الكربيت

 .التنفسية األمراض

NMHC الضباب وحدوث الصيف منخفض علو على األوزون تشكيل اهليدروكربونات 

 .الدخاين

PM10 اإلنسان صحة على جدا خطرية  .الناجتة عن املركبات واجلسيمات الغبار 

Source: http://www.ecotransit.org/  
  

  SNTRأسباب اختيار أداة القياس ومؤسسة  -3

للعديد من  EcoTransITاملتعلقة بالنقل، ولكن وقع اختيارنا على األداة   GESهناك العديد من أدوات قياس انبعاثات

  :األسباب تتمثل فـي

  يف خمتلف أحناء العامل، عكس احلاسبات األخرى فهي حمدودة االستعمال يف بعض الدول، EcoTransITميكن استعمال  :أداة معيارية �

  ،)طرقات، سكك حديدية، بري وحبري(املتعلقة بنقل البضائع حسب خمتلف أمناط النقل  GESميكن مقارنة انبعاثات : قابلية املقارنة �

، كذلك سهل االستعمال وال حيتاج *لغات خمتلفة 8متوفر على شبكة االنترنيت جمانا وبـ  EcoTransIT :جمانية وسهولة االستعمال �

  .إال معلومات كثرية ومعقدة

أفضل إبداع يف النقل واللوجستيك من وجهة نظر "حاصل على جائزة اإلبداع اللوجسيت عن فئة : 2011جائزة اإلبداع اللوجسيت  �

  ".التنمية املستدامة

يرجع إىل كوا متعامل تارخيي يف جمال نقل السلع يف اجلزائر وهلا شبكة فروع موزعة على كامل التراب  SNTRأما سبب اختيار مؤسسة 

  . الوطين

  2012سطيف خالل شهر جويلية  SNTRملؤسسة  GESانبعاثات  -4

  :واليت تتمثل يف 2012هر جويلية سطيف باالعتماد على معلومات ش SNTRملؤسسة  GESلقد مت يف قياسنا النبعاثات   

 طن، 356.5 2تقدر بـ  : كمية البضاعة املنقولة �

مركبات رونو، الوقود، االمسنت، : ختتلف حسب زبائن املؤسسة فتتنوع بني بضائع كثيفة، متوسطة الكثافة وخفيفة مثل: نوع البضاعة �

 ،...امللح،

 ....أرزيو، بليدة، جيجل، أدرار، عنابة، عني توتة، سطيف، خنشلة،: فنجدخيتلف حسب الزبائن والسلع املنقولة : مكان التحميل �

                                                           

  /http://www.ecotransit.orgروين على املوقع االلكت  *

http://www.ecotransit.org/


 

اجلزائر العاصمة، وهران، تلمسان، متنراست، األغواط، ورقلة، جنات، تيبازة، سوق أهراس، 

الوجهة ومن مث حساب اموع /لكل مكان التحميل
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اجلزائر العاصمة، وهران، تلمسان، متنراست، األغواط، ورقلة، جنات، تيبازة، سوق أهراس، : كذلك متعددة مثل

Expert  ومعيارEuroV ات مت حساب انبعاثGES لكل مكان التحميل

  :اإلمجايل لالنبعاثات والنتائج كما يلي

SNTR  بواسطـة   2012سطيف خالل شهر جويليةEcoTransIT
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كذلك متعددة مثل: )مكان التفريغ(الوجهة  �

 ...عني صاحل،

 Expertوباالعتماد على منط 

اإلمجايل لالنبعاثات والنتائج كما يلي

  

SNTRانبعاثات : 04شكل رقم
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) كلم EcoTransIT  )32 825ولكن هذه النتائج ال متثل حقيقة االنبعاثات للمؤسسة وذلك ألن املسافة اليت يعتمد عليها 

كلم  EcoTansIT 285اجلزائر العاصمة حسب  -، فمثال جند املسافة بني جيجل)كلم 038 83(ختتلف عن املسافة احلقيقة املقطوعة 

  .كلم وذلك راجع إىل املسار الذي خيتاره الزبون حفاظا على بضائعه حبالة جيدة 525ولكن املسافة املقطوعة هي 

 :فكانت النتائج كما يلي EcoTransIT هلذا مت حساب االنبعاثات حسب املسافة املقطوعة والفارق بينها وبني االنبعاثات بواسطة

 حسب املسافة املقطوعة 2012سطيف خالل شهر جويلية  SNTRانبعاثات : 05شكل رقم
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EcoTransIT  واالنبعاثات احلقيقية حسب املسافة

يرجع ذلك إىل الفرق بني املسافة املقطوعة فعال واملسافة اليت تعتمدها أداة القياس 

سطيف خاصة إذا مت إدراج املسافة اليت تقطعها الشاحنات عند 

GES  حيتاج إىل معلومات أكثر دقة وتفصيال أي نظام

يزداد بكثري إذا ما  SNTRآلثار اخلارجية ملؤسسة 
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EcoTransITاحظ وجود فارق كبري بني االنبعاثات بواسطة   

يرجع ذلك إىل الفرق بني املسافة املقطوعة فعال واملسافة اليت تعتمدها أداة القياس . أضعاف 5-4املقطوعة، يتراوح هذا الفارق ما بني 

Google (  كلم 213 50، فنجد الفرق يقدر بـ  .  

سطيف خاصة إذا مت إدراج املسافة اليت تقطعها الشاحنات عند  SNTRسبة ملؤسسة مرتفعة بالن GESيبقى مستوى انبعاثات 

Retour à vide  ( ضمن عملية القياس، كما أن حتديد كميةGES

آلثار اخلارجية ملؤسسة معلومات شامل يرصد ويتابع بصفة دورية حركة املركبات، وميكن القول أن حجم ا

  . فرعا للمؤسسة األم 20

GESلتخفيض من انبعاثات  SNTRملؤسسة  نةـكـمـول امل
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املقطوعة، يتراوح هذا الفارق ما بني 

Google Earthاستنادا على (

يبقى مستوى انبعاثات 

Retour à vide(العودة فارغة 
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ول املــلـاحل :ثـالـثـا
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وفقا للموارد املتاحة  GESالالزمة لتخفيض انبعاثات  (Les actions)جيب على املؤسسة إدراك أمهية القياس واختاذ األفعال 

  . لديها، وذلك من خالل العديد احللول سواء كانت تنظيمية أو تكنولوجيا

  .SNTRفيما يلي عرض ألهم احللول املمكنة على املستوى العام ومن مث بعض احللول ملؤسسة 

  احلـلول على املـستوى العـام  -1

  اــيـوجـولـنـكـالت 1-1

وسائل النقل وزيادة التلوث، فهي تتجه اليوم أكثر فأكثر إلجياد حلول مناسبة للحد من كما ساعدت التكنولوجيا يف تطور 

  :التلوث الناتج عن وسائل النقل، اهلياكل القاعدية وحىت املستعملني أنفسهم ومثال ذلك نذكر

الذرى (يتكون أساسا من اإليثانول ذو مصدر نبايت  (Biocarburant)الوقود احليوي  :حركات اجلديدةـالوقود احليوي وامل - أ

كذلك . املوجود يف اجلو الذي تطرحه النباتات خالل منوها CO2 الصادر عنه متوازن يف جزء منه مع CO2، والذي يتميز بكون )مثال

مع (مقارنة باستهالك نفس الكمية من وقود احملروقات  GESمن انبعاثات % 75لتر من هذا الوقود يؤدي إىل ختفيض  01استهالك 

الذي يعترب  GPL (Gaze de pétrole)باإلضافة إىل استعمال ). من اإليثانول% 10العلم أن كل احملركات اجلديدة تقبل حىت 

  13.الذي يستعمل خاصة من قبل حافالت النقل احلضري (Gaze Naturel Véhicule) أقل طرحا ألكسيد اآلزوت و

من االستهالك  %4.5ما ميثل  (Mtep 52)مليون طن  73االنتاج العاملي من الوقود احليوي من اجليل األول بلغ  2009جند يف سنة 

  14.من نفس السنة  Milliards Tep 1.7العاملي للنفط الذي بلغ 

  :     رت عدة طرق يف مسرية البحث عن السيارة النظيفة ومن بني هذه الطرقوفيما خيص السيارات فقد ط :املـركبات -ب

 ؛Co2استعمال املصفاة اليت حتتفظ بالغازات باستثناء   �

لكن يعاب على هذا النوع من السيارات سرعتها وضرورة التوقف  ،CO2تطوير السيارات اليت تعمل بالكهرباء مما يعين طرح أقل لـ   �

 ؛إلعادة شحن البطارية

 السيارات اهلجينة تعمل بالوقود والبطارية يف آن واحد لكنها تبقى غالية الثمن مما يعين قلة اقتنائها؛ �

 .السيارات بالطاقة النووية ولكنها ملوثة أيضا، كذلك من املخطر توفري الطاقة النووية للجميع  �

  .واملاء يف هـذا اـال وتبقى األحباث جاريـة يف هذا اال إذ يعول كثريا على الطاقـة الشمسية

  

. فيه أن ختفيض التلوث مير أيضا عرب حتسني اهلياكل القاعدية الربية وتسهيل تدفق حركة املرور مما الشك :حتسني اهلياكل القاعدية -ج 

اإلنارة االصطناعية ولقد تطورت حاليا هياكل قاعدية حيتوي االمسنت فيها على ثاين أكسيد التيتان الذي يتفاعل مع أشعة الشمس أو 

فاهلدف هو جعل الطريق أقل تلويثا، لكن يبقى العيب الوحيد هنا . وحيول إىل ثاين أكسيد اآلزوت إىل نترات بقيمة أقل من عتبة التلوث

    15.هو كلفة هذا الطريق

   يـنظام النقل الذك -د

  :بالفرنسية تطبيق خمتلف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف النقل، دف (STI)باإلجنليزية أو  (ITS)يقصد بـ 

 ،*  GPSةاملساعدة يف قيادة املركبات وحتديد املواقع خاصة استعمال نظام حتديد املواقع اجلغرافي •

 تسيري حركة املرور وتسهيل انسياب تدفقات احلركة املرورية بالتحكم يف اإلشارات الضوئية املرورية؛   •

 .إدارة السالمة املرورية عن طريق إرسال معلومات ملستعملي الطريق مثال حول األحوال اجلوية كالضباب  •

 نظام النقل الذكي وقد أوضحت املمارسات والدراسات أن مستقبل النقل هم يف التطبيق اجليد هلذه التقنيات، ومن أهم فوائد تطبيق

     16:هي

                                                           
* GPS : GGeeooggrraapphhiicc  PPoossii ttiioonnnniinngg  SSyysstteemm.. 
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، حبيث ساعدت النظم اليت طورت لقيادة املركبات مثل احلفاظ على خط السري، ITSوهو أهم ما يهدف إليه  :السالمة املرورية -

كما ساعدت نظم . تفادي التصادمات، متابعة يقظة للسائق والتوضيح يف جمال الرؤية للتقليل من أخطاء القيادة النامجة عن إجهاد السائقني

  .عالم يف حالة التقلبات اجلوية من زيادة متطلبات السالمة واألمناإلغاثة اللحظية يف حالة احلوادث واإل

وتكون نتيجة الوفورات الناجتة عن احلد من املسري غري الالزم للمركبة، وبالتايل إنقاص حجم الوقود املستهلك واحلد  :النواحي البيئية -

ـخدمات نظم املعلومات املرورية وتوجيه املركبات مبا يوضح من انبعاثات الغازات املختلفة وعلى رأسها ثاين أكسيد الكربون، وهذا ب

  للسائق أفضل الطرق للوصول إىل نقطة اهلدف بعيدا عن املسارات اليت ترتفع ا احلركة املرورية؛ 

ينتج لنا مزايا كثرية من ناحية الوقت سواء لقائدي املركبات أو مستخدمي وسائل النقل العمومي، حيث  ITSبتطبيق : توفري الوقت -

  . يستطيع املسافر برجمة وختطيط كافة خطوات رحلته مما يعين اختصار الوقت

  ةـليـحـوم املـرسـة والـيـالدول نـيـوانـالق 1-2

تنصب معظم . صادية واالجتماعية من جهة، وتداعياته البيئية من جهة أخرىبني األمهية الكربى لقطاع النقل يف احلياة االقت

ن اللقاءات الدولية إلدماج النقل يف التنمية املستدامة، إذ تسن خمتلف التنظيمات للحد من التلوث البيئي واسترتاف الثروات الطبيعية وم

وهي ما يسمى بـرخص  (KOYOTO)ل يف العامل يف إطار مؤمتر بينها تلك اليت اقترحتها الواليات املتحدة األمريكية امللوث األو

   17:واليت تطبيقها يف النقل يقتضي (Les permis d’émissions négociables)التلويث املباعة 

 حتديد كمية من االنبعاثات اليت ميكن أن تطرح يف زمن معطى ومنطقة معينة؛ -

الطبيعية يف وقت حمدد بغرض السماح للطبيعة بتجديد مواردها بالنسبة للموارد حتديد كمية معينة من االسترتاف واالستغالل للموارد  -

 .املتجددة والبحث عن موارد بديلة فيما خيص املوارد الغري متجددة

هذا على املستوى الدويل أما فيما يتعلق باملستوى احمللي فنجد السياسات اليت تترجم يف شكل ضرائب أو دعم لتوجه الطلب على النقل، 

ويف املقابل تفرض ضرائب ورسوم على شراء واستغالل السيارات  إذ تدعم خمتلف حكومات الدول النقل اجلماعي وحتسن من صورته،

وهي كلها رسوم متعددة األهداف، فال ميكن أن جند رسم ذو هدف بيئي حمض بل جيب أن . اخل...اخلاصة، الوقود، املرافق داخل املدن،

  .  والعدالة االجتماعية يكون متناسق مع امليزانية

  SNTRاحللول بالنسبة ملؤسسة  -2

 الصيانة الدورية للمركبات وخاصة مراقبة استهالك الوقود، -

عند اقتناء مركبات جديدة، احلرص على أن تكون مزودة بالتكنولوجيات اجلديدة كتلك اليت تستخدم أنواع الوقود البديل أو العجالت  -

 املبتكرة األقل تلويثا،

 تكوين السائقني خاصة فيما يتعلق بتصرفام وسلوكيام، التركيز على احترام السرعات احملددة قانونيا، احترام كل التنظيمات املتعلقة -

 ، "سائق أكثر أمنا ورحبا"بالقيادة وأوقات الراحة، فتكون النتيجة 

 ...أو مكافئات مالية،) األكثر حداثة(منحهم أحسن املركبات : مكافأة السائقني األكثر اقتصادا يف الوقود مثال -

إعداد نظام معلومات شامل يعمل على تسجيل استهالك الوقود لكل رحلة وكل سائق، املسافة الفعلية املقطوعة، الوزن اإلمجايل للمركبة  -

 ...مملوءة، وزن كل محولة، نوع البضاعة،/ فارغة

األخرى، مؤسسات السكك احلديدية، مؤسسات النقل املتعدد الوسائط بغية احلوار مع الزبائن، املوردين، مؤسسات النقل واللوجستيك  -

 معرفة إذا كان هناك عروض نقل ممكنة ومالئمة للمؤسسة مقارنة بالتكاليف احلالية للنقل،

يف ضواحي كلم، لتفادي الطرقات املزدمحة والنقاط السوداء  200جتربة النقل بالسكك احلديدية كلما أمكن ذلك للرحالت اليت تفوق  -

كذلك إقامة شراكة مع مؤسسات لديها نشاطات النقل لنقاط انطالق ووصول متقاربة إلمكانية حجز . املدن وختفيض عدد الرحالت

 قاطرات كاملة،

ية تكامل قبل إقامة أي موقع جديد للمؤسسة أو أنظمة جديدة، جيب التأكد أن األوىل قريبة من اهلياكل القاعدية احلديدية والربية وبأن الثان -

 هذه الصيغ، أي أن إستراتيجية جتارية جديدة جيب أن تسمح ببعض املرونة يف اختيار الصيغة املستقبلية للنقل،
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هل زاد بطريقة أسرع من الكمية املوزعة أو من  VKالكيلومتر /مراقبة أداء املركبات اليت تستعملها الشركة، عددها أو عدد املركبات -

 ، V.Kذا هو احلال جيب إجياد شرح وأداة لتخفيض عدد املركبات أو عدد الربح بعد البيع؟ إذ كان ه

حيث أن . استعمال برجميات تسمح بتنظيم التوزيع اليومي بطريقة عقالنية، كذلك استشارة السائقني والزبائن يف هذا لتقدمي االقتراحات -

 نية يف األنظمة اليومية للمؤسسة،استعمال الربجميات يعطي نتيجة أحسن إذا تزاوجت مع استشارة األطراف املع

 تبين نظام تسيريي للنقل يعتمد على التوزيع النجمي للتقليل من عدد الرحالت وتعظيم محوالا، -

من خالل تفريغ البضائع . استشارة الزبائن والفاعلني يف سلسلة اللوجستيك ملعرفة هل من املمكن ختفيض عدد الشاحنات داخل املدينة -

 املدينة وتتم عملية التسليم فيما بعد عن طريق شاحنات أقل حجما وتلويثا ويف أوقات تنقص فيها حركة املرور، مبستودعات بضواحي

 ،V.Kمجع الطلبيات عند عملية التوزيع لعدد من الزبائن يف قطاع جغرايف صغري وذلك لتخفيض عدد  -

 .مركز الربيد حبيث تكامل طلبيات املؤسسة مع دورياابائع باجلملة، : عقد شراكة مع مؤسسات تقوم بالتوزيع داخل املدينة مثل -

  تـجـارب رائـدة يف مـجال نـقـل السلع  :رابـعـا

إن الطابع املهين للنقل يتضمن إجياد حلول إبداعية للمشاكل البيئية اليت تسبب ا، ففي أوربا جند العديد من املؤسسات سجلت 

فتم وضع برامج إبتكارية دف إىل االقتصاد يف الوقود ألن هذا . حقق هلا مزايا تنافسية وجتاريةتقدما كبريا فيما خيص األداء البيئي بشكل 

يسمح هلا بتخفيض التكاليف، كذلك الشراكة مع السلطات احمللية لتخفيض عدد الشاحنات داخل املدينة مع القدرة على االستجابة 

  .لطلبات الزبائن بفعالية اقتصادية

لنقل السلع، واهم التجارب الرائدة ملؤسسات أوربية يف كل  GESطرق إبداعية يف جمال ختفيض انبعاثات  05فيما يلي يتم عرض 

  18.طريقة

  اإلنقاص من تأثري كل صيغة نقل بفضل التطور التكنولوجي: 01الطريقة

هذا . للمركبة الواحدة GBP 3000أجرت تعديالت على حمركات مركباا بلغت تكلفتها  TNTيف املمكلة الربطانية جند مؤسسة  -

السنة املرجعية (كلم  100.000ملسافة مقطوعة تفوق / السنة/للمركبة الواحدة GBP 3500ما أدى إىل زيادة االقتصاد يف الوقود بـ 

 .مركبة جتارية 2669مركبة من هذا النوع من إمجايل  TNT 370، تشغل )1991لسعر الوقود 

وهي . ثنائية التشغيل بالديزال أوالكهرباء Mercedes Benz 1117شاحنتني من نوع  متلك DKSاملؤسسة اللوجستية األملانية  -

طن، سرعة قصوى  11مناسبة للتوزيع وإيصال السلع يف املناطق احلضرية ألا أقل ضجيجا وتلويثا، ولديها قدرة شحن تقدر بـ 

 .سا يف الصيغة الكهربائية/كلم 50سا وذاتية /كلم30

بيع باملراسلة تقوم بإرسال السلع إىل مستودعات التوزيع الواقعة يف املناطق احلضرية بواسطة شاحنات الديزال العادية، اموعة الفرنسية لل -

  .* ADEMEواستعمال الشاحنات الكهربائية من املستودع إىل املستهلك النهائي وذلك بالتعاون مع 

  تكوين السائقني بغية حتسني تصرفام وسلوكيام: 02الطريقة 

تقوم بتقدمي دروس وبرامج لتكوين وتعليم السائقني سياقة أكثر اقتصادا،  يف هولندا «EVO»منظمة أصحاب العمل للنقل واللوجستيك  -

 .%10إىل  5كذلك تقوم مؤسسة مرسيدس لصناعة السيارات بتقدمي دروس مماثلة هذا ما أدى إىل ختفيض استهالكها للوقود من 

بفضل وضع تدابري أخرى مثل منح  %18قامت بإنقاص استهالكها للوقود إىل  Blagden Packaging Ltdاملؤسسة الربيطانية  -

لسياقة اقتصادية لتحفيز السائقني على السياقة الصحيحة، وذلك بإيقاف احملرك عند املوقف، تفادي اإلسراع املفاجئ ) مكافئات(عالوات 

 .  مما يؤدي إىل التقليل من عدد احلوادث وزيادة عمر املركبة واخنفاض مصاريف الصيانة والتصليح والتأمني

فيما يتعلق بقيادة املركبات، فاشترطت " أحسن التطبيقات"اهلولندية جند كل السائقني يأخذون دروسا يف  Lane Groupeركة يف ش -

 .من نفقات الوقود %10هذا ما جعلها تقتصد بـ . سا قبل أن يشترط القانون ذلك/ميل 56هذه الشركة ختفيض سرعة مركباا إىل 

   صيغ أكثر مالئمة للبيئةحتويل نشاط النقل إىل: 03الطريقة 

                                                           
* ADEME : Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie.   
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فالنقل السككي . تستعمل السكك احلديدية لنقل موادها األولية Kraft Jacobs Suchard Deutshlandاملؤسسة األملانية  -

 %40تسليم حملي كان يتم سابقا عرب الشاحنات، وهو ما نتج عنه اقتصاد يف الطاقة بقيمة  7200رحلة ملسافة طويلة أي  4300يعادل 

  . 

- BASF  ا %27من متوينها و %70شركة أملانية للصناعات الكيمائية، تستعمل النقل النهري ألكثر منلتوزيع منتجا. 

- IKEA  كلم، التنسيق بني  200املنتج السويدي لألثاث واألواين، تتمثل سياسته يف استعمال النقل النهري أكثر ما ميكن ملسافات تفوق

النقل الربي والنهري وكذلك عقد شراكات مع شركات أخرى اليت هي حباجة إىل استعمال النقل السككي لتتقاسم معها قطار كامل أو 

ا قامت به عندما أرادت نقل منتجاا من إيطاليا إىل اسبانيا حيث قامت بنشر إعالنات يف اجلرائد االيطالية عدد من القاطرات، وهذا م

 . للبحث عن شركاء يف هذا املسار

أعادت تنظيم نظامها اإلنتاجي لتستفيد من اجيابيات السكك احلديدية، هذا التنظيم  Henkelاملؤسسة األملانية للصناعات الكيميائية  -

رحلة عرب السكك احلديدية، وجعل املسافة املقطوعة لكل  13500رحلة برية يف السنة عوضت بـ  22000ديد للتوزيع مسح بإلغاء اجل

 .كلم يف املتوسط 300مركبة 

 كيلومتر- كيلومتر، طن- ختفيض عدد املركبات، مركبة: 04الطريقة 

ومنظمة النقل الربي  «EVO»صحاب العمل للنقل واللوجستيك منظمة أقامت كل من وزارة النقل، البيئة واالقتصاد اهلولندية،  -

Transactie املركبات يف  %15-10تسمح بتخفيض ما بني . بوضع أداة تسريية قابلة للتطبيق يف املؤسسات اإلنتاجية واللوجستية

 .الطرقات، التلوث والتكاليف

. وذلك بتجميع الكميات القليلة للبضائع بتشكيل حجم كبري ،03إىل  60عدد توزيعاا اليومية حملالا من  ASDAقلصت السلسلة  -

كيلومتر فقاموا بفتح مركز شحن خمتلط -مجعت محوالا لتقلص من عدد مركبة BTLوشركة  KFوباملثل، البائع بالتجزئة السويدي 

 %75طة هذه الطريقة مت ختفيض بواس. موردا لترسل حنو املستودعات اإلقليمية 25أين جتمع البضائع املرسلة من  Malmöيف مدينة 

 .   من عدد التوزيع اليومي للمساحات الكربى

  

  اللوجستيك احلضري: 05الطريقة 

قامت مؤسسات لوجستية يف أملانيا بعقد شراكة تسمح بتقليص عدد الشاحنات يف الطريق وحتسني البيئة احلضرية، هذه الشراكة 

مؤسسة، ثالثة منها  12جند شراكة جتمع بني  Fribourgفمثال يف مدينة . املتواجدة يف عدة مدن أملانية City Logistikاملسماة 

، أما اموعة )وسط املدينة(تضع بضائعها اليت تسلمها ملراكز املدينة يف حمالت املؤسسة الرابعة اليت مهمتها توزيع البضائع يف هذه املنطقة 

. بتوصيلها إىل الزبائن City Logistikتضع بضائعها يف مستودع قريب من مركز املدينة، حيث تقوم  شركاء 05الثانية املتكونة من 

  .فيما خيص اموعة الثالثة تضم موردي خدمات فقط، ذا تشكل هذه الشراكة سلسلة توصيل البضائع إىل الوجهة النهائية هلا

ساعة يف الشهر، عدد املسافات املقطوعة شهريا من  168اعة إىل س 566بفضل هذا النظام انتقل وقت الرحلة اإلمجايل من   

ساعة شهريا، يف املقابل مل يتغري كل من  317إىل  612كلم وانتقل وقتهم داخل املدينة من  295إىل  440قبل الشاحنات اخنفض من 

  .عدد الزبائن وال الكميات املنقولة
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  اخلـاتـمـة

الفئة األوىل هي اليت ترى أن تتطور البشرية سيؤدي ا شيئا . اإليكولوجيون إىل فئتني، قسم متشائم وآخر متفائلينقسم العلماء     

فشيئا إىل القضاء على كوكبنا، نظرا لالسترتاف بوترية سريعة شريان األرض وتداعيات التطور من احتباس حراري وغريها من الكوارث 

  .الطبيعية اليت تسبب ا اإلنسان

ضرر، وانه أما الفئة الثانية فهم املتفائلون الذين يرون بأن جمهودات اإلنسان وحبوثه العلمية ستؤدي به إىل إجياد احللول يف كل ما تسبب به من 

  .سيستدرك ويصحح أخطاءه عن طريق اكتشاف تكنولوجيات خضراء، طاقات بديلة وتغيري منط املعيشة إىل منط أكثر مراعاة لبيئتنا

عن حلول تنظيمية أكثر ) على مستوانا(وظيفتنا هي البحث العلمي فنرى أنه من الواجب الوقوف يف صف اموعة املتفائلة، والبحث  ومبا أن

من يعترب من األنشطة الغري صديقة للبيئة، إال أنه يبدو أكثر ) نقل املسافرين أو البضائع: بنوعيه(ومبا أن النقل . عقلنة لألنشطة اليومية ملؤسساتنا

حيث طبقت مؤسسات رائدة تقنيات ووسائل أمكنتها من محاية أكثر للبيئة وفعالية اقتصادية يف . وقت مضى يشق طريقه حنو مستقبل أخضر

، وانطالقا من عدم SNTRللمؤسسة الوطنية للنقل الربي  GESآن واحد، وهذا ما حاولنا إبرازه من خالل هذه املداخلة بقياس انبعاثات 

  ....، عدم البحث عن حلول بيئية، عدم االستثمار يف اال البيئي، Retour à vide: ئية من منظوركفاءا البي

  . أردنا وضع مجلة من احللول الطموحة وقابلة للتطبيق على مستواها، مسامهة منا يف رؤية مستقبلية خضراء ملؤسساتنا احمللية

      

  :املراجع



 

 

 

                                                           
1 Jean-Pierre  Nicolas,  Cours transports et développement durable. Ecole Nationale des travaux de l’état, 

Laboratoire d’économie des transports, 2008-2009, P11. 
2 IFP, Réserves de Pétrole: des données évolutives en fonction de la technique et de l’économie, 2005  

http:// www.ifp.fr//IFR/Fr/espacepresse/dossier_Reserves/IFP-confPress-31mai05_Reserves-6DonneesEvolutivesSurles Reserves.pdf 
3 Jean-Paul MEYRONNINE, Le transport face à l’environnement. Collection cibles, CELSE, Paris: France, 

1998, P62. 
4 Réseau Action climat-France, Gaz à l’effet de serre et transports. Rapport N° 6483 sur les changements 

climatiques, Réseau Action climat-France, Montreuil, France, (Sans date), P2. 
5 Aden, La qualité de l’air en France en 1994-1995. Aden collection, données et références, France, 1997, 

P262.   
6 Jean-Paul MEYRONNINE, Op.cit, P54. 
7 Site du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement Français, Bilan de la qualité de l’air 

dans grandes agglomération (1991-2000), Version 2001. (En ligne).  

http:// www.environnement .gov.fr/dossiers/air/bilans/010117-bilan-air-synthese-91-2000.htm 
8 Site du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement Français, Op.cit.  
9 Site de l’observatoire National Interministériel du sécurit Routier: France. 

http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/   
10 Nicole MUHLRAD, cours sur: gestion intersectorielle de la sécurité routière: mesures de sécurité et 

opportunités d’action. ENTPE: Lyon, France, 2008/2009  
11 Mouloud HADDAK, bases de données. INRETS-UMRESTTE. Mai 2010, P59. 
12 Jean-Pierre NICOLAS, Op.cit, P43. 
13 Mohamed FELOUAH, Transport terrestre routier et environnement. 2007, P 54. [en Ligne]. 

 www.cdmt.droit.u-3mrs.fr/.../Memoire_MDTT_06-07_-_M._FELOUAH.pdf 
14 Les Cahiers du Challenge Bibendum, De l’air ! Réduire les émissions de CO2 dans les transports routiers, 
Paris 2011, P29. 
15 Mohamed FELOUAH, Op.cit, P55. 

، منشورات املنظمة العربية املفاهيم احلديثة يف إدارة خدمات النقل واللوجستيكفريق من خرباء املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،   16

  .353-352، ص ص 2007مصر، : للتنمية اإلدارية، القاهرة

17 Anodi, Folliet et Wojnarovski, Les potentialités des permis d’émissions négociables dans les transports. 

Article encadré dans les cours de Jean-Pierre Nicolas, Op.cit, P83. 
18  Les bonnes pratiques dans le domaine du transport de marchandises, Commission européenne, 
Bruxelles- Luxembourg, 2000. 



 االجتماعية والبيئية املؤسسة بني حتقيق التنافسية وحمددات املسؤولية

 
404 

  املؤسسة بني حتقيق التنافسية وحمددات املسؤولية االجتماعية والبيئية

  عبد الغفور دادن جـامعة الـوادي. أ                           

  حفصي رشيد    جـامعة غـرداية . أ

  

                                              

  

  :ملخص   

أفضت التغريات السريعة واملنافسة الشديدة يف السوق احمللية والدولية إىل ضرورة تكيف املنظمات مع بئيتها الداخلية      

واخلارجية من خالل استجابتها هلذه األخرية، وحتملها ملسؤوليتها اإلجتماعية من خالل تبين نظم وإسترياجتيات توفر متطلبات 

  .   تماعية، مما إنعكس  إجيابا على نشاط هذه املنظمات وبالتايل تعزيز القدرات التنافسية هلذه األخريةمحاية البيئة الطبيعية واإلج

  مقدمة

تعترب املسؤولية اإلجتماعية للشركات من املواضيع اهلامة اليت أثارت و ال تزال تثري جدال كبريا يف األوساط العلمية     

سسات االقتصادية، وقد تشعبت البحوث يف إطار املسؤولية االجتماعية والبيئية وطرحت واألكادميية، وكذلك بالنسبة ملديري املؤ

وجهات نظر متعددة، متثلت يف خمتلف االجتاهات الفكرية لتعامل املؤسسات مع جمتمعاا من جهة، ومن جهة أخرى عكست 

على الصعيد الدويل، مما حتم على هذه املؤسسات هذه العالقة الطبيعية التطور االقتصادي واالجتماعي الذي شهدته خمتلف الدول 

  .تبين هذا النوع من املسؤوليات باعتباره بعدا جديدا من أبعاد التنافسية بني املؤسسات يف العامل

ومع حتول املؤسسات اإلقتصادية إىل امللكية اخلاصة وإعادة تنظيمها كان متوقعا أن يتوقف الدور اإلجتماعي هلذه األخرية،     

اعتبار أن الربامج اإلجتماعية عادة ما تكون مالزمة للمؤسسات العمومية، ولكن التجارب العملية والواقع اإلقتصادي املعاش  على

أظهر ضرورة تبين الدور اإلجتماعي واألخالقي للمسؤولية اإلجتماعية، باعتباره إستثمار كباقي اإلستثمارت األخرى، الشيء 

  .التنافسية هلذه الشركاتالذي من شأنه أن يعزز القدرات 

سنحاول يف هذا البحث أن نقوم بتوضيح مفهوم املسؤولية االجتماعية والبيئية للمؤسسات وبعض اجلذور التارخيية واالجتاهات    

ار املترتبة احلديثة وأمناط املسؤولية االجتماعية والبيئية، مع التطرق إىل كيفية قياس األداء االجتماعي والبيئي، يتبعه ذكر ألهم اآلث

  .عن تبين هذا النوع من املسؤوليات على  تنافسية املؤسسات
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I. مفهوم املسؤولية اإلجتماعية: 

  :ماهية املسؤولية اإلجتماعية -1

أورد الباحثون وجهات نظر متعددة بشأن مفهوم املسؤولية اإلجتماعية و البيئية للمؤسسات، ويعود هذا اإلختالف حسب    

اجلوهرية اليت تشهدها اتمعات على مر الزمن والتطور املستمر لتوقعاته، ما أفرز عدم توافق بشأن النقاط إعتقادنا إىل التغريات 

اليت يشملها بسبب وجود عدد كبري من أصحاب املصاحل الذين تتعدد أهدافهم وتتناقض أحيانا من جهة، ومن جهة ثانية وجود 

 ما يتصوره رجال األعمال من إمكانيات ميكن أن تقدمها مؤسسام فجوة بني ما يتوقعه اتمع من هذه املؤسسات وبني

لتحسني األداء البيئي بوصفه مطلبا دوليا، وفيما يلي   ISO 14000البيئيةللمجتمع، إضافة إىل إعتمادها على أنظمة اإلدارة 

  .بعض التعاريف املقدمة للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات

التزام أصحاب النشاطات االقتصادية باملسامهة يف التنمية املستدامة من خالل تعرف املسؤولية اإلجتماعية بأا :" البنك الدويل  . أ

العمل مع اتمع احمللي دف حتسني مستوى معيشة السكان بأسلوب خيدم االقتصاد وخيدم التنمية يف آن واحد، كما أن الدور 

  1."ب أن يكون مببادرة داخلية وقوة دفع ذاتية من داخل صناع القرار يف املؤسسةالتنموي الذي يقوم به القطاع اخلاص جي

فتلخص املسؤولية اإلجتماعية يف حتلي الشركات بروح املواطنة العاملية واليت تغطي كال من حقوق  منظمة األمم املتحدةأما   . ب

ة بإستصدار عدد من القيم واملبادئ املتفق عليها عامليا ومسؤوليات الشركات الوطنية يف السياق الدويل، من خالل قيام هذه األخري

 .  2يف إطار السياسات العامة لدعم حقوق اإلنسان، يف ظل ظروف عمل مرحية ومحاية البيئة

 :معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية اإلجتماعية    . ت

اإلجتماعية وذلك من خالل رعاية املواضيع يسعى معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية اإلجتماعية لتوضيح معىن املسؤولية    

املتعلقة باملسؤولية اإلجتماعية يف إطار امللتقيات والندوات العلمية من خالل اإلستشهاد بعدد من اجلامعيني، وقد مت االتفاق على 

ك اإلدارة املسؤول يف هي السلوك األخالقي لشركة ما إجتاه اتمع، وتشمل سلو"تقدمي التعريف التايل للمسؤولية اإلجتماعية 

    3." إخل...تعاملها مع األطراف املعنية اليت هلا مصلحة شرعية يف مؤسسة األعمال، من مسامهني، البيئة، اتمع، املوردين، العمالء،

 :جملس األعمال الدويل للتنمية املستدامة  . ث

للشركة بالتصرف على حنو أخالقي وباملسامهة يف  اإللتزام املستمر"تعرف املسؤولية اإلجتماعية حسب هذه اهليئة على أا   

   4".التنمية اإلقتصادية وحتسني نوعية احلياة للعاملني وأسرهم و اتمع

 :اإلحتاد األورويب  . ج

تتضمن املسؤولية اإلجتماعية حسب معايري اإلحتاد األورويب تضمني االعتبارات اإلجتماعية وبيئية يف أعماهلا ويف تفاعلها مع   

أصحاب املصاحل على حنو تطوعي، وتركز هذه اهليئة على أن مفهوم املسؤولية اإلجتماعية تطوعي وليس إلزامي يسن عن طريق 

  .    القوانني
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 :يل لقادة األعمالاملنتدى الدو  . ح

تلك املمارسات املتسمة بالشفافية واإلنفتاح والقائمة " تعرف املسؤولية اإلجتماعية وفق املنتدى الدويل لقادة األعمال على أا    

ىل على مبادئ أخالقية وإحترام املوظفني، اتمع،البيئة وقد صممت هذه املسؤولية إلتاحة قيمة مستدامة للمجتمع عامة،إضافة إ

     5."املسامهني

 :املنظمة العاملية للمعايرة  . خ

بأا نشاطات للمنشأة لتحمل املسؤولية النامجة عن أثر النشاطات اليت تقوم ا على اتمع واحمليط "تعترب املسؤولية االجتماعية   

ة على السلوك األخالقي، احترام القوانني لتصبح نشاطاا منسجمة مع منافع اتمع والتنمية املستدامة، ترتكز املسؤولية االجتماعي

  6".واألدوات احلكومية وتدمج مع النشاطات اليومية للمنشأة

 Holmsبينما 7" .التزام املنشأة إجتاه اتمع الذي تعمل فيه:" فريى أن املسؤولية اإلجتماعية ما هي Drukerأما الباحث       

اه اتمع الذي تعمل فيه وذلك عن طريق املسامهة مبجموعة كبرية من األنشطة هي التزام على منشأة األعمال جت"فريى بأا  

االجتماعية مثل حماربة الفقر وحتسني اخلدمات الصحية ومكافحة التلوث، و خلق فرص عمل و حل مشكلة االسكان 

لرائدة اليت قام ا يف أربعة يف إطار األحباث ا املسؤولية اإلجتماعية Carroll، وقد خلص الباحث   8"واملواصالت و غريها

، )املسؤولية اخلرية(، البعد اخلري)املسؤولية القانونية(، البعد القانوين)املسؤولية االقتصادية(البعد االقتصادي :جوانب رئيسية تتمثل يف

  ).املسؤولية األخالقية(البعد األخالقي

أما موسوعة ويكيبيديا فتعرف املسؤولية االجتماعية بأا املفهوم الذي تم مبوجبه الشركات مبصاحل اتمع عن طريق األخذ يف    

  .االعتبار تأثري نشاطاا على املستهلكني، املوظفني، محلة األسهم، اتمعات والبيئة، وذلك يف كل أوجه عملياا

يرى أن مفهوم املسؤولية االجتماعية والبيئية مل حتدد أبعادها بدقة حىت يومنا  Steckmestهم غري أن بعض الباحثني ومن   

ما أدى إىل وجود حرية لدى بعض املؤسسات لتحديد . اخل...هذا، بسبب دخول بعض املتغريات احلضارية والثقافية والدينية 

  .10تنطلق منه هذه املسؤولية املدى الذي جيب أن تصل إليه مسؤوليتهم االجتماعية واألفق الذي

ونظرا ملا حصل من تغريات يف بيئة األعمال واحلياة بشكل عام وخصوصا يف ظل العوملة واخلوصصة والتطور التكنولوجي    

للدولة، وانتشار مجعيات محاية البيئة، قوة دور مجاعات الضغط وحقوق اإلنسان، وهكذا انتقل مفهوم املسؤولية االجتماعية 

من مفهوم ضيق للتعامل مع أحداث بيئية أنية إىل هدف إسترياتيجي، يتطلب إعطاءه أمهية كبرية يف التخطيط اإلسترياتيجي ة والبيئي

بعيد األمد، يأخذ بعني اإلعتبار توقعات شرائح املختلفة للمجتمع وجمسدة إياها بصورة عديدة، يغلب عليها طابع اإلهتمام 

حلد اإلذعان للقانون بصورة تضر قيام منظمات األعمال بوظائفها األساسية للحصول على عائد بالعاملني وبالبيئة، وال يتجاوز ا

  .من خالل اختاذ القرارات املهمة بطريقة حتقق رفاهية للمجتمع ومصاحله مناسب إلستثمارا،

ية وفق جمموع من األبعاد مشريا ميز بني املسؤولية اإلجتماعية واإلستجابة اإلجتماع Robbinو جتدر اإلشارة إىل أن الباحث    

إىل أن األوىل تستند إىل اإلعتبارات األخالقية مركزة على النهايات من األهداف بشكل إلتزامات بعيدة املدى، يف حني أن 
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اإلستجابة اإلجتماعية ماهي إال رد عملي بوسائل خمتلفة على ما جيري من تغريات وأحداث إجتماعية على املديني املتوسط 

وهكذا يتضح لنا جليا أن املسؤولية االجتماعية والبيئية ما هي إال واجب والتزام من قبل املؤسسات إجتاه اتمع بكافة . ريبوالق

وكما أن هذا املفهوم أصبح أكثر مشولية وأوسع معىن، خاصة يف ظل إنتشار العوملة، . أطيافه والبيئة اليت تعمل فيها هذه األخرية

  .لدولة، كما يضاف إىل ما سبق إنتشار مجعيات محاية البيئة و حقوق اإلنساناخلصخصة، وضمور دور ا

  :اجلذور التارخيية للمسؤولية االجتماعية -2

إن املتتبع لتطور مفهوم املسؤولية االجتماعية واتصافها بالشمولية الواسعة، أظهر أن مفهوم هذه األخرية قدمي منذ زمن بعيد،      

استعراض أهم املراحل الزمنية لتطور مفهوم املسؤولية االجتماعية للمنظمات ملخصة يف أربعة مراحل لذا سنحاول يف هذه الفقرة 

  11.أساسية

 :الثورة الصناعية و اإلدارة العلمية )1

متثل الثورة الصناعية حدثا بارزا يف تاريخ اإلنسانية حيث بدأ إستخدام املخترعات العلمية يف املؤسسات، وكانت هذه      

األخرية تركزجهودها فقط على حتسني األداء اإلقتصادي من خالل اإلهتمام بالبيئة الداخلية لتحقيق األرباح إلعادة إستثمارها 

تمع، ففي هذه الفترة مت إستغالل جهود العاملني وتشغيل األطفال والنساء لساعات طويلة يف ظل دون اإلهتمام بالعاملني وا

ظروف عمل قاسية و أجور متدنية هذا من جهة، ومن جهة ثانية مل يكن هناك أي وعي بيئي ألن الثورة الصناعية كانت يف 

غلة مت إسترتافها بشكل حيقق أعلى العوائد واألرباح، مل تثر إنتباه بدايتها، وأن وفرة املياه واملساحات الشاسعة واخلضراء غري املست

  .اتمع إىل خطورة التلوث البيئي

و أمام هذه الوضعية، نستطيع القول أن إدارات املنظمات قد وعت جانبا بسيطا من املسؤولية اإلجتماعية جتسد يف حتسني      

 .         طاء إنتاج أكربأجور العاملني لكن مقابل جهد كبري يبذلونه لإلع

 : مرحلة ظهور خطوط اإلنتاج و جتارب هورثون )2

إن تزايد إستغالل العاملني وإصابات العمل الكثرية، باإلضافة إىل الوفيات الناجتة عن تشغيل األطفال والنساء ، أدى باملدراء      

خلطوط اإلنتاج، والذي ترتب عليه إنتاج كميات إىل التفكري يف حتسني ظروف العمل، وقد تزامن هذا مع إبتكار هنري فورد 

كبرية من السيارات ما أدى إىل زيادة الغازات املنبعثة ونسب التلوث يف اهلواء، كما أن مصانع هورثون حاولت دراسة تأثري 

املنظمات وخاصة  اإلهتمام بالعاملني واإلنتاج، ما أدى إىل حتسني ظروف عملهم، وهنا بدأ اإلهتمام باملسؤولية اإلجتماعية يف

  .   ظروف العمل لغرض زيادة األرباح
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 : مرحلة الكساد اإلقتصادي الكبري والنظرية الكرتية )3

إن إمهال املنظمات الصناعية ملسؤوليتها إجتاه بعض األطراف املتعددة جعلها يف تضاد مع مصاحل هؤوالء، حيث كان هدفها      

خذ بعني اإلعتبار رغبات وميول املستهلكني ومصاحله املتعددة، ما أدى إىل كساد العاملي تسويق أكرب كمية من املنتجات دون األ

الكبري أفرز إيار كبري للشركات وبالتبعية تسريح أالالف العاملني، ويف هذه الفترة كانت املسؤولية اإلجتماعية للشركات يف أدىن 

ماية مصاحل العاملني، ومع ظهور نظرية كيرت اليت دعت بوجوب تدخل مستوياا ماجنم عنها ظهور دعوات مهمة لتدخل الدولة حل

الدولة حبد معقول إلعادة التوازن اإلقتصادي، أدى إىل بناء أرضية لتأصيل أفكار وحتديد عناصر املسؤولية اإلجتماعية من خالل 

دة، وحتديد احلد األدىن لألجور، تعزيز دور النقابات، وتعالت األصوات باملطالبة بتحسني ظروف العمل، وسن قوانني جدي

وإشراك العاملني باإلدارة، وقد ظهر هذا جليا بعد احلرب العاملية الثانية والتوسع الصناعي، وهنا بدأت املسؤولية اإلجتماعية تأخذ 

 .مكانة هامة يف إسترياتيجية املنظمة

  :مرحلة املواجهات الواسعة بني اإلدارة و النقابات )4

ة بتعاظم قوة النقابات وزيادة تأثريها يف قرارات املنظمة بشكل عام، وزيادة توعية الناس باملخاطر البيئية، و متيزت هذه املرحل   

تعالت األصوات تطالب بتحسني نوعية الوقود، كما متيزت هذه  الفترة كذلك بزيادة القضايا املرفوعة أمام احملاكم ألسباب تتعلق 

املختلفة، ما أدى ذه املنظمات إىل زيادة اإلهتمام باجلوانب اإلجتماعية، البيئية، وكذا جبوانب مهمة من اإلنتهاكات البيئية 

األخالقية للعاملني من خالل تبنيها ملفهوم حماسبة املسؤولية اإلجتماعية وعملت على تطوير مقاييس األداء اإلجتماعي خاصة بعد 

لعدد من الشركات العاملية مثل شركة أنرون وغريها من  ، وما تالها من فضائح مالية2001أحداث احلادي عشر سبتمرب

الشركات العاملية اليت لفتت االنتباه إىل املمارسات اخلاطئة هلذه الشركات وتفشي الفساد ا، ما أدى ببعض املنظمات إىل إدراج 

  .الشفافية يف إطار املسؤولية االجتماعية حملاربة هذه الظاهرة

  أمهية املسؤولية اإلجتماعية -3

يرى العديد من الباحثني أن تبين املؤسسة ملزيد من الدور االجتماعي يف استراتيجياا، حيقق هلا العديد من الفوائد يف مقدمتها    

حتسني صورة املنظمة يف اتمع، وترسيخ املظهر اإلجيايب لدى العمالء والعاملني مما يؤدي إىل زيادة القدرة التنافسية أمام 

لة، باإلضافة إىل أن تبين هذه املؤسسة للتوجه االجتماعي بصفة عامة مبا فيها البيئي يؤدي إىل حتسني مناخ العمل املؤسسات املماث

السائد يف املؤسسة، واتساع التعاون والترابط بني خمتلف األطراف مما يزيد من إنتاجية املؤسسة وجتعل منتوجاا مقبولة ومطلوبة 

  .من قبل اتمع

يضاف إىل هذا؛ األثر اإلجيايب الذي تتركه املسؤولية االجتماعية على املؤسسة ال يقتصر فقط على هذه األخرية، وإمنا يتعداه إىل    

اتمع والدولة، فبالنسبة للمؤسسة إضافة إىل ما ذكر أعاله من فوائد، فإن هناك فوائد أخرى تتمثل يف املردود املادي واألداء 

ل االجتماعي، أما بالنسبة للمجتمع فإن العائد سيتحقق له جراء اهتمام منظمات به إىل زيادة التكافل االجتماعي املتطور والقبو
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، واالستقرار االجتماعي والثقايف، وازدياد الوعي بأمهية االندماج )اخل...املعوقني، قليلي التأهيل(بني خمتلف شرائح اتمع منهم 

زيادة ثقافة الوعي االجتماعي والبيئي لدى األفراد واجلماعات، أما بالنسبة للدولة سيؤدي التزام التام بني املنظمات واتمع، 

املنظمات بالدور االجتماعي والبيئي إىل ختفيف األعباء اليت تتحملها الدولة يف سبيل أداء مهماا وخدماا الصحية والتعليمية 

  . 12والثقافية واالجتماعية

ة ستتوقع عوائد أكثر بسبب وعي املنظمات بأمهية املسامهة العادلة والصحيحة يف حتمل التكاليف كما أن هذه األخري   

االجتماعية، والبيئية وزيادة حصيلة مستحقاا من الضرائب والرسوم، واليت تساهم بدورها يف القضاء على البطالة وزيادة التطور 

  .سةالتكنولوجي، ومن مث ينعكس كل ذلك اجيابا على املؤس

II. أبعاد وأمناط املسؤولية اإلجتماعية: 

 :أبعاد املسؤولية اإلجتماعية  .1

إن املتتبع لبيئة عمل املؤسسات جتدها دائما يف تطور مستمر مما حتم على اتمع كذلك زيادة يف الطلب االجتماعي على هذه   

املؤسسات، على اعتبار أن هذه املوارد اليت تستخدمها املؤسسات تتميز بالندرة النسبية وأن نشاط بعض املؤسسات يعد  غري 

األدبيات اليت تناولت موضوع املسؤولية االجتماعية والبيئية للمنظمات لوجدنا أن هناك أبعاد  حمافظ على البيئة، ولو راجعنا

  13:للمسؤولية اإلجتماعية ملخصة فيما يلي

  

  : Economic Dimension البعد اإلقتصادي -

يقر هذا البعد بضرورة االستناد إىل مبادئ املنافسة والتطور التكنولوجي يف إطار يبني املسؤولية االجتماعية للمؤسسة ومبا ال     

  .يلحق الضرر ال باملؤسسة وال باتمع

  :Legal Dimension البعد القانوين -

وقوانني محاية املستهلك يف شكل قوانني يفترض على املؤسسات يرتكز هذا البعد على محاية البيئة، والسالمة املهنية والعدالة،     

  .احترامها بالشكل الذي يسمح بارتقاء اتمع

  Ethical Dimension البعد األخالقي -

يستند هذا املبدأ يف حتليله إىل املبادئ األخالقية اليت تكفلها األعراف والقيم االجتماعية من خالل ضرورة محاية البيئة     

نب األخالقية يف استهالك والقضاء على البطالة من خالل فتح جمال للتوظيف وتكافؤ الفرص، واحترام العادات والتقاليد واجلوا

  .السائدة يف اتمع

 : البعد اخلري - 



 االجتماعية والبيئية املؤسسة بني حتقيق التنافسية وحمددات املسؤولية

 
410 

 يرتبط هذا البعد بدرجة كبرية بنوعية احلياة من خالل ضرورة االرتقاء ذه األخرية، وما يتفرع من ذلك من عناصر ترتبط   

  .بالذوق العام والنقل وغريها

 :أمناط املسؤولية اإلجتماعية .2

  :تستند املسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على املناهج متعددة، ميكن أن جنملها يف املناهج التالية

ملتمثلة يف يقوم هذا املنهج على أساس بلورة توجهات األساسية للمسؤولية اإلجتماعية، يف شكل ثالثة أمناط وا: املنهج األول -أ 

؛ واليت تقوم على مبادئ اإلقتصاد احلر والقوى املتحكمة فيه، وبالتايل فإن إلتزامات النمط التقليدي للمسؤولية اإلجتماعية

مثل األخرى اإلضافية ترجع إىل تقدير املنظمة، مبا ال يؤثر على أهدافها اإلقتصادية واملتمثلة يف حتقيق األرباح، أما النمط الثاين واملت

ظهر على أساس اإلستناد إىل النقد املوجه إىل النمط إقتصادي، من خالل   والذيالنمط اإلجتماعي للمسؤولية اإلجتماعية؛  يف

أن عمل املنظمة يفترض أن يتسع ليشمل جممل األهداف اإلجتماعية باإلضافة إىل األهداف إقتصادية، وأن تنتقل مسؤولية الرقابة 

ويعترب منط أكثر منط الكلفة اإلجتماعية؛ ث وهو على أعمال اتمع من مسؤولية اخلاصة إىل املسؤولية العامة، أما النمط الثال

تطورا لطبيعة العقد اإلجتماعي والذي أضاف أعباء ومسؤوليات جديدة مفروضة على املنظمات، وبالتايل ما تتحمله هذه األخرية 

 .  من مسؤولية إجتماعية حتسب كغريها من التكاليف يف ظل بدائل متعددة للقرار

منط الكالسيكي : هذا النموذج على أن املسؤولية اإلجتماعية تتلخص يف بعدين أو منطني أساسني مهايرتكز : املنهج الثاين - ب

هذا النمط اليبتعد كثريا عن النمط اقتصادي املشار إليه سابقا، والذي يهدف إىل تعظيم الربح، ويعترب أن العمل سلعة  التقليدي

فحاول تقليص الفجوة بني املنفعة الذاتية بالنمط اإلداري ين واملعروف تباع وتشترى يف ضوء العرض و الطلب، أما النمط الثا

للمنظمة واملنفعة العامة للمجتمع من خالل العالقة مع املستهلكني واليت تقوم على أساس املوازنة يف املصاحل بنفس العالقة مع 

الذي جاء كرد فعل للتطور الذي عرفته املنظمات   بالنمط البيئيجمهزي املواد األولية للمنظمة، أما النمط الثالث والذي يعرف 

وتغري بيئة عملها ما فرض على هذه األخرية توسيع مسؤوليتها اإلجتماعية لتشمل فئات وأطراف متعددة، خاصة احملافظة على 

 . البيئة وحتقيق نوعية حياة أفضل للعاملني و اتمع ككل

والذي يرى أن املسؤولية اإلجتماعية تضم أربعة  Carrollنهج إىل الباحث يعود الفضل يف إكتشاف هذا امل :املنهج الثالث - ج

 .املسؤولية اإلقتصادية، املسؤولية القانونية، املسؤولية األخالقية ، املسؤولية اخليرة: عناصر جوهرية رئيسية ممثلة يف

ولوجي، واليت تشتمل على جمموعة كبرية من عناصر تستند هذه املسؤولية إىل مبادئ املنافسة والتطور التكن: املسؤولية اإلقتصادية •

املسؤولية اإلجتماعية، حيث جيب على املنظمات أن تقوم بإنتاج السلع واخلدمات بغرض حتقيق العوائد واألرباح لكن دون إحلاق 

 .الضرر باتمع والبيئة

انني املتعلقة حبماية البيئة، السالمة املهنية، العدالة واليت تقوم على ضرورة محاية املؤسسات للتشريعات والقو: املسؤولية القانونية •

 . أخل...اإلجتماعية وقوانني محايةاملستهلك، وكذا منع اإلضرار بالبيئة من خالل اإلستخدام التعسفي هلا

اليت تسود اتمع أن تلتزم املؤسسة باملبادئ واملعايري األخالقية، اجلوانب السلوكية واملعتقدات واألعراف : املسؤولية األخالقية •

 .الذي تعمل فيه، حىت وإن مل يتم تقنني هذه السلوكيات يف قوانني خاصة جيب احترامها
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تركز هذه املسؤولية على خيار أن املؤسسة هلا حق اخليار يف تبين بعض أنشطة اإلجتماعية والبيئية بشكل إنساين : املسؤولية اخليرة •

تمع ككل، أولبعض الفئات اخلاصة فيه، وعادة ال تنتظر من ورائها أي عائدوغري ملزم يف شكل برامج تكون لصاحل ا . 

      

  Carrollيوضح هرم املسؤولية اإلجتماعية عند  01:الشكل رقم

  

                                                                                                                             83طاهر حمسن منصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري، مرجع سابق، ص: املصدر

أن هذه املناهج تتكامل فيما بينها بالشكل يؤدي إىل  ورغم تعدد وتنوع مناهج دراسة املسؤولية اإلجتماعية والبيئية، إال أننا جند  

عدم وجود تعارض بني األراء املطروحة، ويعود السبب حسب إعتقادنا إىل حماولة سعي الباحثني إىل إغناء مفهوم املسؤولية 

  .اإلجتماعية والبيئية، وتوسيع دراسته من وجهات نظر متعددة

III.  بتنافسية الشركاتاملسؤولية اإلجتماعية والبيئية وعالقتها. 

يعد تعزيز القدرات التنافسية للمنظمات واحد من اجلوانب اليت تنادي ا العديد من الشركات والباحثني لتحسينه، مع ضرورة    

ئي حتقيق امليزة والتفوق التنافسي يف ظل عامل تسوده املنافسة الشرسة، و بالتايل إلتزام املنظمات مبتطلبات األداء اإلجتماعي والبي

باعتماد عدة إسترياتيجيات من شأنه أن حيقق هلا التفوق التنافسي عن طريق حتسني جودة املنتج وقبوله من قبل املستهلك، 

  . باإلضافة إىل احملافظة على زبائنها احلاليني واملرتقبني

 :مفهوم التنافسية .1

سية، واليت من خالهلا تستطيع  املنظمات املنافسة يف يرتبط إىل حد كبري مصطلح التنافسية باملنافسة وحتقيق امليزة التناف     

متتع املنظمة بقدرة أعلى من منافسيها يف إستغالل الفرص اخلارجية أو احلد من أثر التهديدات : السوق، فتعرف التنافسية على أا



 االجتماعية والبيئية املؤسسة بني حتقيق التنافسية وحمددات املسؤولية

 
412 

دة، التكنولوجيا، القدرة على خفض وذلك من خالل قيام هذه األخرية بإستغالل مواردها املالية والبشرية، فهي تتعلق أساسا باجلو

  .15التكلفة والكفاءة التسويقية، االبتكار والتطوير، وفرة املوارد املالية، التميز يف الفكر اإلداري، إمتالك املوارد البشرية املؤهلة

ا مبا حيقق جذبا التنافسية تقترن بقدرة املنظمة على حتقيق منافع مضاعفة إىل منتجا"بأن  Dilmorthبينما يرى الباحث    

  .16"للزبائن

أن التنافسية أو التفوق التنافسي يتمثل يف الوسيلة اليت تتمكن ا "على  Tampoe و Macmillanيف حني أشار كل من   

املنظمة من حتقيق التفوق التنافسي يف ميدان املنافسة مع اآلخرين من خالل إستحداث طرق جديدة للمنظمات خاصة اإلنتاجية 

    17."املا أن النماذج القدمية أصبحت معروفة ومتاحة بشكل واسع و املنافسني على علم امنها ط

حتقيق امليزة التنافسية تنشأ مبجرد توصل املنظمة إىل إكتشاف طرق جديدة أكثر فاعلية من تلك " أما مايكل بورتر فريى أن   

  ."كتشاف ميدانيااملستعملة من قبل املنافسني حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا اإل

املوقع الفريد الذي تعمل املنظمة على تطويره ملواجهة املنافسني عند إستخدامها "ويعتربها الكاتب وليد احليايل على أا   

  ."للمهارات واألساليب الفنية، اإلدارية والتنظيمية من خالل املوارد اليت متتلكها املنظمة

ا مل تعط متييزا واضحا ودقيقا بني مفهوم التنافسية، التفوق التنافسي، وامليزة التنافسية حيث وبالنظر إىل التعاريف املقدمة، جند أ  

القدرة على تزويد املستهلك أوالعميل :"مث إستخدام أحدها ليكون مرادفا لألخر، وكتعريف شامل للتنافسية ميكن القول أا

  ". ع منافسيها لتعزيز املركز التنافسي وزيادة احلصة السوقيةمبنتجات وخدمات أكثر كفاءة وفاعلية بشكل متميز مقارنة م

            

 :19خصائص التنافسية  .2

  :من خالل التعاريف املقدمة ملصطلح التنافسية ميكن أن نستنج اخلصائص التالية

 أن التنافسية تبىن على اإلختالف والتباين املوجود بني املنظمة ومنافسيها؛ - 

 الزبائن؛ تشتق من رغبات وحاجات - 

 عادة ما تكون مركزة يف نطاق جغرايف معني؛ - 

 تبىن للفرص املستقبلية؛ - 

 مبعىن تعطي األسبقية و التفوق على املنافسني؛: حامسة - 

 .اإلستمرارية وصعوبة حماكاا أو إلغائها من قبل املنافسني - 

وحىت تكون هذه اخلصائص فعالة جيب أن تكون جمتمعة، حيث أن كل شرط مرهون باألخر ألن حسم مقترن بإستمرارية  

والعكس، كما جتدر اإلشارة إىل أن املنظمة ملا متتلك ميزة تنافسية ال يعين بالضرورة أا تستطيع منافسة غريها من املنظمات إال 

  . عالية، وهنا تكون نقطة القوة اليت تتسم ا هذه املنظمة عن غريهامن خالل جماالت معينة بطريقة أكثر ف

        

 :أمهية امليزة التنافسية  .3
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من املميزات اليت يوفرها اإلقتصاد  أمهية بالغة يف حياة املنظمات، حيث بفضلها يتم تعظيم اإلستفادة تكتسب امليزة التنافسية   

ها ألعلى العوائد، وذلك من خالل زيادة والء الزبائن و رضاءهم إجتاه السلع واخلدمات العاملي، وكذا من تطوير املنظمات وحتقيق

أن الدول  2000املنتجة من قبل املنظمة، وبالتايل حصوهلا على حصة سوقية أكرب، ويف هذا السياق أشار تقرير التنافسية لسنة 

الدول الكبرية، بسبب أن املنظمات يف الدول الصغرية لديها  الصغرية لديها القدرة على اإلستفادة من مفهوم التنافسية أكثر من

فرصة كبرية للخروج من حمدودية السوق إىل رحابته بشرط أن تكون هذه األسواق تتميز بالرتاهة والشفافية، ومن مث زيادة الدخل 

ن خالل األبعاد املعروفة للتنمية وهنا بدأ مفهوم املسؤولية اإلجتماعية والبيئية يندرج ضمن اخلطط اإلسترياتيجية م. الوطين

      20.املستدامة واليت سيتم تناوهلا الحقا

  

 :أبعاد امليزة التنافسية والتفوق التنافسي  .4

لقد أختلف طروحات الباحثني والكتاب يف حتديد أبعاد التفوق التنافسي، وذلك تبعا لتوجهات الباحث والدراسة اليت يقوم     

الكلفة، التسليم، اإلبداع،  (يف أربعة أبعاد ممثلة يفMacmillan نتج، فقد حددها الباحث ا، وكذا نوع القطاع وامل

الكلفة، اجلودة، تعاون اهزين، اإلحتفاظ : (فرياها تتلخص يف األبعاد التالية Certo، أما )التكنولوجيا، واإلحتفاظ بالزبون

  ). اإلبداع، التحالفات،مسعة املنظمة، القدرات اجلوهرية(أا تتحدد يف  Lynch and Baines، يف حني يشري )بالزبون

  :غري أن كثري من الباحثني ركزوا على األبعاد التالية يف حتديد امليزة التنافسية   

 :اجلودة  . أ

 أن Ritzmanو  Krajewskiونعين ا مدى التقارب بني خصائص املنتجات وحاجات الزبائن ورغبام، ينما يرى   

اجلودة؛ هي عبارة عن جمموعة من العمليات والربامج التدريسية اليت تقوم ا املنظمات لعامليها بشكل يشجع هؤوالء العمال على 

عملية اإلبداع وإختاذ القرارات، يف حني أشار الكاتب العزاوي على أن اجلوانب األساسية للجودة تتمثل يف اجلوانب التشغيلية و 

مضافا إليها جودة إدارة العمليات، وبالتايل يستنبط من التعاريف السابقة أا تتفق إىل حد بعيد على أن  مدى قابليتها للقياس

 .     اجلودة تعرب عن اخلصائص واملواصفات اليت جيب توفرها يف أي منتج حيث يعكس هذا األخري املنافع اليت يرغب ا املستهلك

 :اإلبداع. ب

عاد التفوق التنافسي وأمهها، حيث أن إستمرارية ومنو املؤسسة يتوقف أساسا على اإلسترياتيجية تعترب هذه امليزة، أحد أب   

التسويقية هلا يف ظل وجود عدد كبري من املنافسني يف السوق، وجيب على هذه املؤسسات أن تعتمد على قوة إبداعية جديدة 

نتجات وبتايل إشباع حاجات الزبائن، ولكي تقوم املؤسسة ومتجددة لتتمكن من إستغالل الفرص اإلبداعية، ومن مت حتسني امل

  :ضرورة إعتماد املنظمة عند إعداد إستراتيجياا على مايلي Evenباإلبداع يرى 

 اجلودة العالية للمنتج؛ -

 قوة وظيفة البحث و التطوير؛ -

 .القدرة على حتوير معدات اإلنتاج و تطويرها -
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مل يركز على اخلصائص اإلبداعية للمنتج، وإمنا على العملية بصفة  Even  حثوما يستشف من شروط السابقة، أن البا   

على ضرورة وجود خصائص جيب توافرها يف العملية اإلبداعية ويف املنتج على حد سواء  Hillعامة، وهذا ما أشار إليه الباحث 

  :21من بينها

 أن يعزز اإلبداع إسترياتيجية التنافسية للمؤسسات؛ -

 .اإلبداع قوة للمنظمات الصغرية لكي تنافس املنظمات الكبريةأن يكون  -

  :و هنا البد من اإلشارة إىل األنواع الرئيسية للعملية اإلبداع واملمثلة أساسا يف

 التركيز على الناتج اإلبداعي؛ -

 التركيز على آلية اإلبداعية؛ -

 ؛)القيم اإلبداعية(التركيز على اإلمكانات اإلبداعية لدى األفراد  -

 ).  القدرة على تفهم املشكالت(لصفات الشخصية للمبدعني ا -

   

 :اإلحتفاظ بالزبون  . ج

تعترب هذه امليزة من أهم األبعاد التفوق التنافسي للمؤسسات، حيث أن هذه األخرية تعتمد يف نشاطها وتسويقها ملنتجاا على     

قيقية، وبتايل قيام املنظمة بإمهال هذا العامل من شأنه أن السمعة يف تقدمي املنتجات وبلوغ رضا الزبون فهو مصدر الرحبية احل

  .يؤدي إىل زوال املنظمة بأكماهلا

حول الشركات اإلنتاجية أن زيادة رضا  1990يف سنة   Loyaltyو   Reichheldوقد أشارت دراسة قام ا الباحثان   

د، يف حني أشارت دراسة سابقة إن زيادة رضا الزبون الزبون واإلحتفاظ به أقل بواقع مخس مرات من تكلفة جذب الزبائن اجلد

خالل مخس سنوات أدى إىل زيادة األرباح  ℅ 5أدى إىل زيادة العائد على حقوق امللكية بواقع  ℅ 1و اإلحتفاظ به بواقع 

شرة إىل زيادة معدل ، وبالتايل ما يستنج أن رحبية رضا الزبون للمؤسسة هو عند حتسني األداء و متيزه، مما يؤدي مبا ℅60بواقع 

  .اإلحتفاظ بالزبون وهذا األخري سيؤدي إىل حتقيق أرباح عالية

 

 :العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية والبيئية وامليزة التنافسية  .5

 

تتصف العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية وامليزة التنافسية بأا عالقة معقدة ومتداخلة، فبعض اخلرباء يرون يف أن االمتثال    

ملتطلبات املسؤولية االجتماعية ميثل عبئا إضافيا يزيد من تكاليف اإلنتاج ويضر بامليزة التنافسية للمنظمات والقطاعات الصناعية، 

خر على أن املعايري البيئية واالجتماعية هي آلية مفيدة لتحسني كفاءة اإلنتاج، واحلد من التأثريات السلبية على ويصر البعض األ

  .اتمع والبيئة على حد سواء
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و تتوقف امليزة التنافسية للمؤسسات يف القدرة على تعزيز اإلستراتيجيات ادية من حيث الكلفة، أي من حيث سعر السلع   

وإنتاجها وتصديرها بأمهية أساسية يف إطار اجلهود الرامية إىل زيادة القدرة التنافسية، وذلك باإلعتماد على املسؤولية  واخلدمات

اإلجتماعية والبيئية، حيث جيب أن تكون منتوجات املؤسسة تراعي رغبات اتمع وال تضر بالصحة العامة و تلتزم بشروط 

  .يد صادرات الدول النامية يف السوق الدوليةاجلودة البئيية، وهذا من شانه أن يز

إن تبين املؤسسة لألدوار االجتماعية جتعلها تؤثر وتتأثر باتمع باعتباره الوعاء الكبري الذي تعمل يف ظله، وانطالقا من هذا      

رب رضا اتمع ومد جسور البد عليها أن تقوم بدور كبري يف حتقيق أهدافه من خالل جماالت متعددة ليست اقتصادية فقط، يعت

التعاون معه، استثمار ذو مردود مستقبلي للمؤسسة من خالل حماولة تغيري نظرة اتمع هلا بأنه مؤسسة تسعى فقط إىل زيادة 

 األرباح وتوسيع االستثمار على حساب العديد من املتطلبات األساسية كالعاملني والبيئة اليت تعمل فيها من خالل زيادة املبيعات

مبا يسمح بتحقيق الزيادة يف الشهرة والسمعة والسبب أن منتوجاا متكيفة مع البيئة، ويف هذا السياق أصبحت العديد من 

املؤسسات تكيف منتوجاا مع متطلبات محاية البيئة مبا يؤدي إىل التقليل من اآلثار البيئية، والذي أدى إىل ظهور مصطلح ختضري 

هناك بعض الضغوط الكبرية اليت مارستها اجلهات املدافعة عن البيئة  العاملية إىل اصدار و،Business Creeningاألعمال

واليت ألزمت فيها كل املؤسسات بأن تكون منتوجاا تتالئم مع هذا املعيار وهو ما يعترب   14000ISOخدمتها املعروفة بـ 

تقوم هذه األخرية بتصديرها حيث عمدت دول االحتاد  حتدي كبري أمام املؤسسات لزيادة تنافسيتها خاصة املنتوجات اليت

األورويب والواليات املتحدة األمريكية إىل منع كل املنتوجات اليت ال تتالئم مع هذا املعيار من دخول أسواقها، األمر الذي أدى 

فة إىل ذلك أن زيادة اهتمام املؤسسة إىل زيادة تنافسية مؤسساا ومحاية منتوجاا ومنع دخول السلع األجنبية إىل أسواقها، باإلضا

باتمع من خالل توفري ظروف عمل مرحية، العدالة الوظيفية، املشاركة يف اختاذ القرارات وخدمات خمتلفة،  كل هذه العوامل 

م إىل أداء الوظائف بشكل حسن، وتستفيد من مبادرا م تولد شعورا باالنتماء واإلحساس بالثقة لدى العمال،مما يؤدي

وهناك العديد من الدراسات اليت . اإلبداعية مع إعطاء احللول لبعض اإلشكاالت ملعاجلة املواقف املختلفة وبتايل تطور املؤسسة

تناولت العالقة بني املسؤولية االجتماعية واألداء الشامل ملنظمات األعمال، وقد جاءت هذه النتائج يف أغلبها مؤيدة لوجود عالقة 

  .                سؤولية واٍألداءإجيابية بني امل

كما تناولت دراسات أخرى العالقة اليت تربط املسؤولية االجتماعية والبيئية للمؤسسة مع املتغريات اجلديدة اليت أفرزا ثورة   

دة تأهيل املعلومات واملعرفة ودخول الدول إىل االقتصاد الرقمي واملعريف، الشيء الذي أدى إىل نتائج جديدة من خالل إعا

العاملني وزيادة نسبة املشاركة يف القرار واإلدارة املفتوحة وانتشار شبكة االتصال واالنترنت وتدفق املعلومات بسرعة ما أدى 

باملنظمات إىل إعادة النظر يف الدور االجتماعي والبيئي يف ظل املتغريات احلديثة وهذا أدى باملؤسسة إىل التعاون االقتصادي 

، خاصة دور اإلدارة اإللكترونية واملسؤولية 2012املنعقدة بقطر سنة  77دراسة هذا املوضوع يف دورا رقم واالجتماعي ل

االجتماعية، يضاف إىل ذلك أن اهتمام املؤسسات ذا النوع من املسؤولية يؤدي إىل التقليل من إجراءات احلكومة وقوانينها 

من التشريعات اليت تقيد حرية املنافسة وازدهار األعمال ويضع هذه املؤسسات  بغرض التدخل يف أنشطة املؤسسات وبالتايل احلد

  .يف وضع تنافسي
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لذلك ميكن اعتبار أن املسؤولية االجتماعية هلا دور يف خلق العديد من املزايا التنافسية لصاحل الشركات، و اجلدول التايل يوضح 

  :ذلك

  اليت حتققها املسؤولية االجتماعيةملخص يعرض مصادر امليزة التنافسية : )1(اجلدول

استعمال املسؤولية االجتماعية كأداة 

  خللق ميزة تنافسية

  توضيح للممارسات  وصف اآللية

، الشرعية و الترخيص بالنشاط

املسؤولية االجتماعية بصفها ضامنة 

  للسمعة و أداة للتسويق

احلصول على تصريح مبمارسة النشاط 

يرتبط من طرف السلطات العمومية 

غالبا بسمعة الشركة، كما أن السمعة 

تكسب الشركة ميزة تنافسية قد ال 

  .ميتلكها املنافسون

استفادت شركة الفارج الفرنسية 

(lafage) ا اجليدةبفضل (من صور

) التزامها باملسؤولية االجتماعية

فحصلت من السلطات على تراخيص 

باستغالل املوارد الطبيعية يف مناطق 

ني مل حتصل الشركات حساسة، يف ح

  .املنافسة هلا على نفس االمتيازات

ارتفاع التكاليف اليت يتكبدها 

، املسؤولية االجتماعية املنافسون

  كطريقة لتغيري القوى التنافسية

تشجيع املزيد من اللوائح  و 

التنظيمات الصارمة على مستوى 

القطاع من طرف الشركات اليت هلا 

تماعية، مما التزم كبري باملسؤولية االج

يضاعف من تكاليف املوائمة بالنسبة 

للشركات املنافسة و يصعب دخول 

  .املنافسني اجلدد و احملتملني

داو (سامهت الشركة األمريكية 

يف (Dow Chemical)) مشيميكل

وضع معايري عالية للوقاية من تلوث 

  .البيئة، يف الواليات املتحدة األمريكية

، انتاجيةجذب اليد العاملة االكثر 

حيث أن  ممارسة املسؤولية 

االجتماعية هي اشارة للجودة يف 

  .سوق العمل

تعترب املسؤولية االجتماعية للشركات 

ميزة جذابة للعمال املرتقبني، خصوصا 

  .من ميلكون كفاءات عالية

) Accenture(ضعت شركة 

براجمها املتعلقة باملسؤولية االجتماعية 

تستهدف يف أنظمة االتصال اليت 

  .الطالب و اخلرجيني اجلدد

، حيث أن املسؤولية زيادة املبيعات

االجتماعية تعترب أداة تسويقية تؤثر 

تسمح املسؤولية االجتماعية بالتموقع 

التسويقي املميز، و قد يتم اعتبارها من 

الزبائن كسمة /قبل بعض املستهلكني

ركات ببناء قامت بعض الش

استراتيجياا التسويقية بناء على 

   املسؤولية االجتماعية، مثل
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 The Body(و   (Patagonia)  .مميزة ملنتج الشركة  .على سلوك الزبائن

Shop(  

كأن تكون عملية شراء منتوج ما 

مرتبطة بالتربع  اخلريي أو االسهام يف 

  .قضية انسانية

ختفيض املخاطر  التحكم يف 

، املسؤولية االجتماعية هي التكاليف

  الفاعلية التنظيميةشكل من أشكال 

ميكن أن حتقق املسؤولية االجتماعية 

وفرات يف ااالت الطاقوية من خالل 

احلد من هدر املوارد، و ختفيض 

  .املخاطر االجتماعية و البيئية

ماليني الدوالرات ) HSBC(اقتصد 

فقط من خالل غزالة ضوء الفتاته بعد 

  .الساعة العاشرة ليال

، تنظيميةالتأثري على السلوكات ال

املسؤولية االجتماعية للشركات كأداة 

  .لإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية

ميكن أن تؤثر املسؤولية االجتماعية 

على السلوكات املهنية، مثل املشاركة 

و الرضا الوظيفي، كما متنح دور 

  .اضايف ألداء املوارد البشرية

أظهرت دراسة قامت ا شركة 

أن  2005استشارية اجنليزية يف عام 

املسؤولية االجتماعية للشركات تسمح 

بتخفيض معدل دوران العمل و زيادة 

  .والء املوظفني جتاه شركتهم

املسؤولية االجتماعية كمورد  التعلم، املهارات،

  داخلي استراتيجي

مبجال تعزز املسؤولية االجتماعية التعلم املرتبط 

االدارة االجتماعية و البيئية، كما تساهم املسؤولية 

  .االجتماعية يف بناء مهارات جديدة

نظام  إدارة أصحاب املصاحل يف شركة 

)Danone ( ولد الكثري من املعرفة اليت ميكن

  . نشر الحقا يف الشركة

sociale de Jacques Igalen, Manager la responsabilité  –Pascal Gond -: JeanSource
.137.pdf-http://www.dareios.fr/ftp/RSE/RSE_132l'entreprise,  

 :اخلامتة

تعرف املسؤولية االجتماعية للشركات بأا الطريقة اليت جيب أن تعمل ا الشركات واملؤسسات لدمج االهتمامات والقضايا    

االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف صنع القرار واستراتيجيات وسياسات وقيم وثقافة الشركة والعمليات واألنشطة داخل الشركة  

.  بشفافية و حماسبة ليتم تطبيق أحسن املمارسات، هذه املمارسات يف اية األمر تعترب من أهم أدوات حتقيق تنافسية يف الشركات

املسؤولية االجتماعية من فائدة للمنظمات و اتمعات و للبيئة فهي تفيد الشركات وتزيد من أرباحها يف  وبقدر ما حيقق تطبيق

  .الوقت نفسه

http://www.dareios.fr/ftp/RSE/RSE_132-137.pdf
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من خالل هذا التعريف املختصر و الشامل يتضح متاما أن االهتمامات البيئية واإلجتماعية  وحتقيق التنمية املستدامة هي جزء ال   

املسؤولية االجتماعية يف الشركات، إذ أنه نتيجة ألمهية املسؤولية االجتماعية يف حتقيق التنمية يتجزأ من ممارسات وتطبيقات 

املستدامة ظهرت بعض احملاوالت لصياغة مواثيق ومعايري حتدد مواصفاا األخالقية واالجتماعية على ضوء مبادئ حقوق اإلنسان 

  .ق الدولية األخرىالواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و املواثي

ويكون دمج االهتمامات البيئية من خالل املسؤولية االجتماعية عن طريق وضع جمموعة من األنشطة البيئية اليت يكون هلا وجود   

من خالل نظم للمحافظة على البيئة وكذا نشر الثقافة البيئية لدى املوظفني والعاملني يف املؤسسة عرب التواصل مع اجلهات الرمسية 

  .واجلمعيات املتخصصة من أجل رصد عملياا وموائمتها مع الشروط البيئية بعد احلصول على الشهادات البيئية العاملية

ولو أردنا الربط بصيغة خمتصرة بني كل من املسؤولية االجتماعية واإلدارة البيئية فإننا نقول بأنه ما من منظمة تطبق أساليب و  

إال و حتترم البيئة و تواجه التزاماا البيئية مبا يتناسب مع دورها ووظيفتها االقتصادية، فااللتزام البيئي أدوات املسؤولية االجتماعية 

هو جزء من االلتزام االجتماعي ككل وال يكتمل إال به ، وهو ضرورة على مستوى االقتصاد الدويل كما هو ضرورة على 

ؤولية االجتماعية يقودها إىل حتقيق التزامها جتاه البيئة و دعم نظم اإلدارة مستوى منشأة األعمال، فحث املنظمات على تبين املس

 .البيئية لديها يف حدود إمكاناا ونطاق مسؤولياا مما ينعكس إجيابيا على تنافسية هذه املؤسسات
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  يف توجيه السلوك البيئي املؤسسة االقتصادية ISOدور معايري التقييس الـ   :البحـث عنوان

 دراسة حالة لشركة االمسنت بعني الكبرية
  

عبد اللطيف عـامر                                    

  جامعة حممد البشري اإلبراهيمي  بربوعريريج 

fr.lotfimilan@yahoo           

   طاليب رياض   

  جامعة فرحات عباس سطيف

                        fr.talbi_riad@yahoo     

  

إن التحدي الكبري الذي أصبح يواجه العامل اليوم يف ظل متغريات العوملة قد أدى إىل زيادة املنافسة العاملية فلم تعد الشركات تم : امللخص
العاملية وحرية التجارة وظهور الشركات فسة الدولية يف ظل االنتشار الواسع لألسواق وإمنا كان عليها التنبه خبطر املناباملنافسة احمللية فحسب 

تم مبوضوع البيئة والتقييس وتضعه يف سلم األولويات االقتصادية من خالل تطوير مؤسسا ا متعددة اجلنسيات، وقد اقتضى األمر السابق أن
  .ا العام وحتسني مواردها االقتصادية لكي تلعب الدور املرجو منها يف ظل املتغريات العاملية على مجيع األصعدةواالرتقاء بأدائه

  
Summary: The big challenge now facing the world today in a globalizing variables has 
led to increased global competition Companies are no longer interested only local 
competition But had to take note of the danger of international competition in light of the 
widespread global markets and free trade and the emergence of multinational 
corporations the former was necessary that interested in the subject of the environment 
and standardization and put it in economic priorities Through the development of its 
institutions and improve their performance and improve its economic resources in order 
to play the role, please In the light of global variables at all levels.  

  
  

  مقدمة
 حيظى ماك الصناعية، املؤسسات إدارة يف اومعروف هاما جزءا الراهن الوقت يف 9000 آيزو سلسلة اجلودة إدارة أنظمة وتنفيذ إعداد يعترب  

 عن عبارة هو البيئية اإلدارة نظام فإن وباملثل، ،اتكوماحل جانب من قوى وتشجيع بدعم املختلفة املؤسسات قبل من األنظمة هذه استخدام
 حتقيق يف ترغب اليت املؤسساتو اهليئات أنواع افةك على تطبيقه ميكن ماك البيئية، األهداف لتحقيق تطبيقه يتم والتوثيق لإلدارة منظم هيكل
 .سليم بيئي أداء وإبراز

 الدنيا باملعايري قائمة لوضع 1996 عام يف 14004 يزوا مثل هلا املصاحبة واملواصفات 14001 يزوا الدولية القياسية املواصفة تبىن مت  

 .بيئية إدارة أنظمة وضع يف الراغبة اتكالشر أداء على للتدقيق أساسية قاعدة لتوفري ذلككو البيئية، اإلدارة ألنظمة املطلوبة
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 بتطبيق تقوم اليت اتكالشر أن ماكمؤسسة،و ةكشر ألية اجليدة اإلدارة يف هاما جزءا يعترب السليم البيئي األداء أن إىل اإلشارة وجتدر هذا  

 دعم زيادة والنفايات، الطاقة تكاليف تقليل القانونية، باملتطلبات االلتزام  على تشتمل واليت املزايا من العديد هلا تتوافر البيئية اإلدارة أنظمة
  .واملالية القانونية واملطالبات املسئوليات وتقليل العمالء

  :الطرح ميكن أن تطرح اإلشكالية التاليةوعليه ومن خالل هذا 
  على سلوك املؤسسة االقتصادية  يف حميطها الداخلي واخلارجي؟ ISOكيف تؤثر معايري التقييس الـ 

 : وسنعاجل هذا اإلشكال من خالل هذه الورقة البحثية بالتطرق إىل النقاط واحملاور األساسية التالية

  مفاهيم عامة   ISOمواصفات  �
 ISO14000نظم اإلدارة البيئة ومواصفات  �

  دراسة حالة لشركة االمسنت بعني الكبرية �
  

I  مواصفات مفاهيم عامة حول التقييس وـ ISO   

وما هو التقييس وكيف نشأة فكرة االيزو من خالل تطور هذين املفهومني يف منظومة  عرف ما هي اجلودةن أن قبل التكلم عن االيزو البد من
 .إدارة األعمال

I  مفهوم اجلودة والتقييس 1ـ :  

I  -1 -  1  معىن القياس يف اللغة واملنطق  إىليرجع مفهوم التقييس يف بعض أصوله  :التقييستعريف)analogy( فاملصطلحان من مادة ،) ق
املقدار، وما قيس : نظريه، واملقياس إىل يءأو رد الش يءبالش الشيءتقدير : يقيسه قياسا إذا قدره على مثاله، والقياس الشيء، نقول قاس )ي س

  1.به
املعيار، أو املقياس، أو  :اليت تعين) standard(من لفظة ) قيس to standardize(والفعل ) تقييس standardization(اشتق املصدر  

يف حالة كوا ، )normalisation(املرادفة للتقييس، مقابال للمصطلح الفرنسي ) تنميط(ومن هذه األخرية اشتقت لفظة : القاعدة، أو النمط
  .املقبولة اخل املتصف بصفات وخصائص نوعية، تتسم بالدقة و...أو املوضوع يءالش: تعين اللفظة) معياري، قاعدي، قياسي(صفة 

 1- I  -2 ا  ميكن تعريف: تعريف اجلودةاملوصوفة  وهنا نعين جممل املميزات لتحقيق االحتياجات) صالحيته لالستخدام(جودة منتج ما بأ
ا بشكل مرض  للتأكد من أن متطلبات الزبون قد مت حتديدها واإليفاء واملتضمنة وذا أصبحت اإلدارة من أجل اجلودة هي وظيفة اإلدارة الكلية

ومبا أن كل األعمال تبدأ من الزبون، تدرك  ،اجلودة قد ختتلف حاجات الزبون مع الوقت مما يعين مراجعة دورية ملتطلبات -املتطلبات  ويتوافق مع
نتج ما لديه توقعات م فالزبون الذي يشتري. والكبرية وبشكل متزايد يف كل مكان القدرة التنافسية للجودة كافة الشركات الصغرية واملتوسطة

فإذا كان املنتج يليب توقعات الزبون  ،واألداء وقد تؤثر مجيعها على هذه التوقعات معينة حتددها عوامل عدة من حيث االستخدام املقصود والشكل
على أن يكون يف مستوى جودة املنتج على قدرته  لذا تعتمد ،االستخدام عندها سيسر الزبون ويقول أن املنتج ذو جودة عالية أو مقبولة عند

   .نتوقعات الزبو
تلبية  تعرف اجلودة بأا جممل مميزات مادة ما حتدد قدرا على: كما يلي (ISO)للمواصفات اجلودة كما قدمتها املنظمة الدوليةوميكن تعريف   

  2.احلاجات املوصوفة أو املتضمنة
هذه اخلصائص حسب الوقت مما  تغريتو ،تلبية احلاجات املعلنة والضمنية من استخدامههي جمموعة خصائص يتمتع ا املنتج تؤثر يف قدرته على و

قابلية  ،صفات األداء: وتتضمن هذه احلاجات(ترجم احلاجات إىل خصائص ومعايري تعادة ما و ،يتطلب مراجعة مستمرة ملتطلبات اجلودة
لالستخدام أو اهلدف من املنتج أو تلبية املتطلبات  باملالئمة"وميكن أن تعرف ، )املتطلبات االقتصادية واملطابقة معاالستعمال وسهولته والسالمة 

  ".تحقيق متطلبات متلقي اخلدمة ورضاهبواهلدف النهائي هلا 
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1- I  -3 ا منتج ما أو عملية أو املعيار هو عبارة عن :معيـار اجلـودة خدمة  وثيقة تصدر نتيجة إمجاع حيدد املتطلبات اليت جيب أن يفي
أما على املستوى الدويل . املعايري هو زيادة رحبية الشركة فعلى مستوى الشركة يكون اهلدف األساسي من توحيد. وتصادق عليها جهة معترف ا

ئة يف الوقت الصحة والسالمة والبي ترويج التجارة بني البلدان وإزالة العوائق الفنية اليت تقف يف وجه التجارة ومحاية فيكون اهلدف األساسي هو
   .متوفرها ليكون املنتج صاحلاً لالستخدا الذي حيدد فيه معيار املنتج املتطلبات اليت جيب

- I 2 اية احلرب العاملية الثانية اقترحت العديد من الدول األوربية إنشاء منظمة دولية  :ونشأة فكرة املنظمة الدولية للتقييس االيزو بعد
  .من األهداف منها توحيد املواصفات املعتمدة يف الصناعة لتسهيل عملية التبادل التجاريمتخصصة تسعى إىل حتقيق عدد 

- I 21-  دولة يف لندن واتفقوا على إقامة منظمة دولية عرفت  25بني وفود 1946مت عقد لقاء عام  :نشأة فكرة املنظمة الدولية للتقييس
بإصدار مجلة مواصفات موحدة عممت على دول  23/02/1947عملها فعال بتاريخ  باإليزو واختريت مدينة جنيف مقرا هلا وباشرت املنظمة

  .األعضاء يف املنظمة
 وهي منظمة غري حكومية وليست عضوا يف األمم ملتحدة هدفها تطوير خمتلف لقطاعات اإلنتاجية ليتم تقدمي خدمة أو بضاعة بطريقة كفؤ وآمنة

  .ونظيفة
 Internationalوهي االختصار السم اهليئة الدولية للمواصفات » ISO«روف الالتينية زو هي الكتابة العربية للحإلياو   

Organization for Standardization .جاء اختصارها ( ISO ) اعتماداً على الكلمة اليونانية " ISOS " واليت تعين " 

Equal ".إدارة، وهي مواصفات ختتص بنظم 9000يزو آلم جمموعة شهادات ا1987اهليئة يف عام  أصدرت ، وقد…وتعين مساوي ل 
  . نتجاملنشآت الصناعية أو اخلدمية فهي تعطي احلدود الدنيا للضوابط والقواعد الواجب االلتزام ا لضمان التحكم املستمر يف مستوى جودة امل

ألنظمة إدارة اجلودة املطبقة  واالحتياجاتات لتتماشى مع املتطلب 1994عام  النهائيةومنذ تلك الفترة مت التعديل عليها حىت صدرت بصورا 
  .عامليا

مبهمة تطوير املواصفات يف ااالت كافة باستثناء املواصفات الفنية للمنتجات اخلاصة بالصناعات الكهربائية   ISOوتقوم منظمة االيزو  
 (EIC). العاملية لإلليكترونيات التقنية وهي اللجنة 1906واهلندسية اإلليكترونية اليت هي من مسؤولية منظمة أخرى تأسست عام 

 .جلنة، كل جلنة مسئولة عن تطوير جمموعة معينة من املواصفات) 182(ولدى اإليزو جلان فنية عددها ما يزيد عن  

ابة الصارمة احتياجات ورغبات الزبائن واملستهلكني عن طريق الرق إرضاءيزو نظام مرن هدفه ضمان اإلأن  يوجيب التأكيد على نقطة هامة وه
  . على جودة املنتج والتقيد ا طاملا بقي املصنع أو املؤسسة قائما وينتج
   3.و ميكن اعتبار اإليزو هي إحدى اخلطوات املوجهة لرضاء  املستهلك 

اهلندسة : يةمواصفة يف ااالت اآلت 10900، /1997/ولغاية عام  /1947/ منذ إنشاءها عام "ISO" أصدرت املنظمة الدولية للتقييس  
املعلومات، والتصوير، والزراعة، والبناء، والتكنولوجيات  املواد الكيميائية األساسية، املواد غري املعدنية، الفلزات، واملعادن، ومعاجلة امليكانيكية،

 ISO املواصفات مها ضمن املواصفات املذكورة أعاله سلسلتني من ISO أصدرت، والبيئة، والتغليف والتوزيع اخلاصة، والصحة، والطب،

9000 ،ISO 14000900والثانية بأنظمة إدارة البيئة تعمل يف إعداد املواصفات املذكورة  ، السلسلة األوىل ذات عالقة بأنظمة إدارة اجلودة 
كمواصفات  ISO 9000 العامل مواصفات دولة يف 51اعتمدت اليوم أكثر من م، مواصفة قياسية كل عا 800تصدر وتراجع حوايل  جلنة فنية

  .واليابان والواليات املتحدة وغريها EFTA ودول وطنية لديها مبا يف ذلك دول االحتاد األورويب
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- I 2- 2 والضوابط اليت جيب توافرها يف  وضع نظام إداري وقائي حمدد ملنع حاالت عدم املطابقة يشتمل على مجيع الشروط: من االيزو اهلدف
املتطلبات  منتج وفق أواملؤثرة على جودة املنتج أو اخلدمة مما ينتج عنه يف النهاية خدمه  األداء لألنشطة والعملياتاملنشآت لضمان جودة وكفاءة 

 .احملددة

إن الفوائد اليت حتصل عليها الشركة من احلرص على تطبيق مفاهيم اجلودة يؤدي إىل فوائد  عدة للمؤسسة  :فوائد احلصول على شهادة اآليزو  
  4:بشكل عام من أمهها  أو الشركة

 .األخرى املتعاملة معها احلصول على شهادة املواصفات الدولية للجودةمثيالا الشركات تشترط على وبعض املؤسسات جند حاليا أن  -

امليا معظم هذه املفاهيم أصبحت ترعاها مؤسسات دولية وعلى مستوى عاملي، مما جيعل انتشار هذه املفاهيم كقواعد  عامة و معايري معترف ا  ع -
 . ومطلوبة

  .لذا فحرص الشركة على تطبيق هذه املفاهيم واملعايري يسهم يف تقدم الشركات حنو العاملية
مما جيعل هناك تقارب ومشاركة بني الشركات ذات جمال العمل املتشابه يف ) بشكل عام(تشابه ظروف العمل  إن اعتماد معايري موحدة يؤدي إىل -

  .أرجاء العامل
تشابه املعايري وظروف العمل يؤدي إىل االستفادة من خربات الشركات املتقدمة يف جمال عملها وتؤدي إىل نقل التجارب الناجحة للشركات  -

 .الناشئة

 .   ملهارات متنوعة مما يؤدي إىل تطوير قدرات القوى البشرية لدى الشركةإكساب العاملني -

  .خاصة يف وقت أصبحت فيه ندرة املوارد عائقا وحمددا  أمام العديد من الشركات..) املادية والطبيعية و البشرية (حسن استخدام املوارد  -
 .يف تكلفة املوارد املستخدمة والتقليل من النفقاتحتقيق مكاسب مادية من خالل االستخدام األمثل للموارد والتوفري  -

 .وبالتايل تقوية االقتصاد ورفع مستوى منوه االستثماري -

 
- I 2- 3 ميكن تلخيص مراحل احلصول على شهادة اإليزو بتسلسل يف الشكل التايل: مراحل احلصول على شهادة اإليزو:  
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 طلب الحصول على الشھادة

  عرض تجاري
 بالشروط العامةمرفق 

 قيام المنظمة بإعادة الوثائق

  
  

دراسة الوثائق 
 المستلمة

 إرسال برنامج المراجعة

 مراجعـة الشھـادة

 إرسال التقرير للمنظمـة

 رّد المنظمة على ا0نحرافات

  قرار لجنة
 منح الشھادات

 مراجعة تكميلية

 الحصول على الشھـادة

 المتابعـةمراجعـة 

 التجـديـد

  رأي
 المنظمة

  رفض

 ث:ث أسابيع

 أسبوعين 

 أسبوعين 

  أيام  08

 تنفيذ المراجعة 

 عدم است:م الوثائق

 عدم تنفيذ المراجعـة

 غير مقبول 

 .Séminaire CFCIA, P 12: المصـدر

 -مراحل الحصول على شھادة ا!يزو  -     
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II  نظم اإلدارة البيئة ومواصفات  ـISO14000  

مع تنامي الوعي البيئي خاصة يف الدول الصناعية ومع تزايد إحساس مؤسسات األعمال باملسؤوليات االجتماعية وحتقيقا ألهداف املستدامة   
أصبحت هناك عدة دوافع لتحسني القدرة التنافسية للمؤسسات والعمل على احلد من اخلسائر البيئية ولقد تواكب كل هذا مع ظهور املنظمة 

وبداية التفاوض بني قضايا التجارة والبيئية وسعي الدول الصناعية إلدخال البعد البيئي للمنظمة يف كل نشاطاا لذا تطلب  1994ة للتجارة العاملي
ه املهمة خاصة وإن ذ) إنشاء جمموعة من النظم لإلدارة البيئية اليت ميكن من خالهلا محاية البيئة واملوارد الطبيعية واضطلعت املنظمة العاملية للتقييس 

  ).  9000ايزو(هلا جتربة يف إدارة اجلودة 
II وهي جزء من منظومة إدارة شاملة ملؤسسة ما وهي تشمل البناء التنظيمي وأنشطة التخطيط واملسؤوليات  :نظم اإلدارة البيئة 1 ـ

وتشمل أوجه اإلدارة اليت ختطط وتنمي وتطبق وتراجع واملمارسات واإلجراءات والعمليات ومصادر تطبق واحملافظة على األداء البيئي اجليد، 
  5.وحتافظ على السياسة البيئية للمؤسسة وأغراضها وأهدافها

  6.وهي جمموعة من العمليات واألنشطة اليت متكن املنظمة من ختفيض املؤثرات البيئية وزيادة كفاءا التشغيلية
II 14000سلسلة االيزو- مفهوم املواصفة القياسية البيئية 2 ـ :  

واليت نعرج على  14000إن نظام اإلدارة البيئية يف املؤسسة االقتصادية يعود ويستند إىل املواصفات القياسية البيئية واملتمثلة يف سلسلة اإليزو  
  ,نشأا ومفهومها يف ما سيلي

II مؤمتر البيئة اإلنسانية الذي  يعود إىل 14000ميكن القول بان تاريخ سلسلة مقاييس االيزو :14000نشأة وتطور سلسلة االيزو 1-2 ـ
يف ستوكهومل والذي بدأ حوارا دوليا حول تطوير إدارة بيئية سليمة األمر الذي أدى بدوره إىل ظهور تقرير 1972عقدته األمم املتحدة عام 

لى إشارة مبكرة يف حينها إىل ما يعرف مبفهوم التنمية املستدامة  والذي بدوره أدى إىل تنامي حمتويا ع 1987مستقبلنا املشترك  الذي نشر عام 
  .الوعي بقضايا البيئة وعوملة الصناعة والتجارة ومدى عالقة البيئة ما

والذي عقد بـ ريودوجانريو ويف استجابة من منظمة املقاييس الدولية  1992وكل ما سبق أدى إىل قيام األمم املتحدة بعقد مؤمتر األرض سنة   
ISO   موعة االستشارية اإلستراجتية للبيئة لوضعتوصيات للتحضريات اجلارية آنذاك لعقد املؤمتر قامت املنظمة الدولية بإنشاء جلنة حتت اسم ا

 AGENDAعن مقاييس ومعايري لإلدارة البيئية الدولية وتلك التوصيات كان هلما تأثري على وثيقتني مها جدول أعمال القرن الواحد والعشرين 

ملتابعة  TC207وإعالن ريودجيانريو، كما نتج عن هذه التوصيات تشكيل جلنة جديدة فنية جديدة يف منظمة املقاييس الدولية مسيت بلجنة  21
  7.كما مسيت فيما بعد 14000سلسلة مقاييس دولية لإلدارة البيئية وهي سلسلة مقاييس االيزو 

إضافة إىل تصاعد الدعوات ) ISO/9000(يف جمال نظم اإلدارة اجلودة ) االيزو(وعلى اثر النجاح الذي حققته منظمة املواصفات الدولية  
   :تحدة إلصدار مواصفة متخصصة بإدارة البيئة لذلك حتركت منظمة االيزو كما يلياملوجهة للمنظمة  من قبل منظمة األمم امل

  :لتطوير مواصفة دولية تعمل على ةجمموعة استشارية دولية خمصص 1991شكلت منظمة االيزو سنة 
  .              مماثل للمواصفة إدارة اجلودة ةوضع مدخل عام إلدارة البيئ -
  .سني البيئيتعزيز قدرة املنظمة على التح -
    .تسهيل التجارة الدولية عن طريق احلد من احلواجز التجارة -

جلنة أنظمة اإلدارة البيئية، جلنة التدقيق البيئي : وهي 06بلجاا الـ ولقد أمثرت جهود هذه اموعة االستشارية إىل تشكيل جلنة فنية عرفت 
تقييم دورة احلياة، جلنة امللصقات البيئية، جلنة املصطلحات والتعارف، إضافة إىل جمموعة  وعالقات التحقيق البيئي، جلنة تقييم األداء البيئي، جلنة

  .عمل أخرى تم مبواصفات املنتوج
مت عرض مخس مسودات  1995و أوسلو سنة  1994واستراليا  1993يف مدينة تورنتو ) TC 207(ونتيجة لعدة مقابالت للجنة الفنية  

واليت تبني املتطلبات العامة لتكوين إدارة بيئية مع  ISO/14000وصدرت على إثرها املواصفة  1996ة عليها سنة كمواصفة دولية ومت املصادق
  .طريقة التنفيذ
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II ا :14000مفهوم سلسلة مقاييس االيزو 2 -  2 ـقدم العديد من اخلرباء واالقتصاديني العديد من التعريفات ومن مجلة ما مت تقدميه إ :
على  تعرب هذه املواصفة عن جمموعة متطلبات تم بتكوين األنظمة البيئية اليت ختص املنظمات املختلفة على حسب سياساا وأهدافها وهي تطبق"

      8". ئل واإلمكانيات لتحسني األداء البيئي وهي تعمل على تقليل اآلثار الناجتة عن املنظمة اجتاه البيئةمجيع املنظمات مع األخذ بعني االعتبار الوسا

 وهي جمموعة من نظم اإلدارة البيئية اليت ظهرت دف حتقيق مزيد من التطوير والتحسني يف نظام محاية البيئة مع عمل توازن مع احتياجات  
  9 . 1996رت ألول مرة سنة البيئة  وهي حديثة نسبيا نش

II  ا 14000يزوإلاحلصول على شهادة ا آلية 3ـسلسلة مركبة من عدة مواصفات كل منها خاص  14000سلسلة االيزو :ومكونا
  .جبانب حمدد، وللحصول عليها يتطلب املرور مبجموعة من اخلطوات

II  على نظام إلدارة البيئة طبقا ملتطلبات  واحملافظةعلى املنشأة أن تقوم بإنشاء  جيب 14000يزوإلاحلصول على شهادة ا خطوات 1ـ  3ـ

  :التالية واملراحلويشمل ذلك اخلطوات  ،املواصفة

   .اإلدارةالعمليات واملنتجات واخلدمات، واعتمادها من أعلى املستويات يف  كافةسياسة البيئة للشركة حبيث تغطي  توثيق -
عملية املراجعة هذه من  تتراوح أنميكن    .الشركة البيئية النامجة عن العمليات واملنتجات اليت تقدمها املظاهرتم دراسة البيئية، حبيث ي املراجعة -

 املوادتكون عملية تقييم موسعة يتم فيها دراسة استهالك الطاقة، واستخدام  أنومن املمكن  هلاعملية تقييم بسيط للمظاهر البيئية والتأثري البيئي 
 .اخلام

 املتطلبات .البيئية والتأثري البيئي املظاهر :يغطي واضح إطاروفرص التحسني البيئي، ووضعها يف  البيئيةوذلك من خالل حتديد املشاكل  التخطيط -
  .البيئة إدارة برامج .)املستهدفات( إجنازهاوتوقيتات  األهداف .املتطلباتالقانونية وباقي 

اليومية  العملياتلنظام إدارة البيئة يضمن أن كافة العاملني على علم مبسؤوليام، وكيف تؤثر  واضحوالعمليات، ويشمل وضع هيكل  التطبيق -
 .واملسؤوليات التنظيم :للمؤسسة على البيئة، ويشمل ذلك

 مراقبة .الوثائق مراقبة .إدارة البيئة نظام توثيق .االتصاالت .والتوعية والكفاءة التدريب     

  .للطوارئ واالستجابة االستعداد .العمليات      
 ،حددا الشركة اليتخالل إنشاء مراقبة ومتابعة للتأكد من املطابقة للتشريعات البيئية واملستهدفات  منواإلجراءات التصحيحية، وذلك  التحقق -

 .نظام إدارة البيئة مراجعة .السجالت .املطابقة واإلجراءات التصحيحية والوقائية عدم .والقياس الرصد :يشمل هذا اجلزء

 .مبا يتعلق باألداء البيئي للشركة حاصلاإلدارة ألداء النظام وبشكل دوري والتأكد من أن التطوير املستمر  مراجعة -

II تتمتع مبجموعة من املزايا فقد عكفت اللجنة على تقسيم هذه  14000إذا كانت مواصفة االيزو: 14000مكونات االيزو 2 ـ 3 ـ
  10 :عائالت فرعية هي 06املواصفة إىل 

  .مقاييس األنظمة البيئية: 14000مقياس االيزو -
 .املراجعة البيئية: X1401مقياس االيزو -

 .امللصقات البيئية: X1402مقياس االيزو -

 .األداء البيئي: X1403مقياس االيزو -

 .حتليل دورة احلياة: X1404مقياس االيزو -

  . مصطلحات اإلدارة البيئية: X1405مقياس االيزو -
 :يف الشكل البياين املوايل 14000و ميكن تلخيص مكونات االيزو
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 4ص 2جملد,املوسوعة الدولية للمعرفة من اجل التنمية املستدامة:املصدر

 
 شرح حمتوى الشكل

  .يعتمد تقومي املؤسسات على جمموعة من مواصفات االيزوو كل مواصفة هلا جمموعة من اخلصائص :تقومي املؤسسات -أ 

 22897يف العامل 2000حيث بلغ عدد املؤسسات حىت عام  14000يعترب األكثر شيوعا يف جمموعة االيزو: 14001نظام اإلدارة البيئية-
وتشتمل هذه املواصفة القياسية على املكونات األساسية لنظام اإلدارة البيئية داخل %) 48بنسبة حوايل(دولة معظمها يف أوروبا 98مؤسسة يف 

  .املؤسسة
، ويبدأ هذا 14001اسية اليت جيب حتقيقها من قبل املؤسسات حىت يتم تأهيلها للحصول على شهادة االيزوكما تشتمل على املتطلبات األس 

وخارجها، النظام من التزام اإلدارة العليا للمؤسسة بإدخال البعد البيئي يف أساليب إدارة أنشطتها من خالل سياسة مكتوبة ومعلنة داخل املؤسسة 
  ."هو التحسني املستمر وبالتايل حتسني األداء البيئي للمؤسسة ومنه حتسني نوعية البيئة يف اتمع 14001إن اهلدف األساسي من االيزو"

هي "... 1989يعرف أحيانا باملراجعة البيئية وحسب تعريف الغرفة التجارية الدولية سنة ):14012-14011-14010(التدقيق البيئي -
دف التقومي املوضوعي لكيفية أداء النظم واملعدات البيئية من اجل محاية البيئة والتوافق مع السياسات آلية ادارية منظمة وموثقة وتتم بصفة دورية 

  .ودف أساسا إىل ضمان اجلودة البيئية" البيئية للشركة
اإلنتاج، االستخدام  مادة خام، عمليات(يعرف بأنه عبارة عن دراسة مجيع املراحل اليت مير ا املنتج ): 14040: (حتليل دورة املنتج -

تدرس وحتلل كل التأثريات السلبية على البيئة  وكل مرحلة من هذه املراحل جيب أن) حىت ينتهي عمره مث مرحلة التخلص النهائي منه...النهائي
  ).الداخلية واخلارجية(

  :يعتمد تقومي املنتجات على جمموعة من املواصفات القياسية نذكرها :تقومي املنتجات-ب 

 -املخلفات اخلطرة: مشاكل التلوث(يركز على مدى فعالية أداء املؤسسات من الناحية البيئية من مجيع النواحي : 14031ومي األداء البيئي تق -
  .....)التشريعات البيئية -االنبعاثات الضارة يف اهلواء

ئي للمؤسسات مما اعترب أداة فعالة للرقابة من جانب وتقوم بعض اهليئات واملنظمات غري احلكومية جيمع معلومات ونشرها عن األداء البي -
آلية من آليات اإلدارة اليت تساعد املؤسسة على التركيز على أدائها البيئي من اجل حتسينه باستمرار : "مؤسسات اتمع املدين، ويعرف على أنه

  ).2000حسب وثيقة االيزو سنة(

  ).اعمل-افحص-نفذ-خطط(فقد مت إتباع أسلوب )14031االيزو(قياسية طبقا للمواصفة ال: إجراء التقومي البيئي كيفية -
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 يتم فيها اختيار مؤشرات األداء البيئي وهي ختص أهم االعتبارات البيئية ذات األمهية اليت جيب قياسها مع مراعاة اإلمكانيات واملوارد: التخطيط �
  :املتاحة لدى املؤسسة وهناك نوعية من املؤشرات

  .التغري يف مستوى املياه اجلوفية: مثل) حمليا وإقليميا وعامليا(ختص خمتلف الظروف احمليطة باملؤسسة  :البيئيةمؤشرات الظروف  �

  .وهي ختص اإلدارة العليا اليت ترتبط بالسياسات والقرارات اليت ختص البيئية :مؤشرات األداء البيئي �
  .وتأثريها على البيئية...) املخلفات(واملخرجات ...) العمليات اإلنتاجية املعداتاملدخالت وتأثريها على البيئية (وكذلك على مستوى العمليات  

  .مجع البيانات بصفة دورية من قبل املؤسسة لقياس املؤشرات السابقة - :التنفيذ �
 .حتليل البيانات وحتويلها إىل معلومات مفيدة -             

  .داء البيئي للمؤسسة ونشرهااملواد والتقارير الدورية عند األ -             
  .بعد نشر التقارير البيئية من طرف املؤسسة من مراجعة أو من القصور لتحسني األداء البيئي: املراجعة �

من املوروث أن مجيع املنتجات سلعا أو خدمات هلا تأثريات بيئية حتدث  :14062االعتبارات البيئية يف املواصفات القياسية للمنتجات  -
ولذا جيب األخذ بعني االعتبار التصاميم املتنامية اليت هي صديقة للبيئية ولذا مت وضع ) انتهاء العمل االفتراضي –املواد اخلام (خالل مراحل حياا 

عند تصميم املنتجات اجلديدة أو تعديلها وأخذت بعني االعتبار هذه اإلرشادات حاجيات  جمموعة من اإلرشادات لكيفية إدخال االعتبارات البيئية
  .العمالء يف األسواق وموقف املنتجات املنافسة وأساليب االتصال املستخدمة للتعريف باملنتجات

  . ن امللوثات الناجتة عند عمليات اإلنتاج املختلفةواهلدف األساسي من هذه املواصفة هو احلفاظ على املوارد الطبيعية واحلد من استرتافها واحلد م
تعترب آلية مهمة ملراقبة مدى تطابق املنتجات مع املواصفات البيئية وهي عبارة عن شعار يوضع  :14020 (Eco-label)ـ امللصقات البيئية 

  .النية للسلععلى السلع واملنشات اخلدمية تدل على مدى كفاءا البيئية وهي خمتلفة عن البطاقات اإلع

ه ويف تزود املستهلك مبعلومات مفيدة وموثقة ذات مصداقية عالية وهي تساعد اختاذ قرارات الشراء وبالتايل حياول املنتجني احلصول على هذ
  .نوع من هذه البطاقات البيئية هي العديد من دول العامل 25البطاقات من اجل تسويق منتجام ويوجد حوايل 

II يف املنشئات املختلفة يترتب عليه جمموعة  14000إن عملية تطبيق مواصفة االيزو :ومعوقات تطبيقها 14000ومزايا االيزوفوائد  4 ـ
  .هائلة من الفوائد، بالرغم من ذلك فأن عملية تطبيقه ال ختلوا من املعوقات

II عمليات مع بيان آلية املراجعة واملراقبة والقياس وتعزيز يترتب عليه إنشاء نظام إداري متكامل لضبط كافة ال 14000مزايا االيزو 1 ـ 4 ـ
  11:فرص التحسني يف نظام اإلدارة البيئية للمنشأة وتتمثل فوائده يف

فسية زيادة القدرة التنافسية للشركة واملنشأة يف حتقيق متطلبات التصدير إىل اخلارج حيث حتقق الشركات ذات السلوك البيئي الصحيح ميزة تنا -
  . على اآلخرين يف السوق الواعي بدرجة كبرية بالبيئة

  .ترشيد استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية -
  .احلد من التلوث -
  .والتشريعات البيئيةالتوافق مع القوانني  -
  .التحسني املستمر والفائدة امللحقة مبنتجات املؤسسة وخدماا -
  .حتسني قنوات االتصال بني الشركة واجلهات احلكومية املختصة -
  .حتسني صورة الشركة وأدائها البيئي مما يزيد من مسعتها -
  .اكتساب تقدير واعتراف اجلهات العاملية مما يفتح أسواق التصدير -
  .األوضاع البيئية للموظفني للعمل يف بيئة نظيفة وآمنة وخالية من امللوثاتحتسني  -
  .جتنب اخلسائر املادية واالقتصادية خاصة النامجة عن احلوادث ذات اآلثار البيئية أو املتعلقة بتكاليف التأمني -
  . رفع وزيادة الوعي بالبيئة لدى كل العاملني بالشركة -



 دراسة حالة لشركة االمسنت بعني الكبرية يف توجيه السلوك البيئي املؤسسة االقتصادية ISOدور معايري التقييس الـ   :البحـث وانعن

 423 

  .ائد السابقة حيث أن منع املشاكل البيئية عن طريق تطبيق نظام اإلدارة البيئية  أكثر رخصا من إعادة اإلصالحزيادة األرباح الناجتة عن الفو -
  .حتسن الوضع البيئي يف الدولة ويف العامل ككل -

وأتضح من  14000ولقد أجرت إحدى اهليئات الدولية املتخصصة يف جمال البيئة دراسة مسحية موعة من الشركات اليت طبقت نظام االيزو
  : هذه الدراسة أن كافة هذه الشركات قد استفادت بشكل فعلي من تطبيق النظام ومن النتائج  اليت خرجت ا الدراسة كاأليت

  .من الشركات حسنت مسعتها  65%
  .استفادت ماديا وبشكل مباشر % 61
 .حسنت عالقتها مع األطراف ذات املصلحة للمؤسسة  40%

  .جيابية مقابل املنافسنيحصلت على ميزة إ 28%
  .سامهت الشهادة يف البقاء على الشركة من االيار % 23
  12.حسنت ظروف العمل لديها % 12
II معوقات تطبيق نظام املواصفة القياسية  2 ـ 4 ـISO 14000:  بالرغم من حصول عدد من الشركات واملؤسسات على شهادة

مع ذلك مازال طريق الوصول إىل الوضع البيئي املنشود بعيدا فال بد أوال من مواجهة العديد من التحديات  ISO 14001اجلودة البيئية 
  :واملعوقات اليت تقف يف طريق حتقيق اجلودة البيئية ويتمثل أمهها يف اآليت

اا االقتناع الكايف بأمهية احلفاظ على البيئة إن هناك من الشركات واملؤسسات ال يوجد لدى قياد: أـ نقص الوعي البيئي لدى اإلدارة الصناعية
نتاج األنظف، وكذلك املعرفة الكافية بنظم إدارة البيئة وفوائدها وبالتايل فإم يعارضون إجراء أية تعديالت يف عمليات اإلنتاج من شأا حتقيق اإل

 ظروف أفضل يف بيئة العمل وخاصة أم يعتقدون أن وكذلك ال يهتمون بتدريب موظفيهم ورفع وعيهم البيئي خوفا من مطالبتهم بتوفري
  .التكاليف اليت تتطلبها كل تلك اإلجراءات املتعلقة بالبيئة هي تكاليف إضافية ال مردود هلا

األكرب ال شك أن رغبة الشركات واملنشآت حنو تصدير منتجاا إىل اخلارج كان احلافز  :ب ـ انعدام الضغوطات بتطبيق نظام اإلدارة البيئية
فمثال ال هلا يف االجتاه حنو تطبيق نظم اإلدارة البيئية، فليس هناك ضغوطات أخرى من شأا أن جترب تلك الشركات بتطبيق نظم اإلدارة البيئية، 

كفاءة األجهزة  توجد ضغوط رقابية على نشاطاا اإلنتاجية واخلدمية حيث أن التشريعات والقوانني البيئية ضعيفة كما أا غري ملزمة مع عدم
م كما الرقابية البيئية وال توجد ضغوط من املستهلكني فهم ال يفرقون بني السلع الصديقة للبيئة والسلع األخرى وذلك لضعف الوعي البيئي لديه

  .ال توجد ضغوط من قبل املمولني احملليني الذين ال يدرجون أية اشتراطات بيئية يف شروطهم اخلاصة مبنح التمويل
إن حتول الدول العربية حنو تطبيق نظم اإلدارة البيئية بشكل واسع وشامل يتطلب توافر اطارات مؤهلة ومتخصصة يف : رة الكوادر البيئيةج ـ ند

د ا للمواجمال أنظمة اإلدارة البيئية حبيث تكون قادرة على إحداث التغريات التقنية اليت جتعل خطوط اإلنتاج أكثر كفاءة يف اإلنتاج وأقل إهدار
 اخلام واملدخالت األخرى، وذات انبعاثات وخملفات منخفضة، كما ال توجد هناك برامج تدريبية مستمرة لتزويد اإلطارات بكل ما هو جديد يف

  .تلك ااالت

واملخصصات املالية إن األجهزة البيئية يف األغلب أجهزة تنسيقية كما أا أقل نفوذا على املستوى السياسي، : د ـ ضعف قدرات األجهزة البيئية
املخصصة هلا من قبل احلكومة من أقل املخصصات مقارنة بالوزارات األخرى مما جيعلها كل ذلك غري قادرة على حتقيق فاعلية القوانني 

  .واالشتراطات البيئية

ك النظم املعلوماتية على مستوى املنطقة إن هناك نقص يف املقدرة املعلوماتية حيث هناك حاجة إىل تل: ه ـ نقص القدرة املعلوماتية والتكنولوجية
القيادات يساعد على معرفة اإلنبعاثات القياسية يف خطوط التصنيع وطرق التصنيع األنظف واملدخالت اإلنتاجية املساعدة على اختاذ القرار بواسطة 

لتقنيات التصنيع اليت قد ال تكون يف املستوى املطلوب الصناعية، وبالنسبة لنقص املقدرة التكنولوجية فإن الدول النامية ما هي إال دول مستوردة 
أنفقته هذه للتحكم يف امللوثات الناجتة عن العمليات الصناعية واليت حتتفظ الدول الصناعية املصدرة لنفسها بالتقنيات اإلنتاجية األنظف، ملا قد 

 13.مت االستغناء عنه نتيجة الضغوط البيئية عليها يف دوهلا الدول يف تطوير وحتسني أداء هذه الصناعات فالدول الصناعة ال تصدر إال ما
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III دراسة حالة لشركة االمسنت بعني الكبرية  

اسة عمال منا أن وحىت ال نترك هذه الدراسة النظرية جافة ذات بعد نظري أكادميي حبت، قد ارتأينا إىل أن نسقط هذه الدراسة النظرية على در 
  .كان االختيار على مؤسسة اإلمسنت بعني الكبرية سطيفميدانية تأخذ البعد العملي و

III – 1 التعريف بوحدة SCAEK  عني الكبرية إلنتاج االمسنت ومشتقاته تعد وحدة عني الكبرية إلنتاج االمسنت ومشتقاته شركة ذات
 ) (SPAأسهم 

ومشتقاته بالشرق  ERCEوهي تابعة للمؤسسة اجلهوية إلنتاج االمسنت 
من اجنح الوحدات التابعة هلذه األخرية وذلك نظرا للنتائج اليت حتققها هذه 

  .، اإلدارة العامة ومصنع االمسنتالوحدة وتتكون من جزئيني
III – 1 – 1 املوقع اجلغرايف ملصنع االمسنت:  

هكتار، وهو يقع على الطريق الوطين رقم 24يتربع املصنع على مساحة 
كلم جنوب دائرة 7كلم مشال مقر والية سطيف و20بعدعلى  139

  .عني الكبرية املنسوب إليها، وهو يأيت مبواده من جبل جمونس
من طرف الشركة  1974وقد مت االنطالق يف اجناز الوحدة سنة  

األملانية، إضافة إىل شركات جزائرية أخرى أما عن بداية التشغيل الفعلي 
K.H.D اية االف طن يوميا، ومل حتقق الوحدة 3وقدرت الطاقة اإلنتاجية حبوايل مليون طن سنويا  أي ما يقارب  1978 للمصنع فقد بدا يف

  ISO9000/2000بعد أن قامت ببعض اإلصالحات اجلديدة للدخول إىل  2000هذه النتيجة إال سنة 

III – 1 – 2 ختصص وحدة عني الكبرية لصناعة االمسنت يف إنتاج نوعني من االمسنت العملية اإلنتاجية يف الوحدة:  
                                                    "االمسنت برتلند العادي CRS"                                    "CPJ45املقاوم للكربيتات تاالمسن"

                                 
  

  :إلنتاجها املواد األولية التاليةوتستخدم 
  .  وجيلب من قرب املصنع CALCAIRE كالكار* 
  . وجيلب من قرب املصنع أيضا ARGILE الطني* 
   MINERAI DE FER.حديد خام* 
  .جيلب من مجيلة GYPSE اجلبس* 

  . و جيلب من قرب املصنع CALCAIRE AJOUTكالكار إضايف *         
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III – 1 – 3  ميكن حصر هذه األمهية يف النقاط التالية: االمهية االقتصادية للمؤسسة:  
من سنة إىل تلبية احلاجات املتزايدة يف جمال البناء واإلسكان، نظرا للحاجة املتزايدة للسكن حيث تتفاقم هذه املشكلة وتزداد  حدا االجتماعية  -

  .أخرى
  .نية املبذولة يف جمال التصنيع عرب خمطط التنمية االقتصادية واالجتماعيةتطوير األنشطة االقتصادية وتعزيز اهودات الوط -
  .املسامهة يف امتصاص البطالة اليت تفشت خاصة لدى الشباب، مع العلم أن هذه الصناعة هي أكثر الصناعات استقطابا لليد العاملة -
  .سياسة بناء املساكن املتبعة من قبل الصندوقإمكانية االستفادة من السيولة النقدية املتاحة لدى املواطنني من خالل  -

      
   

  
 

III– 2 ا اخلطوات اليت قامت SCAEK للحصول على املواصفةISO14001  
  :عليها أوال أن حتدد ما يلي 14001قبل شروع الشركة بتطبيق التزاماا جتاه مواصفات البيئية لاليزو

  .اخل...وسائل إنتاج، وعتاد النقل ومرافق خمتلفةاليت تشتمل عليها الشركة من : الوسائل املادية -
  .و هم جمموع العمال من إداريني وإطارات عليا إىل عمال وتقنيني: الوسائل البشرية -

  :اهلدف منه
  .       معرفة مكامن القوة والضعف للعناصر املختلفة للشركة -
خيص مجيع األطراف وكل من له مصلحة مع الشركة سواء مباشرة أو املادية والبشرية للوصول إىل هدف واحد وموحد  تتسخري مجيع اإلمكانيا -

  .غري مباشرة
بصفة عفوية حول ختفيض نسبة الغبار املتصاعد من مداخن املصنع يف  2002توقيع عقد التزام بني إدارة الشركة ووزارة البيئية ويئة اإلقليم سنة  -

 2006حىت  2003الفضاء إىل احلد األدىن املسموح به انطالقا من سنة

  :باخلطوات التالية ISO14001وقد قامت الشركة يف مسارها حنو احلصول على املواصفات الدولية للبيئة 

  .تعيني مسؤول عن البيئية على مستوى اإلدارة العليا وآخر على مستوى اإلدارة الوسطى للشركة: اخلطوة األوىل
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حتديد السياسة البيئية اخلاصة بالشركة حيث تترجم  هذه السياسة التزام الشركة وإرادة اإلدارة يف تطوير نظام اإلدارة : اخلطوة الثانية
Système de management environnemental (SME  ا تغطي هذه السياسة البيئية مجيع املستويات واألنشطة البيئية اخلاص

  :يةيف إطار احملاور اإلستراتيجية اآلت
  .متابعة برنامج التجديد واالستثمار اهلادف إىل التقليص من حدة التلوث واحملافظة على الوارد الطبيعية -
  .احترام الشروط اليت ميليها القانون والنصوص األخرى املنظمة حلماية احمليط واملنتج -
  .وضع حيز العمل لسياسة تسيري النفايات واحلماية من التلوث -
  .ناجع من مجيع األطراف املعنية وخصوصا الزبون يف إطار منظور اإلصغاء الدائم واملستمر تكييف نظام معلومايت -
  .متابعة حتسني وتكوين املستخدمني يف جمال اجلودة ومحاية البيئة -

ا مجيع إمكانيات أي وضع خطة متكاملة تترجم بصورة واقعية ما مت وضعه من تصورات يف سياستها البيئية ويراعى فيه التخطيط: اخلطوة الثالثة
  .املؤسسة املادية والبشرية

 نكالقانو خيضع التخطيط لإلجراءات التشريعية والقانونية احمللية السيما القوانني اليت تنص على محاية البيئة ومنع تصريف النفايات بشكل عشوائي
  .واملتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها 2001الصادر سنة 19-01رقم 

نقصد بالتنفيذ وضع مجيع اخلطط املرسومة على أرض الواقع، وعند تنفيذ اخلطة جيب أن تراعى بصورة دقيقة األهداف  التنفيذ:  رابعةاخلطوة ال
  .املؤسسة ةاملسطرة ضمن احملاور اإلستراتيجية لسياس

تقوم مبراجعة دورية وفق ما مت تدوينه يف السجالت على الشركة أن دف إىل حتسني دائم ومستمر لنظام اإلدارة البيئة  التدقيق:اخلطوة اخلامسة
كما يسهر على الرقابة الدائمة مدققني داخليني تابعني للشركة . وما مت تطبيقه يف امليدان لتقليل االحنرافات واملسجلة بني ما هو خمطط وما هو منفذ
  .داخلي وخارجيللكشف املباشر عن اخلطأ احملتمل وتصحيحه يف اقرب وقت، وينقسم التدقيق إىل 

  .يقوم به مدققون من داخل الشركة للوقوف على اخلطط املنفذة وتصحيح اخللل يف حال وجوده :التدقيق الداخلي

يف هذا اإلطار اعتمدت الشركة على خربة الوكالة  AFNOR املواصفةوتكون الشركة يف أخر مرحلة للحصول على : التدقيق اخلارجي
من رقم األعمال %30هي استثمار ما نسبته  14001الفرنسية للمواصفة اجلوانب العملية اليت قامت ا املؤسسة للحصول على مواصفة االيزو

  :يفيما يل
 .التعاقد مع شركة أمريكية للتزود مبصفاة_ Filtreدف تقليل انبعاث الغبار يف  -

  . مليار سنتيم مع إضافة تكاليف التركيب والصيانة103لفضاء وقد كلفها ما قيمته ا -
  .شراء كامتات الصوت دف تقليل الصوت املنبعث من اآلالت والذي يضر العمال -
  .معاجلة املياه املستعملة بصورة جزئية قبل التخلص منها يف الطبيعة -
  .ة ومعزولةالتخلص من الزيوت املستعملة بوضعها يف أماكن خاص -
  .إقامة شبكة طرقات داخل الشركة للقضاء على تصاعد الغبار يف الفضاء -
  . 2008خلق مصلحة اجلودة والبيئة ضمن اهليكل التنظيمي للشركة، يشرف عليها مساعد املدير العام مكلف باجلودة البيئة يف فيفري -

III– 3 العوائق اليت واجهتها الشركة يف تنفيذ االلتزامات هي:  

  .قلة اإلطارات املكونة يف اال البيئي وللتخلص من املشكل تنظم دورات تكوينية للعمال_ 
  .لدى العمال، والشركة تعمل باستمرار للتحسني املستمر والدائم للعمال واإلطارات ينقص ثقافة التغيري البيئ_ 
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 :اخلامتة

 اإلنسانبسبب تفاقم مشكل التلوث البيئي ومدى تأثريه على صحة  اإلفرادلدى الدول واملؤسسات و األخريةإن تنامي الوعي البيئي يف السنوات 
 اإلنسانالبيئية من خالل املواصفات البيئية حبيث أصبح  الدارةفقد ساهم يف إعطاء امليزة التنافسية للشركات اليت تلتزم بتطبيق نظم  واتمع ككل،

املنتوج  ومييل إىل  شراء املنتج النظيف والذي ميتلك املواصفات البيئية السليمة وحيافظ على صحة الفرد ونظافة  يف سعر اإلضافيةيتحمل التكاليف 
ومراعاة البعد البيئي يف مجيع مراحل  األخضراتمع، كما أن الشركات والدول تيقنت بأنه ال ميكن  السيطرة على السوق إال من خالل املنتوج 

  .احملافظة على نظافة احمليط والتحكم أكرب يف النفايات واالنبعاث الغازيةوذلك بغية   اإلنتاج
  

  :النتائج والتوصيات 
جيب على املؤسسة تبين هذه املواصفات الدولية للحفاظ على املكانة التنافسية هلا وذلك من أجل حتسني صورا يف األسواق على املستوى  -1

  . العاملي واحمللي
  . لق نظام إدارة بيئية يهتم بالدرجة األوىل باملواصفات البيئية يف خمتلف مستويات املؤسسةجيب على املؤسسة خ -2
  . جيب على املؤسسة نشر الوعي البيئي بني عماهلا وتشجيعهم على املسامهة يف تطوير األداء البيئي لإلدارة من خالل التحسني املستمر -3
  . جيب على احلكومة أن تدعم وتشجع مثل هذه املواصفات خدمة للبيئة وحتفيزا للمؤسسات املنتجة للسلع املالئمة أو الصديقة للبيئة -4
 

  
  املراجع باللغة العربية 

  كتب  •

  .، الرباط، احلركة املعجمية مبكتب تنسيق التعريباللسان العريب. جواد حسين مساعنة -1

 .2005، الشارقة، جامعة الدول العربية،14000نظام اإلدارة البيئية و املواصفات البيئية . عادل عبد الرشيد عبد الرزاق -2

، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، نظم إدارة اجلودة يف املنظمات اإلنتاجية واخلدمية. يوسف حجيم الطائي وآخرون -3
2008. 

 .2005،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية،  مة يف نظم اإلدارة البيئيةمقد. عبد الرحيم عالم -4

 .دار املسرية:عمان ISO14000،إدارة البيئة ونظم ومتطلبات عبد اهللا حكمت النقار. جنم العزاوي -5

  2اجل التنمية املستدامة، جملد ناملوسوعة الدولية للمعرفة م -6

  

  مداخالت •

دور اإلدارة البيئية يف حتسني األداء البيئي للمؤسسة االقتصادية، مداخلة حول التنمية املستدامة، جامعة فرحات عباس . "نعثمان حسن عثما -1
2008. 

، امللتقى العلمي والدويل للتنمية "مواصفات اإليزو كمعيار لقياس كفاءة استعمال املوارد االقتصادية والبيئية"مناصرية رشيد، . رحيم حسن  -2
 .2008مة، سطيف، جامعة فرحات عباس، املستدا
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 رسائل •
 
   .اإلدارة الدولية و التسويق الدويل، أطروحة دكتوراه، األكادميية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا. خليل قبالن-1

  املراجع باللغة األجنبية

  1 -Fabienne, Guerra.pilotage stratégique de l’entreprise, Bruxelles.  
   2- Michel Jonqières.le manuel du management environnemental, France 2001   

  انترنت 

1-www.moeforum.net/vb1/uploaded/4063_1184569020.doc 
http://www.balagh.com/mosoa/eqtsad/1c1ei9c9.htm-2  

  
:شاهلوام
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 .4،  ص  بمكتب تنسيق التعريبالحركة المعجمية  ، الرباط ،اللسان العربي .جواد حسني سماعنة 1
 .271،أطروحة دكتوراه، اJكاديمية اJمريكية للعلوم و التكنولوجيا، ص ا!دارة الدولية و التسويق الدولي. خليل قب:ن 2

3 -www.moeforum.net/vb1/uploaded/4063_1184569020.doc , p 2. 

4 www.moeforum.net/vb1/uploaded/4063_1184569020.doc , p 5 

 .3 ص ،2005 ،، الشارقة، جامعة الدول العربية14000و المواصفات البيئية نظام ا'دارة البيئية  .عادل عبد الرشيد عبد الرزاق 5
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  مقدمة

عرفت اجلزائر خالل السبعينيات تطورا صناعيا سريعا و مهما إذ أنه خالل هذه الفترة القصرية مت إنشاء أكرب مركبات عرفتها    

حبيث أن املنشآت الصناعية املتواجدة بغري حملها ومتت بدون دراسة , غري أن عملية التصنيع مل تتم يف إطار التنمية املستدامة, البالد

اسات التأثري على البيئة جتعلنا ال نكترث لتحصيل املناهج التكنولوجية األقل تلوثا و األكثر توفري للطاقة و املواد مسبقة، خاصة در

الصناعي يف هذا اإلطار، القطاع الرئيسي املستهلك لعدد كبري من املواد األولية، كما أنه القطاع الرئيسي  ع، مع العلم أن القطااألولية

  .ريا للبيئةالذي حيدث تلويثا كب

 على  اكان هلذه الوضعية ويف ضل التقدم التكنولوجي اهلائل الذي فرض نفسه سبب يف زيادة حدة األخطار الصناعية وانعكاسا

مما جعل التفكري يف مواجهة هذه األخطار من أكرب التحديات اليت تواجهها الدولة بصفة عامة و املؤسسات , األوساط األخرى

  .الصناعية بصفة خاصة 

  :بناء على ما سبق ميكن طرح وصياغة اإلشكالية التالية الرئيسية هلذه املداخلة على النحو التايل 

د البيئي يف السياسة التسيريية للمؤسسات الصناعية يف التقليل من حدة التلوث الصناعي ومن مث إىل أي مدى ساهم إدماج البع

  حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر؟ 

  :ثالثة حماور رئيسية حيث نتناول ما يلي  03وعلى هذا األساس فان موضوع املداخلة قسم إىل 

  يف اجلزائر؛التلوث الصناعي وانعكاساته السلبية على البيئة  -

 إدماج االهتمامات البيئية يف السياسة الصناعية يف اجلزائر؛ -

 )دراسة جمموعة من املؤسسات الصناعية اجلزائرية(إلجنازات العظمى لرتع التلوث الصناعيا -

 فالتلوث الصناعي، التنمية املستدامة، دراسات التأثري البيئي، اإلدارة البيئية، اإلنتاج النظي :الكلمات الدالة  •
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  .التلوث الصناعي وانعكاساته السلبية على البيئة يف اجلزائر: أوال 

  .التلوث الصناعي والعوامل املساعدة على انتشاره . 1

لقد أدى التطور الصناعية اهلائل املواكب للزيادات السكانية وعدم ترشيد استهالك املوارد إضافة إىل ذلك عدم أخذ البيئة بعني 

  .املشاكل البيئة ويف مقدمتها مشكلة التلوث االعتبار، إىل ظهور

ميكن تعريف التلوث على أنه تلك األضرار اليت تلحق النظام البيئي وتنتقص من قدرته على توفري حياة صحية من : مفهوم التلوث 

يف سعيه لتعظيم إشباعه املادي الناحية البدنية والنفسية واالجتماعية واألخالقية لإلنسان، تلك األضرار عادة ما تنتج عن سلوك اإلنسان 

  .1بأقل جهد ممكن

التدهور املتزايد للعناصر الطبيعية بتفريغ النفايات من كل نوع واليت تؤثر على التربة، البحر، اجلو : كما عرفته بعض املعاجم البيئية بأنه

  .2واملياه على حنو جيعلها شيئا فشيئا غري قادرة على أداء دورها

كل تغري كمي أو كيفي يف مكونات البيئة احلية وغري احلية وال تقدر النظم البيئية على استيعابه دون أن خيتل : نهكذلك ميكن تعريفه بأ

  .3توازا

  .التلوث الصناعي  -1- 1

  :ختتلف نوعية وكمية امللوثات اليت تصدر من الصناعة اختالفا كبريا من صناعة إىل أخرى وتتوقف على عدة عوامل أمهها  

  .لصناعةنوع ا - 

  .حجم املصنع وعمره ونظام الصيانة به  -

  .نظام العمل باملصنع وكمية اإلنتاج  -

  .التقنيات املستخدمة يف العمليات الصناعية  -

  .نوعية الوقود واملواد األولية املستخدمة  -

  .وجود الوسائل املختلفة للحد من إصدار امللوثات ومدى كفاءة العمل ا  -

اجلهود املبذولة على املستويني القومي والعاملي، فإن احلالة تزداد سوءا وذلك بسبب النمو املطرد والسريع يف التقنيات وعلى الرغم من 

 .املستخدمة حديثا يف الصناعة، واجلدول التايل يوضح بعض الصناعات واملواد املنبعثة عنها
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  .بعض الصناعات واالنبعاثات الصادرة عنها: 1جدول رقم

  املواد املنبعثة عنها  ع الصناعةنو

  .اجلسيمات، مركبات الكربيت  مصانع األمسنت

  اجلسيمات، الدخان، أول أكسيد الكربون الفلوريدات  مصانع الصلب

  .ثاين أكسيد الكربيت، اجلسيمات  الصناعات غري احلديدية

  .ثاين أكسيد الكربيت، اجلسيمات  مصايف البترول

  .أكسيد الكربيت، ضباب محض الكربيتيك، ثالث أكسيد الكربيتثاين   مصانع محض الكربيتيك

  .اجلسيمات، الدخان، الروائح  مسابك احلديد والصلب

  .مركبات الكربيت، اجلسيمات، الروائح  مصانع الورق

  .ضباب محض اهليدروكلوريك وغازه   مصانع محض اهليدروكلوريك

  .أكاسيد األزوت   مصانع محض النيتريك

  .اجلسيمات والروائح   واملنظفات الصناعيةالصابون 

  الكلور  الكاوية والكلور االصود

  .اجلسيمات، الفلوريدات، األمونيا   صناعة األمسدة الفوسفاتية

  اجلسيمات  قمائن اجلري

  .اجلسيمات، الفلوريدات   صناعة األملنيوم

  .ضباب احلمض، الفلوريدات   صناعة محض الفوسفوريك

    

  .140، ص 2003، الدار العربية للكتاب، القاهرة، 2، طالتلوث البيئي وخماطر الطاقةحسن أمحد شحاتة،  :املصدر

  

 إضافة إىل ذلك تعترب الصناعة أكرب قطاع مستهلك للموارد الطبيعية أو الطاقات التقليدية وكما نعلم أن هذه الطاقات ملوثة للبيئة، مما

أمرا غري مرغوب بيئيا أمام تعاظم مشكلة التلوث وخماطره العديدة اليت باتت دد كل مظاهر جيعل االستمرار والتوسع يف استخدامها 

  .احلياة 

  . أشكال التلوث الصناعي -2- 1

ارتفعت ظاهرة تلوث اهلواء من قبل اإلنسان بعد الثورة الصناعية ومنو املدن واستخدام الوقود األحفوري ليبلغ أوجه :  تلوث اهلواء -

  .يف النصف الثاين من القرن العشرين، وأصبحت مشكلة تلوث اهلواء من أبرز املشكالت اليت يواجهها اإلنسان يف وقتنا احلاضر

حناء العامل هي من أكثر املناطق تعرضا لظاهرة التلوث، باإلضافة إىل الدول النامية اليت ال تتوافر هلا وجند أن املدن الصناعية يف مجيع أ

  .اإلمكانيات للحد من تلوث البيئة



  إدماج البعد البيئي يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية

 

 
433 

  .4ألف شخص سنويا 50وتسبب ملوثات اهلواء يف موت حوايل 

يه مادة غريبة أو عندما حيدث تغري هام يف نسب يتلوث اهلواء عندما تتواجد ف:" وقد عرف الس األورويب التلوث اجلوي كالتايل

  .5"املواد املكونة له حيث يترتب عليها حدوث نتائج ضارة،وتسبب مضايقات وإنزعاجات 

الغازات واألتربة الناجتة من الرباكني ومن حرائق الغابات واألتربة الناجتة : مصادر طبيعية، مثل: تنقسم مصادر تلوث اهلواء إىل قسمني

صف، وهذه املصادر عادة ما تكون حمدودة يف مناطق معينة حتكمها العامل اجلغرافية واجليولوجية، أما املصدر الثاين من من العوا

مصادر تلوث اهلواء فهو نتيجة ألنشطة اإلنسان على سطح األرض، فاستخدام الوقود يف الصناعة ووسائل النقل وتوليد الكهرباء 

ثاين أكسيد الكربون، أول أكسيد الكربون : ث غازات خمتلفة وجسيمات دقيقة إىل اهلواء وأمهها وغريها من األنشطة يؤدي إىل انبعا

  ).ثاين أكسيد الكربيت، أكاسيد النتروجني ( ومركبات الكربيت 

تلوث اإلنسان ومنتشرا بانتشارها على سطح األرض يف التجمعات السكانية، وهو ال ةوهذا النوع من التلوث مستمرا باستمرار أنشط

الذي يثري االهتمام والقلق حيث أن مكوناته وكمياته أصبحت متنوعة وكبرية بدرجة أحدثت خلال ملحوظا يف التركيب الطبيعي 

  .6للهواء

  :ميكن تقسيم ملوثات اهلواء إىل ست جمموعات رئيسية هي كالتايل 

وتشمل أول أكسيد الكربون وثاين أكسيد الكربون، وتنتج هذه الغازات من االحتراق الغري كامل :  COxأكاسيد الكربون  -

  . للمواد العضوية 

يقصد ا مركبات النيتروجني الغازية واليت تتكون عند إحتاد النيتروجني واألوكسجني حتت درجات :   NOxأكاسيد النيتروجني -

، وثاين أكسيد NOوأهم هذه املركبات أول أكسيد النيتروجني .  املركبات كالسيارات وغريهااحتراق البرتين يف: حرارة عالية، مثل

  .وتعد من امللوثات اليت تسبب تساقط األمطار احلمضية يف املناطق الصناعية . ، وهذه الغازات سامة جداNO2النيتروجني 

، ويعترب حرق الوقود وصهر املعادن SO3د الكربيت وثالث أكسي SO2وتشمل ثاين أكسيد الكربيت :  SOx أكاسيد الكربيت -

  .7أهم مصادر انبعاث هذه الغازات

امليثان والكلوروفورم، باإلضافة إىل ذلك هناك العديد من : وتشمل هيدروكربونات غازية وسائلة مثل: املواد العضوية املتطايرة -

  .بترول وحمارق النفايات الصلبة وأهم مصادر هذه امللوثات مصايف ال. امللوثات العضوية املتطايرة

وتبقى هذه املواد عالقة ) مثل الرصاص(دقائق صلبة مثل الغبار واملعادن الثقيلة : وتكون هذه املواد على نوعني: املواد العالقة يف اهلواء -

  .رذاذضباب، : وقطرات سائلة مثل األمحاض والزيوت واملبيدات وتكون على شكل. يف اهلواء حسب حجمها ووزا

املواد الكيميائية واملؤكسدة واملتكونة من الغالف الغازي خالل تفاعل األوكسجني وأكاسيد النيتروجني واملواد العضوية املتطايرة  -

  .8حتت تأثري األشعة الشمسية
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  : بعض الظواهر الناجتة عن تلوث اهلواء

-20(من اجلزء العلوي لطبقة الستراتوسفري، على ارتفاع يتراوح بني  % 90ميثل غاز األوزون : ظاهرة تآكل طبقة األوزون - أ

الشمس، بامتصاص جزء مهم من األشعة فوق البنفسجية املنبعثة من ) O3(فوق سطح األرض، وتقوم طبقة األوزون ) كلم50

ثار األشعة فوق البنفسجية، والغالف احليوي من التعرض آل) التربوسفري(وبذلك فهي حتمي الغالف اجلوي القريب من سطح األرض 

  .فال يصل منها إىل سطح األرض إال قدرا معتدال ال يضر بالكائنات احلية 

، الغاز الذي حيدث أكرب ضرر لطبقة األوزون وهو املسؤول عما يعرف اآلن بثقب )CFC" (الكلور وفلور والكربون " ويعد غاز 

  . 9طرية األوزون الذي أصبح أهم الظواهر البيئية العاملية اخل

وقد يتساءل البعض ملاذا كل هذا االهتمام العاملي ... قضية األوزون حتتاج إىل تضافر اجلهود ملواجهة األخطار اليت قد حيملها املستقبل 

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

  .البيئية األخرى 

، إن 1991فقد ذكر فريق العمل املعين بالتقومي البيئي والتابع لربنامج األمم املتحدة لشؤون البيئة يف تقرير نشره يف نوفمرب عام 

معلقا استرتاف طبقة األوزون والزيادة الناجتة يف األشعة فوق البنفسجية قد يؤديان إىل تعجيل معدل تكون الضباب الدخاين الذي يبقى 

حيث ساد الضباب الداين جو املدينة وحول نارها إىل ليل على مدى بضعة أيام،  1952أيام، مثلما حدث يف لندن عام  ةيف اجلو لعد

آالف حالة وفاة، كما أن تأكل درع األوزون قد يؤدي إىل زيادة معدالت  4وأدى إىل خسائر فادحة يف األرواح وصلت إىل حوايل 

  . سرطان اجللد

ألشعة فوق البنفسجية فتلعب دورا رئيسيا يف تكوين األورام اجللدية القتامية، وهي النوع األشد خطرا، وهذا يعين حدوث ما أما ا

  . 10ألف حالة سرطان جلد سنويا  300يقدر حبوايل 

ة وجتعدها، التأثري يف من األخطار الصحية األخرى ملشكلة تدهور حالة طبقة األوزون، ضعف نظام املناعة عند اإلنسان وترهل البشر

العينني وذلك بإصابة عدسة العني بعتمة، يج األغشية املخاطية للجهاز التنفسي وظهور أمراض السعال واالختناق و وهن الرئتني 

  . 11وااللتهاب واالنتفاخ الرئوي

ذلك، فاتساع الثقب يف هذه الطبقة  ال تتوقف اآلثار السلبية لتقليص طبقة األوزون على البشر وحدهم، بل ميتد التأثري ألكثر من

يساعد على وصول األشعة الشمسية بكميات أكرب إىل األرض فتزيد حرارة األرض وبالتايل يؤدي إىل ما يعرف بظاهرة االحتباس 

  .احلراري 

الف األوزون مسؤولية من خالل ما تقدم يتبني لنا مدى األضرار اليت ستلحق بالكائنات احلية ومناخ الكرة األرضية، لذا فإن محاية غ

" واملعروفة باسم "  الكلور فلور كربون " دولية وتقع بالدرجة األوىل على عاتق الدول الصناعية ألا تساهم بصنع وإطالق مادة 

إىل اجلو اليت يف اهلواء بالدرجة األوىل، كما جيب إحترام االتفاقيات املعقودة بشأن محاية البيئة وختفيض كمية املواد املنبعثة " الفريون 

  .تسبب تآكل طبقة األوزون 
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تعين هذه الظاهرة ارتفاع حرارة كوكب األرض بصورة عامة، واحنباسها بني سطح األرض واهلواء، : ظاهرة االحتباس احلراري - ب

لسماح مبرور فيكون الوضع أشبه بالبيت الزجاجي، وترجع تسمية االحتباس أو الصوب الزجاجية إىل الصوب الزجاجية اليت تستخدم ل

األشعة الشمسية إىل داخل الصوبة مث متنع جزء من األشعة حتت احلمراء املرتدة من اخلروج وهو ما يؤدي إىل رفع درجة احلرارة داخل 

  .12الصوبة عنها يف خارجها 

يد الكربون، امليثان، أكسيد غاز ثاين أكس: وتعود ظاهرة  االحتباس احلراري إىل  ارتفاع نسبة امللوثات من الغازات املختلفة وأمهها 

  .األزوت والكلور وفلور وكربون، إضافة إىل بعض الغازات األخرى واجلسيمات املتباينة يف الغالف اجلوي 

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

   .اخل ...الغابات 

كانت هذه الغازات تتواجد يف األحوال العادية، قبل ظهور التصنيع، بنسب ضئيلة ويف حالة توازن على مستوى الكرة األرضية، مث 

جاء اإلنسان بأعظم إجنازاته، الثورة الصناعية واليت كانت بالدرجة األوىل ثورة يف استخدام الطاقة وقد صاحب ذلك زيادة يف أنشطة 

  .واستخراج الطاقات االحفورية، وقد أدى استهالك كميات كبرية من الطاقة إىل ارتفاع نسبة هذه الغازات  البحث عن واستكشاف

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

  .وضة يف مياه األمطار املتساقطة على املناطق احمليطة باملنشآت الصناعية يف اهلواء من مداخن املصانع، وأن هناك مح

حتدث األمطار احلمضية نتيجة تفاعل غاز ثاين أكسيد الكربيت وأكاسيد النتروجني مع املاء يف اجلو، وتعاين من ظاهرة األمطار 

ا بينت الدراسات األخرية حدوث األمطار احلمضية يف احلمضية دول أمريكا الشمالية وأوربا الغربية وبعض دول أوربا الشرقية، كم

 اليابان والصني واهلند وبعض البلدان النامية يف آسيا وإفريقيا، وليس بالضرورة أن طل األمطار احلمضية فوق نفس املنطقة اليت تنطلق

  . 13منها الغازات اليت تسببها بل  قد تتأثر ا الدول ااورة والبعيدة أحيانا

طار احلمضية آثار  سيئة على الصحة العامة لإلنسان حيث تؤدي إىل ختريش األغشية املخاطية للجهاز التنفسي واحتقان األنف ولألم

والبلعوم وزيادة أمراض الربو واحلساسية وضيق التنفس ويج العينني واألجزاء املكشوفة من اجلسم، وتؤثر يف نوعية مياه الشرب 

  .والتربة الزراعية 

ثر يف نوعية املياه وخاصة مياه البحريات، ويف العامل عشرات اآلالت من البحريات اليت تأثرت باحلموضة بدرجات متفاوتة، كما تؤ

  .والكثري منها ال حتتوي على األمساك بسبب األمطار احلمضية 

لتخفيف األمطار احلمضية البد من ختفيض تؤثر كذلك على املباين واآلثار التارخيية املكشوفة واملباين احلجرية الكلسية واإلمسنتية، و

  .الغازات املنطلقة إىل اجلو واليت تسبب هذه الظاهرة 

مليون  296من مساحة الكرة األرضية ، ويبلغ حجم هذا الغالف حوايل %  70الغالف املائي ميثل أكثر  من : التلوث املائي  -

ن مصادر احلياة على سطح األرض، لذا ينبغي صيانتها واحلفاظ عليه من اجل ميال مكعبا من املياه، ومن هنا تبدو أمهية املياه كمصدر م

، وعندما نتحدث عن التلوث املائي من املنظور العلمي فإننا 14توازن النظام اإليكولوجي الذي يعترب يف حد ذاته سر استمرارية احلياة 

  .ح غري صاحلة الستخداماا األساسية نقصد إحداث خلل و تلف يف نوعية املياه ونظامها االيكولوجي حبيث تصب
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تكون املياه ملوثة إذا مل تكن على مستوى كفاءة عالية جيعلها مناسبة : وحسب اللجنة القومية للمياه يف الواليات املتحدة األمريكية 

  .15ملستوى االستخدام البشري املضمون، سواء أكان ذلك يف احلاضر أو يف املستقبل

  :املاء الناجتة عن األنشطة البشرية كالتايل وميكن إمجال ملوثات 

ينتج هذا التلوث نتيجة قذف املياه الساخنة اليت استعملت يف حمطات توليد الطاقة الكهربائية أو املنشآت : التلوث احلراري * 

ائنات  اليت تعيش يف املاء الصناعية لغرض التربيد، مما يؤدي ذلك إىل رفع حرارة املاء وتغري خواصه الطبيعية، وهذا ينعكس على الك

  .16وبالتايل على اإلنسان

ظاهرة التلوث بالنفط ظاهرة حديثة مل يعرفها اإلنسان إال يف النصف الثاين من القرن املاضي وتتعدد األسباب اليت :  التلوث بالنفط* 

  :تؤدي إىل ذلك وأمهها 

  . حوادث ناقالت البترول وأنابيب نقل البترول املمتدة حتت املاء -

  .عمليات التنقيب عن البترول يف عرض البحر  -

  .النفايات واملخلفات النفطية اليت تلقيها ناقالت النفط  -

  .مصايف النفط  -

مليون طن يتم شحنها  50مليون طن من احملروقات متر سنويا بالقرب من الشواطئ اجلزائرية وأن  100بالنسبة للجزائر يقدر حوايل 

  .17آالف طن منها تفقد وتتسرب إىل البحر أثناء هذه العملية  10سنويا إبتداءا من املوانئ  الوطنية  وأن 

تشكيل طبقة عازلة تعيق التبادل الغازي بني اهلواء واملاء، مما جيعل عملية التشبع  ويظهر تأثري النفط على تلوث املاء من خالل

  .باألوكسجني عملية صعبة جدا ومن مث التأثري على حياة الكائنات احلية احليوانية والنباتية

واحدا من أهم املشكالت املقلقة اليت  يعترب تلوث املاء باملواد املختلفة الناجتة عن الصناعات املتعددة: التلوث باملخلفات الصناعية* 

الرصاص، : تواجه اإلنسان، وينتج التلوث الصناعي عند إلقاء النفايات الصناعية الصلبة أو السائلة احملتوية على املعادن الثقيلة مثل

  .18الزنك، الزئبق، النحاس، األملنيوم وغريها من املعادن يف املياه السطحية واجلوفية

 55من املياه املستعملة وتؤدي بــذلك إىل تكون نـحو  3مليون م 220اه املستعملة الصناعية تلفظ سنويا أكثر من يف اجلزائر املي

آالف طن من املواد  8ألف طن من املواد  العالقة و  134و ) DBO5(ألف طن من الطلب البـيولوجي على األوكسجـني 

سدود بين : اضح يف تلوث املياه وخاصة مياه ااري والسدود مثل حالة األزوتية، فكل هذه النفايات الصناعية سامهت بشكل  و

  . 19دل، جناده ، األكحل ومحام غروز وكذلك األمر بالنسبة إىل أودية تافنة، سيبوس، الصومام والشلف

  :وهناك عدة أسباب سامهت يف تلوث املياه منها 

  .كلفة حبماية وتطهري املياه غياب الرقابة املنتظمة اليت تقوم ا املؤسسات املت -

  .نقص الضرائب اليت تفرض على املؤسسات اليت تقوم بالتلويث  -

  .ندرة وسائل التمويل املايل الذي عطل مشاريع تصفية املياه  -

  .20وتعد اجلزائر، سكيكدة وعنابة من أهم املركبات الصناعية امللوثة 
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املياه العادمة ,  الدول، وينتج عنها خملفات وفضالت مثل  النفايات الصلبة الصناعيةتتعدد األنشطة الصناعية يف: النفايات الصناعية  -

، امللوثات اإلشعاعية، امللوثات احلرارية والضجيج، وختتلف نوعية وكمية النفايات الصناعية باختالف نوعية )الصرف الصناعي(

  .الصناعة وطريقة اإلنتاج فيها 

  :ات الصناعية هي كاآليت بالنسبة للجزائر فيما خيص النفاي

  .طن يف السنة  26500أكثر من : النفايات غري العضوية  -

  .طن يف السنة  9800أكثر من :النفايات املزيته  -

  .طن يف السنة  9500أكثر من : النفايات املتحللة بيولوجيا  -

  .طن يف السنة  1148300أكثر من : النفايات قليلة السمامة  -

 40حوايل (بومرداس، املنطقة الصناعية يف الرويبة والرغاية : تعد أكثر تضررا ا الواليات اآلتية: ةغري العضوي فيما خيص النفايات

%  70وعنابة هي أكثر الواليات تضررا بـ %)  11حوايل (، اجلزائر %) 13حوايل (، عنابة %) 20حوايل (، وهران، آرزيو %)

لنفايات قليلة السمامة وفيما خيص النفايات املزيتة تعد سكيكدة أكثر الواليات تضررا بالنسبة ل%  80من حيث النفايات العضوية و 

  .21%  40من اموع وتليها وهران، آرزيو بنحو %  51بنحو 

  :ومن أهم األسباب اليت أدت إىل مثل هذه املشاكل 

  .فايات الصناعيةسرعة التقدم الصناعي واليت مل يواكبها بنفس السرعة تطوير طرق التخلص من الن -

  .قلة الوعي لدى بعض أرباب الصناعة والتخلص من النفايات الصناعية بطرق غري سليمة  -

  . 22عدم وجود تشريعات كافية حتمل أصحاب الصناعة مسؤولية حتمل كلفة مجع ونقل ومعاجلة النفايات -

منذ فجر التاريخ الضطراب مصدره نشاط اإلنسان إال مل تتعرض البيئة : العوامل املساعدة على انتشار التلوث الصناعي  -1-3

منذ الثورة الصناعية، فمع اعتماد اإلنسان املتزايد على اآللة ومع التقدم العلمي السريع الذي شهده العامل، والذي متخض عن تقنية 

لة اخلطر يف القرن العشرين هائلة مكنت اإلنسان من السيطرة على البيئة ومن مث ظهرت معامل اضطراا وتدرجت حىت بلغت مرح

  .واخلطر احملدق يف النصف الثاين منه 

ارتفاع نسبة ثاين , وتغري معامل البيئة ظاهرة كان حلدوثها اختالل يف نظامها اإليكولوجي من جراء عدة تغريات يف تراكيز اهلواء واملاء

ت املناخية، ظهور األمطار احلمضية وتك طبقة  األوزون أكسيد الكربون يف اجلو، الزحف العمراين على األراضي الزراعية ، التغريا

  .اخل … 

  :ميكن إجياز أسباب حدوث التلوث الصناعي إىل 

الضغط على : ، وهذه الزيادة بدورها تؤدي إىل ظهور عدة مضاعفات منها23الزيادة السريعة يف عدد السكان على املستوى العاملي -

  .املوارد الطبيعية واسترتافها 

  .ستغالل غري املخطط للموارد واسترتافها أما بأساليب بدائية أو بتكنولوجيا متقدمة مل تعرف أثارها البيئية مسبقا اال -

إنشاء املناطق الصناعية دون ختطيط أو دراسة أو بيان إقليمي من شأنه أن يؤدي إىل ظهور عدة مشاكل وصعوبات وهذا ما تقع  فيه 

  :24اجلزائر حاليا وهذا بسبب
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  .نقص الفادح يف قواعد الوقاية واألمن الصناعي داخل املنشآت الصناعية ال -

  .غياب سياسة التسيري يف إنشاء أو تنمية املناطق الصناعية على املستوى الوطين واإلقليمي  -

عية اليت ال تسمح عدم مالئمة النصوص اإلدارية يف املناطق الصناعية مع اإلصالحات االقتصادية عالوة على مشكل العقارات الصنا -

  .بتوضيح املسائل القانونية 

نقص وسائل التمويل اليت ال تسمح بوجود منو متوازن  يف املناطق الصناعية، إضافة إىل أن مبدأ التكفل باملشاكل املطروحة باقيا  -

  .حربا على ورق 

هذه األسباب وغريها مثل ) يتعارض مع البيئة نشاط صناعي ال (حالة التجهيزات التكنولوجية داخل املصانع اليت ال تفي بالغرض  -

اخل، تساهم بصفة مباشرة أو غري  مباشرة يف حدوث تأثريات سلبية على البيئة ومن مث اختالل التوازن وظهور ... حالة املناخ، املوقع 

  .املشاكل 

  

 إدماج االهتمامات البيئية يف السياسة الصناعية يف اجلزائر : ثانيا

  : يناإلطار القانو. 1

 1403ربيع الثاين  22املؤرخ يف 83-03لقد جتلى االهتمام املتزايد بأثر البيئة على مسار التنمية من خالل إصدار القانون رقم 

  . 25واملتعلق حبماية البيئة واهلادف أساسا إىل توجيه ومتهيد مشاريع الدولة اخلاصة ا  1983فرباير  05املوافق لـ

  :توجيه خمتلف برامج الدولة يف هذا اال، لذا ركز على حماور كربى هي من أهم أهداف هذا القانون 

  .محاية الطبيعة واحملافظة على الفصائل احليوانية والنباتية -       

  ).احمليط اجلوي، املياه القارية واحمليطات ( محاية األوساط املستقبلية  -

  .ن املنشآت املصنفةالوقاية من ظواهر التلوث املضرة باحلياة والنامجة ع -

  .احمليط وذلك بإجراء دراسة التأثري  ىإجبارية تقييم مدى تأثري حوادث املشاريع عل -

يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية . 2003يوليو سنة  19املوافق لـ  1424مجادي األول عام  19املؤرخ يف  10-03قانون رقم 

  . 26القانون قواعد محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة  من خالل املادة األوىل حيدد هذا, املستدامة

  :وفيما يلي بعض املراسيم والقوانني الراهنة حلماية البيئة واالستغالل العقالين للطاقة 

  .اخلاص بدراسة التأثري على البيئة 1990فيفري  27املؤرخ يف  78-90املرسوم التنفيذي رقم  -

  .املتعلق باملنشآت املصنفة 1998ديسمرب  03املؤرخ يف  339-98املرسوم التنفيذي رقم  -

واملتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها  2001ديسمرب  12املوافق لـ  1422رمضان عام  27املؤرخ يف  19-01القانون رقم  -

  .وإزالتها

  .امللوثة واخلطرية والذي ينص على فرض ضريبة على األنشطة  1991ديسمرب  18املؤرخ يف  25-91القانون رقم  -

اقتصاد ( واملتعلق بالتحكم يف الطاقة  1999جويلية  28املوافق لـ  1420ربيع الثاين عام  15املؤرخ يف  09-99القانون رقم  -

  ).الطاقة 
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واملتضمن انضمام اجلزائر إىل  1980يناير سنة  26املوافق لـ  1400ربيع األول عام  08املؤرخ يف  14-80املرسوم رقم  -

  .1976فرباير سنة  16تفاقية محاية البحر األبيض املتوسط من التلوث املربمة بربشلونة يف ا

واملتضمن انضمام اجلمهورية اجلزائرية  1998مايو سنة  16املوافق لـ  1419حمرم عام  19املؤرخ يف  158-98املرسوم رقم  -

  .ايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود الدميقراطية الشعبية إىل اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النف

  .املواجهة االقتصادية للتلوث . 2

يف اجلباية إن اإلستراتيجية اليت تبنتها اجلزائر يف إطار محاية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة تركز أساسا على األدوات االقتصادية املتمثلة 

  .اخل ... البيئية واإلعانات 

تلجأ احلكومة إىل تقدمي بعض التسهيالت للتأثري يف معدالت التلوث ، وذلك مبنح قروض  :سياسة منح اإلعانات احلكومية  -2-1

طويلة األجل ذات الشروط امليسرة لتمويل عمليات معاجلة التلوث من طرف املؤسسات قبل إلقائها يف الوسط الطبيعي أو تقدمي 

  :تأخذ هذه اإلعانات األشكال التالية قروض للمشاريع صديقة البيئة، و

  . ∗التحفيز بدل احلظر -

  .متويل االستثمارات اخلاصة مبعدات احلد من التلوث  - 

  .حتفيز االستثمارات احملافظة على البيئة  - 

العنصر البشري أو عادة ما تلجأ احلكومة إىل إصدار نصوص قانونية متنع ا أشكال التلوث املضرة ب :سياسة املنع والتقنني  -2-2

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

  : 27يلي

  

  .مدى توافر البدائل القريبة للنشاط اإلنتاجي املسبب للتلوث  -

  .للتلوث مستوى التكلفة اليت يفرقها النشاط اإلنتاجي املسبب  -

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

  .وحساب التكلفة اخلارجية املترتبة على هذا النشاط  اإلنتاجي 

حلكومة يف إتباعها السياسة التجارية، حيث تعمل على من بني  السياسات اليت قد تلجأ إليها ا:  السياسة النقدية والتجارية -2-3

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

  .ة معدل أقل من التلوث ختفيض التعريفة اجلمركية على املواد املستوردة من اخلارج واليت يترتب على استخدامها يف العملية اإلنتاجي

واملتعلق حبماية البيئة يف  2003يوليو سنة  19املوافق لـ  1424مجادي األول عام  19: املؤرخ يف  10- 03ومثال ذلك قانون 

 إطار التنمية املستدامة، الذي من بني تسهيالته، إجراءات حتفيزية يف اجلانب اجلبائي اجلمركي فيما خيص جلب املعدات املستخدمة يف

  .احلد من التلوث 
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حتتل اجلباية البيئية التأييد الواسع لدى العديد من صناع القرار لكوا أداة اقتصادية هامة :  السياسة اجلبائية خلفض التلوث -2-4

ريبة تساهم يف توفري إيرادات مالية وتتميز بكوا مكون وذو أمهية بالنسبة للتشريع البيئي وذلك من خالل استخدام السياسة الض

  . 28لتوجيه قرارات أرباب العمل حنو االستثمارات غري امللوثة للبيئة 

، الذي اعتمدته منظمة التعاون ∗∗ينص مبدأ امللوث الدافع) : Principe Pollueur - Payeur(مبدأ امللوث الدافع   -2-5

السلطات العمومية النفقات اخلاصة باإلجراءات أن امللوث جيب أن تقتطع منه " على  1972سنة ) O.C.D.E(والتنمية االقتصادية 

. 29أي جيب على احلكومة إجبار املتسبب يف التلوث على دفع نفقات إزالة آثار التلوث" الرامية إىل احلفاظ على البيئة يف حالة مقبولة 

اخلاص حبماية  2003يوليو  19املؤرخ يف  10-03من األحكام العامة للباب األول مـن قانون  03بالنسبة للجزائر تعرفه املادة 

يتحمل كل شخص يتسبب نشاطه أو ميكن أن يتسبب يف إحلاق الضرر بالبيئة، : " البيئة يف إطار التنمية املستدامة على أنـــه

  ".نفقات كل تدابري الوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة األماكن وبيئتها إىل حالتها األصلية 

حافز للتقليل من التلوث ألنه يقر أن التكلفة البيئية هي تكلفة القيام باألعمال امللوثة وعلى ذلك ال جيب أن يعترب هذا املبدأ مبثابة 

قد نالت هذه العبارة جناحا كبريا، وهذا راجع بدون ) . التعويض(يتحملها اجلمهور بل من يقوم بالتلويث هو الذي جيب عليه الدفع 

امللوثني وليس املستهلكني هم الذين عليهم حتمل تكاليف املعاجلة ، لكن  يف احلقيقة حيمل شك إىل لفظتها السهلة، وهي تعني أن 

  .العبء النهائي بالضرورة على املستهلك 

املناسب واألكثر  ءلقد قبلت احلكومات ومنظمات اإلعانة إىل حد بعيد ذا املبدأ ، غري أن طابعه العام ال يسمح دوما باختيار اإلجرا

ذ حيدث يف بعض األحيان تسرب إنبعاثات بشكل يصعب فيها حتديد هوية امللوثني ومراقبتهم ويف بعض األحيان يظهر مردودية، إ

التلوث بعد سنني من فترة إحداثه لدرجة يصعب فيها حتديد مستوى التلوث الذي أحدثه كل متسبب ويف أحيان أخرى يطال التلوث 

وث من بلد متسبب إىل بلد ضحية ويف غياب التعاون بني البلدين ينقلب مبدأ امللوث منطقة عابرة للحدود أين ميتد فيها خطر التل

  . 30الدافع إىل مبدأ الضحية جمربة على الدفع 

ويعرف هذا النوع بالسياسة الوقائية  ألا تعمل على فرض الرسوم التحفيزية لتجنب اإلضرار : السياسة اجلبائية التحفيزية  -2-6

  :ذه السياسة نوعني من الرسوم مها بالبيئة، وتتضمن ه

من  203خيضع هذا الرسم ألحكام املادة : أو اخلطرية /الرسم التحفيزي للتشجيع على عدم ختزين النفايات الصناعية اخلاصة و * 

  . 2002قانون املالية لسنة 

سنوات، ) 03(لى منح مهلة ثالث دج عن كل طن من النفايات املخزونة، كما تنص هذه املادة ع 10.500وحيدد مبلغ الرسم بـ 

  .اعتبارا من تاريخ االنطالق يف تنفيذ مشروع منشأة إزالة النفايات 

  :  31وخيصص حاصل هذا الرسم كما يلي 

  ) .FEDEP(لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث %  75 -

  .لفائدة اخلزينة العمومية%  15 -

  .لفائدة البلديات %  10 -

  .قيمة هذا الرسم تقارب تكلفة إعادة معاجلة  املخلفات وبالتايل فهو يعترب حال رادعا نالحظ أن 
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خيضع هذا الرسم : رسم حتفيزي للتشجيع على عدم ختزين النفايات املرتبطة بأنشطة العالج يف املستشفيات والعيادات الطبية * 

دج عن كل طن من النفايات املخزونة  24.000ـه بـ وحيـدد مبلغـــ 2002من قانـون املالية لسنة  204ألحكام املادة 

.  

كما تنص هذه املادة على منح أجل مدته ثالث سنوات للمستشفيات والعيادات الطبية للتزود بتجهيزات الترميد املالئمة أو حيازته، 

  .وسلطت هذه الضريبة للتقليل من كميات املخلفات السامة 

  :  32وخيصص حاصل هذا الرسم كما يلي 

  ) .FEDEP(لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث %  75 -

  .لفائدة اخلزينة العمومية%  15 -

  .لفائدة البلديات %  10 -

ديسمرب  22املؤرخ يف  21-01عن طريق الرسوم اليت تفرض واليت ينص عليها القانون رقم :  السياسة اجلبائية التعويضية -2-7

  :، والذي ينص على عدد من الرسوم البيئية هي 2002لسنة  واملتضمن قانون املالية 2001

 18املؤرخ يف  25-91من القانون رقم  117خيضع هذا الرسم ألحكام املادة : الرسم على األنشطة امللوثة واخلطرية على البيئة* 

تضمن قانون املالية لسنة وامل 1999ديسمرب  23املؤرخ يف  11-99من القانون رقم  54املعدل واملتمم باملادة  1991ديسمرب 

  . 33 2002واملتضمن قانون املالية لسنة  2001ديسمرب  22املؤرخ يف  21- 01من القانون رقم  202وكذا املادة  2000

  :تصنف األنشطة امللوثة أو اخلطرية على البيئة إىل نوعني 

  .لدي املختص إقليميااألنشطة اخلاضعة قبل انطالقها للتصريح املسبق من رئيس الس الشعيب الب -

واألنشطة اخلاضعة لترخيص مسبق سواء من الوزير املكلف بالبيئة أو الوايل املختص إقليميا أو رئيس الس الشعيب البلدي املختص  -

  .إقليميا

الرسم ألحكام خيضع هذا : الرسم التكميلي على التلوث اجلوي ذي املصدر الصناعي على كميات املنبعثة اليت تتجاوز حدود القيم * 

  .ومرجعيا لألحكام اخلاصة بالرسم على األنشطة امللوثة واخلطرية على البيئة .  2002من قانون املالية لسنة  205املادة 

 يطبق هذا الرسم تبعا للكميات املنبعثة اليت تتجاوز حدود القيم، كما هو حمدد يف التنظيم الساري املفعول ، حيدد مبلغ هذا الرسم تبعا

  .فة الرسم على  األنشطة امللوثة أو اخلطرية على البيئة لتعري

  .34تبعا ملعدل جتاوز حدود القيم 5و 1تتضاعف هذه التعريفة  مبعامل مضاعف مشمول بني 

  : 35وخيصص حاصل هذا الرسم كما يلي 

  ) .FEDEP(لفائدة الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث %  75 -

  .يةلفائدة اخلزينة العموم%  15 -

  .لفائدة البلديات %  10 -

املؤسسة  تإن مدى فعالية أي سياسة حلماية البيئة تتحدد بالنتائج اليت تتمخض عنها، والسياسة اجلبائية التحفيزية هدفها تغيري سلوكيا

عالة جيب أن تكون يف االجتاه الذي حيافظ على البيئة من خالل ترشيد سلوكها االقتصادي، ولكي تكون الضريبة على معاجلة التلوث ف
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ح الضريبة املفروضة يف حالة عدم املعاجلة أكرب من تكلفة املعاجلة وهذا لكي تقرر املنشأة االستمرار يف املعاجلة ومن مث توفري هامش رب

  .واحلفاظ على سالمة البيئة من خالل إعادة تدوير املخلفات

  

  .اجلزائراالهتمامات البيئية الستدامة املؤسسات الصناعية يف . 3

سياسة التخطيط املنتهجة يف القطاع الصناعي تسمح بالوصول إىل وعي كبري بالعوامل الصناعية ذات املشاكل البيئية وضرورة االلتزام 

باألنشطة من أجل تقليص النفايات املتعلقة بالناشطات الصناعية، ويف هذا اإلطار هناك العديد من املؤسسات أخذت على عاتقها 

مام باملشاكل البيئية، إن متابعة التخطيط هلذا القطاع تترجم بالتحسن امللحوظ للوضعية احلالية ورغم مشاكل التلوث ضرورة االهت

الصناعي الكربى نالحظ أنه هناك تقدم ملحوظ يف خفض نسبة التلوث الصناعي وهذا مسجل يف الثالث سنوات األخرية، بفضل 

  :واليت تعتمد على سياسة احلوار اخلاصة خبفض التلوث الصناعي 

من بني املقاييس امللحوظة يف خفض التلوث الصناعي نالحظ سلسلة من الوسائل واليت تتعلق بالتسيري : وسائل التسيري البيئي . 1

  .اخل...كذلك نظام التسيري البيئي، جلسات بيئية، عقود اإلتقان)  EIE(البيئي وخصوصا الدليل املتعلق بدراسات التأثري على البيئة 

  ). Les études d’impact sur l’environnement( دراسات التأثري على البيئة -1-1

املتعلق بدراسات التأثري على البيئة، هناك  1990فيفري  27املؤرخ يف  90-78دف تسهيل فهم وتطبيق املرسوم التنفيذي رقم 

، هذا الدليل يشتمل على الوسيلة املرجعية من أجل التحكم يف األساليب 2001دليل لدراسات التأثري على البيئة أعد يف سنة 

ة بدراسات التأثري على البيئة هذا الدليل يهدف إىل توحيد املؤسسات اخلاصة بدراسة التأثري على البيئة واملنهجيات والتقسيمات املتعلق

  . 36وكذلك يقدم املعلومات الضرورية إىل خمتلف املتدخلني يف هذا اإلجراء 

املراجعات البيئية يف إطار مشروع مراقبة التلوث الصناعي ) : Les audits environnementaux(املراجعة البيئية -1-2

لبعض الوحدات الصناعية قد أجنزت، إن املراجعة البيئية تعلمنا عن الوضعية االيكولوجية والبيئية حلالة الوحدات الصناعية بالرجـوع 

  إىل مقايـيس التسيري البــــيئي 

1400 ISO  أخرى للنظام البيئي، حتديد خط السري وعليه فإن املراجعة البيئية ملؤسسة صناعية هي مبثابة أداة تقييم من فترة إىل

  .واألهداف وإعطاء فكرة ونظرة صحيحة عن الوضع البيئي احلقيقي للمؤسسة وما مدى تأثريها على البيئة 

املؤسسات الصناعية شجعت يف :  )Le système de management environnement( نظام التسيري البيئي -1-3

 2002القيام بتكوين املكونني أجنز يف عام ,ى وسائل جناح كربى هلذه املؤسسات لذي يشتمل علااللتزام بوضع نظام تسيري بيئي و ا

يف طريق هيكلة الدراسات الوطنية من أجل مرافقة الصناعات الصغرى واملتوسطة يف وضع نظام تسيري بيئي، كذلك حتسني الصحة 

  .واألمن للعمال 

تحديد االلتزامات اخلاصة حبماية البيئة ما بني وزارة يئة اإلقليم والبيئة واملؤسسات هي الوسيلة اليت تسمح ب: العقود احملصلة -1-4

الصناعة، اإلدارة حتدد القاعدة واملساعدة من أجل ضمان ومرافقة املؤسسات الصناعية يف اجناز أهدافها اإلنتاجية االسترتيجية 

  .واستغالل خمططاا البيئية
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ة هناك عقود كثرية وقعت مع املؤسسات الصناعية، هذه العقود دف إىل تنشيط مقاييس عدم يف خالل السنوات الثالثة األخري

مؤسسة وهناك عقود أخرى  21التلوث ومحاية البيئة يف إطار شراكة ما بني إدارة البيئة واملؤسسات الصناعية، هذه العقود وقعت مع 

  ) .مؤسسة  56( يف طور اإلعداد وهناك عقود أخرى ما زالت يف التفاوض 

مؤسسة صناعية انضمت إىل  La charte de l’entreprise industrielle : (265( ميثاق املؤسسة الصناعية-1-5

السياسة البيئة الصناعية اجلديدة ووقعت قانون املؤسسة، هذا القانون يشتمل على خطوة مشتركة ليثبت تكامل التنمية املستدامة يف 

ؤسسات املوقعة على هذا القانون هي اليوم مقتنعة أن محاية البيئة هي العامل الذي حيدد التنمية عمق استراتيجيات املؤسسة، امل

 املستدامة، دف املسامهة يف التنمية املستدامة والتعمق يف الواقع االقتصادي واالجتماعي، املؤسسات الصناعية تلتزم باحتواء التسيري

، وهذا ما يدل أنه )عمال الصناعة، مواطنني، سلطات عمومية (شاء إطار للمشاورة البيئي ضمن خصائصها األساسية وكذلك دعم إن

  . 37هناك روح احلوار

 92دف تطبيق القانون املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، هناك : مندوبني البيئة لدى املؤسسات ذات األخطار -1-6

م تشتمل على الفهم والتنبيه إىل استغالل خمطط نزع أو خفض التلوث الناجم عن مؤسسة وضعت مندوبني على البيئة اليت مهمته

  .املؤسسات الصناعية من أجل محاية البيئة 

  )Le cadastre national des déchets dangereux( املساحة الوطنية للنفايات اخلطرة  .2

النفايات املتولدة واملخزنة واملعاجلة، كذلك حتديد مولدات تسمح بتحديد كمية ) CNDS(املساحة الوطنية للنفايات اخلطرة 

  .النفايات اخلاصة وإنشاء توزيع جغرايف للنفايات اخلاصة بالواليات واملناطق 

النفايات اخلاصة . طن  4500.000طن يف السنة مع حجم التخزين  2.600.000اإلنتاج الشامل للنفايات الصناعية يقيم حبوايل 

  .طن يف السنة 325.000يل تولد بتقريب حوا

الكميات املتولدة عرب الوحدات  PCBمن جهة أخرى املساحة الوطنية للنفايات اخلطرة توضح النفايات اخلاصة، خصوصا نفايات 

     .               38الصناعية ومنتجات الصحة الغذائية املنتهية الصالحية والنفايات الناجتة من أنشطة املعاجلة احلرارية للمواد 

ويتم  2001التلوث يف قانون املالية التكميلي لسنة ) إزالة(أنشئ الصندوق الوطين للبيئة ونزع :  صندوق البيئة ونزع التلوث -

ومن الرسم التكميلي على التلوث اجلوي ذي املصدر الصناعي بنسبة %  75متويله من الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرة بنسبة 

  % . 50والرسم على الوقود بـ %  75املرتبطة بأنشطة العالج بـ ومن الرسم التحفيزي على عدم ختزين النفايات %  75

هذا الصندوق مهمته مساعدة املؤسسات على جتسيد مشاريعها الرامية إىل خفض التلوث وتشجيعها على حتسني أدائها البيئي 

  .  39واالقتصادي 

. مهة يف إرجاع احلالة على ما كانت عليه من قبلإضافة إىل ذلك جعل له املشرع من بني مهامه يف حالة حصول كوارث بيئية املسا

  .إضافة إىل املساعدات اليت تتعلق بتحويل املنشآت وهذا طبقا ملبدأ الوقاية ومتويل األنشطة اليت تم خبفض التلوث من املصدر 

  

  )دراسة جمموعة من املؤسسات الصناعية اجلزائرية(اإلجنازات العظمى لرتع التلوث الصناعي: ثالثا
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اك وحدات صناعية كثرية ملوثة قد التزمت بإجراءات إدماج الضروريات ومحاية البيئة يف مشاريعها التنموية من أجل نزع التلوث و هن

  :  40يتعلق األمر بـ 

وإجناز مركب طمر ) SO2(ختفيض إنبعاثات ثاين أكسيد الكربيت : خفض التلوث من مركب التحليل الكهربائي للزنك بالغزوات * 

 1147تكلفة االستثمار تقدر بـ , خمصص الستقبال النفايات، ومركب لتجنب االقتطاعات الكهربائية اليت تولد إنبعاثات جويةتقين 

مليون دج، التمويل هلته األعمال مضمون من طرف الصندوق اخلاص باملؤسسة، هذه األعمال ستسمح بتخفيض اإلنبعاثات على 

  . سكان الغزوات

على مستوى هذا املركب وحدة احلمض الكربييت قد وقفت : بعنابة  ASMIDALإنتاج األمسدة خفض التلوث يف مركب * 

طن من البقايا قد أعيدت، فهته الوحدة قد حولت إىل وحدة إنتاج بسيط للفوسفاط املمتاز، إن عتاد  1267ائيا، بعد أعمال اهلدم 

الذاتية، املؤسسة استخدمت رواصد  ةطار اخلدمة، يف إطار املراقبهي يف إ) نتروجني، فوسفاط بوتاسيوم( NPKنزع الغبار من وحدة 

)capteurs (حاليا النفايات الغازية تستجيب . خمارج املداخن لكل ورشة من هذا املركب  دلتحليل اإلنبعاثات الغازية والغبار عن

 CPIأن جزء منها مول ذاتيا واآلخر يف إطار  مليون  دوالر أمريكي حيث 17للمقاييس النوعية، تكلفة االستثمار املنجزة ترتفع إىل 

  ) .مراقبة التلوث الصناعي (

سلسلة من املقاييس املضادة للتلوث قد أخذت يف هذا املركب ويتعلق : بعنابة   ISPATخفض التلوث يف مركب صناعة احلديد* 

األمر بتركيب أنظمة نزع الغبار بالنسبة إىل مصنع احلديد الكهربائي، مصنع الفحم احلجري واألفران العالية وكذلك استخدام 

املركب زود مبخرب بيئي جمهز بأجهزة للعينات وحتليل  مرشحات كهربائية وتركيب حمطات تصفية املياه املستعملة، إضافة إىل ذلك فإن

  . النفايات السائلة واجلوية 

ماليني دوالر أمريكي، بفضل هته املقاييس املختلفة فإن التكون اهلوائي على مستوى مدينة  4تكلفة االستثمار املنجزة تبلغ حوايل 

  ) .أي تدىن إىل العشر( 10عنابة قد قسم على 

هذه الوحدة قد حققت إجناز حمطة تصفية مكيفة مع طبيعة نفاياا على حساا : بالرويبة  TAMEGمدبغة خفض التلوث يف * 

  .اخلاص 

هته املصانع قد وافقت على استثمارات هامة لتحديث عتادها ): مبفتاح، زهانة ومحة بوزيان(خفض التلوث يف مصانع اإلمسنت * 

مليون دج ملصنع  220مليون دج ملصنع اإلمسنت بزهانة و  100اإلمسنت مبفتاح و  مليون دج ملصنع 616املضاد للتلوث وحتسينه، 

  .اإلمسنت محة بوزيان، عموما وظيفة املرشحات الكهربائية ملصانع اإلمسنت متحكم فيها جيدا 

  .ولإلشارة فإن مصنع اإلمسنت ال يسمح له باالشتغال دون مرشحات أكثر من ساعة 

من أجل االهتمام باملظاهر البيئية وخصوصا مشاكل التلوث املتولدة فإن ): سوناطراك(اهليدروكبورخفض التلوث يف مؤسسات * 

البيئية جمموعة من املشاريع املخصصة خلفض التلوث، وقد بدأت بربنامج واسع لتجديد  اسوناطراك أسست يف إطار إستراتيجيته

  .ة ملعاجلة الغازات املشتعلة واستعادا وإعادة ضخها تركيبتها اخلاصة بالغاز الطبيعي املميع واجناز وحدات جديد
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 CINA"يف اليوم ، وحدة  3م 8250ذات سعة " CIS" وحدة : حمطات الستخالص الزيوت بدأت يف االشتغال وهي  3هناك 

 CIS"حدة اليوم، إن كمية الزيت املستعادة بالنسبة لو/  3م340ذات سعة "  El gassi" يف اليوم ووحدة  3م 6040ذات سعة "

  " . El Gassi" اليوم لوحدة /  3م 81,84و " CINA"اليوم لوحدة /  3م 308اليوم و /  3م 430هي " 

خفض (وكذلك الزيوت تستعاد عند اإلنتاج، هذا الربنامج ) اقتصاد املاء(املياه املستعادة بعد املعاجلة يعاد ضخها عند إجراء إنتاج  -

  .مليون دوالر سنويا  34لكن أيضا بإجناز اقتصاديات مادية مقدرة حبوايل  مسح ليس فقط حلماية البيئة) التلوث

فيفري، املياه املستعادة يعاد استعماهلا من أجل  24بقاعدة "  STEP" بالنسبة للنفايات السائلة فقد مت إجناز حمطة تصفية  -

  .حاجيات السقي اخلاصة بالشركة 

 15000اليوم ووحدة ختزين بسعة /  3م 7000مزود بوحدة فصل الزيوت بسعة  فإن مركز اإلنتاج" قاللة " على مستوى حقل  

طن يف اليوم  500اليوم، سعة استعادها تقدر بـ /  3مليون م 2,4هته احملطة مزودة أيضا بوحدة غاز بسعة حوالـي , اليوم/ 3م

 75ترفق بوحدة ضغط الغاز بـ ) حدة املعاجلةو(طن بالنسبة للمميعات، هته الوحدة  90و ) غاز البترول املميع( GPLبالنسبة لـ 

بار بالنسبة للحاجيات من الغاز آلبار  140يف اليوم منها تضغط بـ  3ألف م 560اليوم حيث أن /  3م 1.660.000بار، بسعة 

  .املنطقة، إن احلجوم الباقية ترسل حنو حاسي الرمل 

يف اليوم ووحدة  3م5000دة فصل للزيوت ذات سعة فإن مركز اإلنتاج يتركب من وح" بن كحلة " على مستوى حقل  

boosting gaz  اليوم، كل إنتاج الزيوت حلقل بن كحلة ترسل حنو مركز اإلنتاج حبوض بركاوي /  3ألف م 560بـ.  

أجنزت على مستوى حوض بركاوي طبقا لإلستراتيجية املتطورة من طرف سوناطراك حلماية البيئة فإن اإلدارة اجلهوية حلوض بركاوي 

  .حوض بركاوي، قاللة وبن كحلة : حمطات الستخالص الزيوت بالنسبة للمراكز األساسية لإلنتاج  3

  .محاية البيئة واستعادة الزيوت : هذا النوع من املشروع املنجز له هدفني ومها 

ساعدة طريقة فيزيوكيميائية هدفها ضمان معاجلة املياه املختلطة بالفضالت الصناعية اآلتية من مراكز اإلنتاج ومراكز الفصل، قد متت مب

وإزالة املواد العالقة بنسبة أقل من ) ل مبقياس سوناطراك/ملغ 10أقل من (نسبة منخفضة من اهليدروكربور يف املياه املختلطة بالنفايات 

  .ل / ملغ  30

 كمليار دج، سونا طرا 2,3ملؤسسة، تقدر تقريبا بـ املبلغ اإلمجايل لالستثمارات بالنسبة ملعاجلة النفايات السائلة الصناعية اخلاصة با

استعملت أيضا برنامج تأسيس أو إنشاء تركيبات وشبكة قنوات نقل اهليدروكربري السائل وحتويل قنوات نقل البترول يف كل مرة من 

  .أجل احلد من أخطار التلوث للطبقات اجلوفية املائية 

  :خالصة

ئية واملشكالت املرتبطة ا، وزيادة الوعي خبطورة التلوث واألضرار اليت يلحقها بالبيئة، على منط نعكس تنامي االهتمام بالقضايا البيإ

 التفكري، إذ تركزت اجلهود حنو حتقيق تكامل بني التنمية االقتصادية واالعتبارات البيئية، وقد نتج عن هذه اجلهود بروز مفهوم التنمية

بتحديد املفهوم األكثر شهرة " مستقبلنا املشترك "بعنوان   1987للبيئة والتنمية يف تقريرها عام  املستدامة، والذي قامت اللجنة العاملية

للتنمية املستدامة والذي يهدف إىل ضرورة وضع االنشغاالت البيئية ضمن سياسات التنمية وعلى استخدام املوارد الطبيعية بأسلوب 

رات البيئية أثناء إدارة األنشطة اإلنتاجية، رشيد يضمن بقاءها واستمرارها لألجيال املستقبلية، كما حث على ضرورة االهتمام باالعتبا
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ألن تطلق ميثاق العمل للتنمية   )ICC(كان هذا التقرير مبثابة احلافز لغرفة التجارة الدولية  . إضافة إىل تتبع اآلثار البيئية ومعاجلتها

امليثاق على بعض العناصر الرئيسية ألنظمة  وتعزيز التنمية املستدامة، كما أشتمل ةمبدأ يعىن بإدارة البيئي 16املستدامة الذي تضمن 

اعتربت أن عمليات اإلنتاجية غري املخططة بيئيا  إذا 1992اإلدارة البيئية، وهذا ما مت التأكيد عليه يف قمة ريودي جانريو سنة 

من خالل االتفاقيات  هذه اإلجراءات تواالستخدام غري الرشيد للموارد الطبيعية هي السبب الرئيس لتدهور البيئة، اجلزائر عزز

 1424مجادي األول عام  19املؤرخ يف  10-03قانون رقم الدولية اليت صادقت عنها وكذا القوانني اليت سنتها واليت على رأسها 

محاية  من خالل املادة األوىل حيدد هذا القانون قواعد, يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة. 2003يوليو سنة  19املوافق لـ 

  .البيئة يف إطار التنمية املستدامة 
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  السلوك البيئي للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر

  :دراسة ميدانية حول 

  14001اإليزو شهادة إلنتاج العطور يف إطار مشروعها للحصول على » الورود«جتربة شركة 

  

  

  

  نور الدين جوادي.أ

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري كلية 
  الوادي ـ اجلزائر ـة جامع

  هالة جديدي

  مدير النوعية ومراقبة اجلودة
  جمموعة الورود

  والية الوادي

  عقبة عبدالالوي .أ

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريكلية 
  الوادي ـ اجلزائر ـة جامع

  
  : امللخص

 االزدهارذا هم سبب هلألعل و .بسرعةاملؤسسة  ازدهرتو، والية الوادييف  1983ايات العام » عطور الورود«تأسست شركة 
التخلي عن املواد امللوثة يف تكوين أسس   :اإلجراءات منها باختاذها مجلة مناليت أولتها الشركة أمهية بالغة، وجسدا ة يالبيئي السياسة ه

محض اإلكماد بدل  قواريرالاختيار طريقة الترميل ملعاجلة و  .1998يف البخاخات منذ ماي   CFCائيا عن استعمال غاز التخلي، والعطور
املستعملة يف ) متعدد الربوبيلني(إعادة تأهيل املواد البالستيكية وكذلك .  استعمال غراء خال من احمللل يف عملية اإلستهالم، وامللوث والسام

إعادة تأهيل مجيع املواد الكيميائية وأيضا، .  غاية مراكز إعادة التأهيل يف مشال البالد إىلنقل نفايات الورق ، وات عطوراألغطية و سداد
استعمال أشرطة ، و 1998التدخني منذ سنة الشركة، ومنع زرع مساحات خضراء بني وحدات إنتاج ، واملستعملة عرب خطوط اإلنتاج

. خلا.. كالفضاء والضوء والتكييف  استغالل الظروف الطبيعية للمنطقة يف اهلندسة املعمارية للمباين،وأخرياً، .  التعبئة املنحلة يف الطبيعة
 .  القابل إلعادة التأهيل  األملنيوماستعمال هياكل من و

ة وحتقيق متطلبات إلنتاج العطور يف جمال صون البيئ» الورود«وسوف حناول من خالل هذه الورقة دراسة السلوك البيئي لشركة 

  . 14001التنمية املستدامة، كأرضية للحصول على شهادة اإليزو 

  : قدمةـ امل

البيئي، حيث أصبحت محاية البيئة من ضمن أولوياا، وذلك ملا بالسلوك تركز املؤسسات االقتصادية حالياً تركيزاً واضحاً على االهتمامات   
املستدامة، خاصة مع زيادة التشريعات والقوانني البيئية وتنامي الوعي البيئي لدى املستهلك ومجاعات تفرضه مقتضيات ومتطلبات التنمية 

يد الضغط اليت قد تؤثر على مصري املؤسسة، وبالتايل فهي تسعى لتحقيق التكيف اإلجيايب مع متغريات احمليط ومتطلباته اجلديدة ومواجهة تزا
  .ار املؤسسة وتفوقها حدة املنافسة، مبا يكفل بقاء واستمر

وإدماج االعتبارات البيئية ضمن رؤيتها اإلستراتيجية وأولويات سياساا التسيريية،  وهلذا سعت بعض املؤسسات إىل حتسني سلوكها البيئي  
  .من خالل تبين ملمارسات وتقنيات حديثة ختدم محاية البيئة وصيانة مواردها وتقدم منتجات صديقة للبيئة 

ة البحث يف دراسة واقع السلوك البيئي للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر، وما مدى اهتمامها باجلانب البيئي وإدماجها تتمحور مشكل
وسوف حناول من خالل هذه الورقة   له ضمن إستراتيجيتها التسيريية ؟ وما الفوائد اليت ميكن أن جتنيها املؤسسة من حتسني سلوكها البيئي ؟

إلنتاج العطور يف جمال » الورود«للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر من خالل دراسة ميدانية، عرب عرض جتربة شركة دراسة السلوك البيئي 
  :وذلك من خالل التعرض إىل. احملافظة على البيئة وحتقيق متطلبات التنمية املستدامة 
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 .السلوك البيئي للمؤسسة االقتصادية واإلدارة البيئية  -

 .رود السلوك البيئي لشركة و -

  .الفوائد اليت جنتها الشركة من حتسني سلوكها البيئي  -
  اإلطار النظري للسلوك البيئي واإلدارة البيئية: أوال 

 :السلوك البيئي للمؤسسة االقتصادية  .1

االعتبار البعد البيئي وإدماج مل تعد الكفاءة والرحبية كافيتني الستدامة املؤسسات االقتصادية، إذ يتطلب عليها تغيري يف منط تسيريها آخذة بعني 
  .ئية االهتمامات البيئية يف عملياا اإلنتاجية، بغية الوصول إىل مستويات عالية وحتقيق تكامل وتوازن بني النمو االقتصادي والتنمية البي

 :العوامل احملددة للسلوك البيئي للمؤسسة االقتصادية  .1.1

بيئة نتيجة للتأثري الذي حتدثه عليها جمموعة من العوامل، هذه العوامل تكون ذاتية أو نابعة من يتحدد سلوك املؤسسة االقتصادية جتاه قضايا ال  
  : 1احمليط الذي تعيش فيه، وتتمثل يف

  :الضغوطات احلكومية  .1.1.1

إدماج االهتمامات البيئية تلجأ السلطات العمومية يف أغلب األحيان إىل وضع جمموعة من التدابري الردعية واحملفزة من أجل دفع املؤسسات إىل   
  : تركز على  2وعند وضعها للسياسة البيئية ،يف إدارا

 Lesتتشكل هذه األدوات من جمموعة من املعايري :  Les mesures réglementairesاألدوات التنظيمية  - 

normes ا، وتوجد أربع أنواع أساسية من هذه املعايري 3اليت جيب على املؤسسة التقيد: 

حيدد مستوى جودة األوساط املستقبلية للتلوث :  Normes de qualité d’environnementمعايري جودة البيئة  •
يف اجلو، إذن فهذه املعايري تضع األهداف النوعية العامة الواجب حتقيقها بناءاً على ) CO2(مسبقا،كاحلد األقصى لنسبة ثاين أوكسيد الكربون 

 .قدرات الوسط الطبيعي 

حتدد هذه املعايري الكمية القصوى املسموح ا النبعاث ملوث معني يف مكان  : Normes d’émissions االنبعاثات معايري •
 .ما، مثل حدود إصدار ثاين أوكسيد الكربون يف مؤسسة ما 

من أحدث استخدامات هذا النوع من املعايري على مستوى التجارة الدولية :   Normes de produitمعايري املنتج  •
كنسبة مادة الرصاص يف البترين  املنتج، هذه املعايري حتدد وتوضح اخلصائص اليت جيب أن تتوفر يف )متطلبات التعبئة والتغليف، العالمة البيئية(

 .أو قابلية الغالف إلعادة التدوير 

حتدد الطرق واألساليب التكنولوجية الواجب استعماهلا يف العملية اإلنتاجية  : Normes des procédésمعايري الطرائق  •
 .، والتجهيزات املقاومة للتلوث الواجب تنصيبها 4مثل أساليب اإلنتاج النظيف

: من االقتصاديني هناك نوعني من التحفيز االقتصادي نتجا عن اختالف املقاربتني اللتني اعتمدمها كل : األدوات االقتصادية  - 
 . Ronald Coase  وكواز  Arthur Pigouبيقو

                                                 
 .   11 – 19 ، ص07/2009، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، عدد دراسة نظرية لمحددات سلوك البيئة في المؤسسة االقتصاديةمحمد عياض، . 1

والذي يوفر إطاراً للعمل ووضع أهدافها وغاياتها بيان بنوايا المؤسسة ومبادئها المرتبطة بأدائها البيئي الشامل، : تعرف السياسة البيئية على أنها . 2
 . 2004، يناير 25، العدد السياسات البيئية، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في األقطار العربية:  وللتوسع أكثر راجع  .  البيئية

  . www.unesco.com،  أدوات السياسات الوطنية للبيئةمنظمة اليونسكو، . 3
يكا، حيث تجدر اإلشارة إلى أن مدخالت اإلنتاج النظيف هي التكنولوجيا النظيفة، والتي يرجع ظهورها إلى أواخر الثمانينات في كل من أوروبا وأمر.  4

ز يجعل اإلنتاج النظيف تستفيد المؤسسات المستعملة للتكنولوجيا النظيفة من امتيازات نسبية في السوق، ذلك ألنها ال تتحمل مصاريف بيئية، وهذا االمتيا
 .يكتسب قدرة تنافسية أعلى وإمكانيات أكثر لإلنتاج 
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والذي يقضي بضرورة  5Principe pollueur payeurمبدأ امللوث الدافععلى فلسفة هذه املقاربة تستند  : مقاربة بيقو •
وهي أموال تقدم (واإلعانات ) اإلتاوات(، شبه اجلباية )الرسوم(دفع امللوث لتكاليف إزالة األضرار اليت تسبب فيها، وتركز على اجلباية 

السلطات العمومية بتحديد مستوى هذه  وتقوم) .Les pratiques propres للمؤسسة لتشجيعها على اعتماد املمارسات النظيفة
 .األعوان االقتصاديني  األدوات وتتدخل باستعماهلا يف تعديل أسعار وتكاليف

على إنشاء حقوق ملكية على السلع البيئية أي خصخصة موارد الطبيعة، وإنشاء أسواق لتداول هذه طرحه يستند  :مقاربة كواز  •
، ويؤدي إنشاء مثل هذه األسواق »Droits à polluer 6حقوق رخص التلويث«السلع حيدد هلا سعراً وينظم استغالهلا، ومن أمثلة تلك 

 .والذي ميكن تداوله بني خمتلف األعوان االقتصادية " احلق يف التلويث"من حتويل اآلثار اخلارجية للمؤسسة إىل سلعة جديدة وهي

هي عبارة عن مبادرات من طرف املؤسسات يف جمال محاية البيئة، فهي تسمح للمؤسسة بإظهار أدائها  : 7املقاربات الطوعية - 
األدوات يثمن التفاوض والتفاهم بني القطاعات االقتصادية للقطاعات االقتصادية، هذا النوع من " التنظيم الذايت"البيئي الفعال، كما تشجع 

 .من جهة أخرى  )ويف بعض احلاالت املنظمات الغري حكومية(من جهة والسلطات العمومية 

متارس العديد من األطراف ضغوطاً على املؤسسات من أجل محاية وضمان أولوية مصاحلها، إذ أن :  8تأثري األطراف ذات املصلحة. 2.1.1
ؤسسات امللوثة تكون عرضة لضغوطات خارجية تنشأ لدى الرأي العام، تلزم األطراف اليت تتعامل بشكل دائم مع املؤسسة على ممارسة امل

املسامهني، املستخدمني، : وتتمثل هذه األطراف يف . لتطلعات الرأي العام  استجابةضغوطات عليها من أجل تصحيح سلوكها البيئي 
 .، شركات التأمني، البنوك، مجعيات محاية البيئة واهليئات القطاعية والعمومية املستهلكني، املوزعني

إن إدماج البعد البيئي يف املؤسسة ال يعد نتيجة لإلجبار فقط، بل هو أيضا نتيجة لرغبة املؤسسة يف اقتناص : الفرص االقتصادية . 3.1.1
مقاربة بيئية لتسويق منتجاا كشركة مسؤولة عن محاية البيئة، كما قد  داعتمابعض الفرص االقتصادية مثل التحفيز التسويقي من خالل 

 .فةتستخدم السلوك البيئي ألغراض املنافسة أو لغرض حتقيق املردودية من خالل عمليات إعادة تدوير النفايات واالستثمار يف ااالت النظي

دوماً تسيري شركام مبا يتماشى مع دوافعم األخالقية، وعليه ألخالقيات أثبتت الدراسات أن املديرين حياولون : أخالق املديرين . 4.1.1
 .القادة دور هام يف إقرار إدماج البعد البيئي يف شركام 

تشري العديد من الدراسات إىل الدور املرجح للعوامل املوقفية يف تبين سلوك محاية البيئة يف املؤسسة، ميكن حصر :العوامل املوقفية . 5.1.1
  .عمر املؤسسة، قطاع النشاط، حجم املؤسسة، االنتساب الدويل، التوجهات االستراتيجية واملرونة الصناعية : ه العوامل يف هذ

  : 9ميكن التمييز بني ثالث أصناف من السلوكيات:أصناف السلوكيات البيئية . 2.1

  : »Comportement éco défensif « السلوك البيئي الدفاعي. 1.2.1

                                                 
 . 1972ظهر مبدأ الملوث القائم بالدفع والذي اعتمدته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية سنة .  5

 على اإلبقاء العمومية للسلطات تتيح حين في المختلفين الفاعلين بين التلوث مقاومة جهود توزيع إلى )Droits à polluer( التلويث حقوق تهدف.  6
 حسب المعنية المؤسسات على توزيعها طريق عن أو بالمزاد بيعها أو ثابت بسعر بيعها طريق عن الحقوق هذه توزيع يتم الملوثة،ات لالنبعاث شاملة عتبة

 المؤسسة شراء حالة باستثناء إضافي تلويث كل معاقبة ويتم تملكها التي التلويث حقوق حدود في تلوث أن مؤسسة لكل يسمح الحالة هذه وفي إنتاجها،
عندئذ وفي منطقة معينة، يمكن تعويض ارتفاع درجة تلويث مؤسسة بانخفاض درجة تلويث  .منها تلويثا أقل أخرى مؤسسة من جديدة تلويث حقوق

 . www.unesco.com؟  والتنمية المستديمة أي هيئات للضبطالعولمة ، اليونسكومنظمة : أنظر . مؤسسة أخرى عن طريق تداول رخص التلويث 
المسؤولية البيئية الطاهر خامرة، : راجع  ،)الخ.. أشكالها، أسبابها، أهميتها (للتوسع حول المقاربات الطوعية في المؤسسات االقتصادية .  7

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة الماجستير في العلوم ، واالجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة
 .  93، ص 2007 -2006ورقلة،  /االقتصادية، تخصص اقتصاد وتسيير البيئة، جامعة قاصدي مرباح

أن تعمل  هي مفهوم حديث نسبيا في اإلدارة يؤكد على أن المؤسسة يجب » Théorie des parties prenantes« نظرية األطراف ذات المصلحة. 8
 .على تحقيق مصالح وأهداف جميع األطراف الذين تتعامل معهم، وال تركز فقط على تعظيم أرباح المساهمين 

 . 21، مرجع سبق ذكره، ص دراسة نظرية لمحددات سلوك البيئة في المؤسسة االقتصاديةمحمد عادل عياض، .  9
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يستند هذا النوع من السلوك إىل منطق مايل حبت يركز على النتائج االقتصادية الفورية، فاهلدف الوحيد ملن ينتهج هذا السلوك هو     
الربح، واملؤسسات اليت تتبع هذا السلوك تنظر إىل االستثمارات البيئية على أا تكلفة غري مفيدة وجيب جتنبها لتعارضها مع مصلحتها 

  . االقتصادية 
هذا السلوك تتميز به املؤسسات اليت هي على استعداد لدفع غرامات إذا كانت االستثمارات البيئية املطلوبة مكلفة، هذا الصنف     

ترتبة عن عدم االلتزام بالتنظيمات والتشريعات البيئية أصبحت كبرية ومن من السلوك البيئي للمؤسسات بدأ يف التالشي تدرجييا ألن املخاطر امل
  .ملمكن جتاهلها غري ا

  : »Comportement éco conformiste«السلوك البيئي املمتثل . 2.2.1

تكتفي املؤسسات اليت تتميز ذا النوع من السلوك باالمتثال وااللتزام باملعايري اليت تفرضها التشريعات البيئية دون أن تذهب أبعد     
هذه املؤسسات ترى بأن االستثمارات البيئية هي تكاليف ال مفر من حتملها لكن  .من ذلك، حىت وإن كانت وسائلها التقنية تسمح هلا بذلك 

  .جيب العمل على التخفيض من مستواها، فهي بذلك تكتفي باالمتثال باحلد األدىن للمعايري البيئية القانونية 
ألا تدمج ضمن متغريات أغلب القرارات  يف هذا الصنف من السلوك، تدخل املعطيات البيئية إىل املستويات التنظيمية يف املؤسسة    

املتخذة، واهلدف الرئيسي ملؤسسة ذات سلوك بيئي ممتثل هو حتقيق مستوى أفضل من األرباح مع احملافظة على صورا من التضرر يف حالة 
  .عدم التزامها بالتشريعات البيئية، ويعد السلوك البيئي املمتثل األكثر شيوعاً بني املؤسسات 

  : »Comportement éco sensible« السلوك البيئي الواعي .3.2.1

يسمى أيضا بالسلوك االستباقي، وتنتهجه املؤسسات بغية حتقيق أهداف بيئية تقع يف مستوى أعلى من ذلك الذي حتدده املعايري     
ة القيم االجتماعية السائدة، وتصبح القانونية، والدافع إىل ذلك من وجهة نظر هذه املؤسسات، هو أن القوانني املطبقة ال تعكس حقيق

هو أن الوضع التنافسي للمؤسسة اليت تتنبأ بالتغيري  اإلستراتيجيةومن قواعد علم  .املؤسسة  إستراتيجيةاملعطيات البيئية عنصراً أساسياً يف 
معه، وهذا ما يتحقق فعالً للمؤسسات اليت بالتغيري وتبحث عن التأقلم  أوتتخذ إجراءات استباقية للتعامل معه، أفضل من وضع تلك اليت تتفاج
اقتصادية، تكنولوجية، اكتساب الشرعية واحلفاظ على سلطتها يف : تتبىن سياسة بيئية استباقية من خالل حصوهلا على مزايا تنافسية متنوعة 

  .اختاذ القرار 

  :اإلدارة البيئية .2

  : 10تعريف اإلدارة البيئية. 1.2

اجلهود املنظمة : "تعاريف لإلدارة البيئية، دف باحملصلة إىل ما دف إليه اإلدارة البيئية، واليت هي عبارة عن يتداول املختصون عدة 
، كما أا تعىن بالتعديالت املطلوبة يف نظم "اليت تقوم ا املنظمات لالقتراب من حتقيق األغراض البيئية، بوصفها جزءاً أساسياً من سياساا 

ظمات املختلفة، حبيث يكون االهتمام بالبيئة جماالً مؤثراً وفعاالً فيها، ويبدو ذلك جلياً يف اهليكل الوظيفي للمنشآت من حيث املنشآت واملن
وتتمثل العناصر . املسؤوليات واملهام وتنفيذ اخلطط واملراجعة للخطط البيئية، دف حتسني أداء املنشأة وخفض آثارها البيئية أو منعها متاماً 

  : 11ساسية املكونة لإلدارة البيئية يفاأل

 .تعليمات السلطات املختصة والقوانني وتوصيات اجلمعيات اخلضراء يف ما يتعلق بعدم جتاوز حدود التلوث املسموح  وإتباعاحترام  -

 .ية املناسبة احلفاظ على البيئة من خالل تبين إجراءات تقنية تقلل من املؤثرات البيئية واختاذ التدابري الوقائية والعالج -

                                                 
، 25، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، ها في التنمية المستدامةنظم اإلدارة البيئية ودورعدنان غانم، و مطانيوس مخول.  10

 . 35، ص 2009العدد الثاني، دمشق، 

كمدخل لتحسين وتنمية أداء المؤسسة االقتصادية من  14000إدارة الجودة الشاملة البيئية وفقاً لمعايير اإليزو طارق راشي، و عبد الكريم شوكال.  11

 14 – 13الجزائر،  –إدارة الجودة الشاملة وتنمية أداء المؤسسة، جامعة الطاهر موالي، سعيدة : ، بحث مقدم إلى الملتقى الوطني حول ية البيئيةالناح
 . 4، ص 2010ديسمبر 
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 .املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل محاية البيئة لألجيال احلالية والقادمة عن طريق املشاريع التطوعية  -

  :أمهية اإلدارة البيئية . 2.2

، استطاعت أن يجيةاإلستراتاليت أدرجت مفهوم اإلدارة البيئية ضمن أولوياا  االقتصاديةلقد بينت التجارب العملية أن املؤسسات 
كبرية، كان أساسها ختفيض التكاليف وحتسني صورة ومسعة املؤسسة، وقد خلصت الوكالة األمريكية للحفاظ على البيئة  حتقق فوائد اقتصادية

  : 12الفوائد اليت جتنيها املؤسسات االقتصادية من خالل تبين اإلدارة البيئية يف النقاط التالية

إن استخدام التخطيط جينب املؤسسة الكثري من املفاجئات غري السارة، ويساعد على التنبؤ باملشكالت البيئية :سة حتسن األداء البيئي للمؤس -
 .املتوقعة، وحيفز على اقتناص الفرص املتاحة واإلجياد املسبق للحلول 

إن ختفيض تكلفة الطاقة أو االستغناء عن بعض املواد الكيماوية غري الضرورية يؤدي إىل الزيادة الفعلية يف :تدعم وترفع تنافسية املؤسسات  -
 األرباح، واليت ميكن استغالهلا يف عمليات التوسعة أو يف التوزيع على محلة األسهم أو لتحفيز العاملني، كما ميكن أن تساعد املؤسسة يف

واضحة حول أدائها البيئي هي اليت ستتحصل على  إستراتيجيةومن هنا يتضح أن املؤسسات اليت تتبىن . ة الدخول إىل بعض األسواق احملدد
 .ميزات تنافسية يف األسواق العاملية 

إىل  إن نظام اإلدارة البيئية يوفر للمؤسسة العديد من البدائل لتحسني األداء، فمثال إدخال واستعمال تكنولوجيا نظيفة يؤدي :يوفر األموال  -
 توفري األموال عن طريق ترشيد استهالك الطاقة واحلفاظ عليها، ومنع التلوث والتخلص من النفايات، مما يساعد على ختفيض تكاليف التشغيل

 .وحتسني األداء

املتعلقة بالبيئة  إن منظومة اإلدارة البئية حتتوي على مؤشرات تساعد يف احلكم على مدى تقدم ومتابعة تنفيذ الربامج:حتسن صورة املؤسسة  -
داقية مقارنة باألهداف املوضوعة، فالتقارير املنشورة واملتضمنة هلذه املؤشرات والنتائج املتحصل عليها، تساعد يف كسب مزيد من الثقة واملص

 .والشفافية لدى الرأي العام، مما يعود باإلجياب على مسعة املؤسسة وكذلك جذب املستثمرين 

تعترب مواضيع مثل البيئة والصحة والسالمة من املواضيع اليت تستحوذ على اهتمامات األفراد العاملني، :العاملني باملؤسسةحتافظ على األفراد  -
يؤدي إىل  فإدارة البيئة ميكن أن تؤدي إىل حتسني األداء يف هذه ااالت، وبالتايل ترتفع الروح املعنوية ويزداد الرضا واالعتزاز بالعمل، مما

 .على األفراد العاملني  احملافظة

تساعد اإلدارة البيئية للمؤسسة على اختاذ كل اإلجراءات والتدابري الكفيلة بتطبيق :تضمن التسيري األفضل لاللتزامات القانونية البيئية  -
  .رتب عنها من مضاعفات االلتزامات والتشريعات البيئية القانونية، وهو ما يضمن هلا على املدى القصري عدم الوقوع يف التجاوزات وما يت

  :وظائف اإلدارة البيئية . 3.2
، وذلك ملا حتمله من صفة التغيري والتحسني 13»14001إيزو «حتتوي اإلدارة البيئية على جمموعة من الوظائف املستمدة من 

يلي توضيحاً  األداء البيئي للمؤسسة، ويف مااملستمر والغري احملدود القائم على منهجية حل املشكالت، واليت يؤدي القيام ا بفاعلية إىل حتسني 
  : 14خمتصراً ملضمون هذه الوظائف

                                                 
التنمية : ، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي حول دور إدارة البيئة في تحسين األداء البيئي للمؤسسة االقتصاديةعثمان حسن عثمان، .  12

 . 4- 3، ص 2008أفريل  8-7الجزائر،  –المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس، سطيف 

في القضاء على التلوث عن طريق  مجموعة المواصفات الخاصة بكيفية عمل المنظمات:  بأنها " ISO 14001"الدولية  تعرف المواصفة القياسية.  13
وغاية هذه المواصفة هو تزويد المنظمات بعناصر نظام إدارة بيئية فاعلة يمكن أن تتعامل مع . ع نظام رسمي وقاعدة بيانات من أجل األداء البيئي ضو

 ISO:  2004" نظام اإلدارة البيئية ني البياتي، سوزان عبد الغو يثار عبد الهادي آل فيحانإ :للمزيد راجع . المتطلبات اإلدارية األخرى للمنظمة 

 . 2008، 70، العدد مجلة اإلدارة واالقتصاد، " 14001

كمدخل لتحسين وتنمية أداء المؤسسة االقتصادية من  14000إدارة الجودة الشاملة البيئية وفقاً لمعايير اإليزو طارق راشي، و عبد الكريم شوكال.  14

 . 7 – 6ق ذكره، ص ، مرجع سبالناحية البيئية
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يعين يف هذا السياق حتديد األهداف والعمليات اليت متكن املؤسسة من تنفيذ السياسات البيئية، ويف  :»  Plan« التخطيط البيئي •
، وينبغي على 15املعتمدة من املنظمات الدولية مثل املنظمة الدولية للتقييسهذا اإلطار يتم االنطالق من املعايري أو املواصفات املرجعية العاملية 

 .التخطيط البيئي أن يكون شامالً جلميع أنشطة املؤسسة التموينية واإلنتاجية والتسوسقية وإدارة املوارد البشرية واحملاسبية 

البيئية كما هو خمطط هلا حيث تشمل مجيع أنشطة وهي املهمة اليت تتمثل يف تنفيذ العمليات والسياسات  :» Do«التنفيذ  •
 .ووظائف املؤسسة 

تتمثل يف مراقبة ومتابعة العمليات فيما يتعلق باإلجراءات القانونية واملتطلبات التشغيلية وأهداف  :»  Check« الرقابة البيئية •
 .حققته اإلجراءات والتدابري البيئية من قبل املؤسسة السياسة البيئية مع العمل على تقييم األداء البيئي، أي تقييم مدى النجاح الذي 

هذه الوظيفة تستدعي إذا تطلب األمر القيام بتصحيح وتقومي العمليات، حيث يتضمن املعيار إيزو  :»  Act« التطوير والتحسني •
  . التحسني املستمر للعمليات، أي العمل الدائم لتأمني فعاليتها  14001

  :14001 إيزو الدولية املواصفة. 4.2

 Organisation«مواصفة دولية طورا منظمة التقييس الدولية 14001املواصفة إيزو  تعد : 14001املواصفة إيزو  ماهية. أ

Internationale de Normalisation«، من نظمةامل نلتمك ،16 ويف ضوئها حددت املتطلبات األساسية إلقامة نظام إدارة بيئية 
وغاية هذه املواصفة هو تزويد . املهمة  البيئيةالقانونية واملعلومات املتعلقة باجلوانب  لباتيف االعتبار املتط ذتأخ أهدافصياغة سياسة و

أن تتعامل مع املتطلبات اإلدارية األخرى للمنظمة، كما تسعى إىل مساعدة املنظمات يف حتقيق  ناملنظمات بعناصر نظام إدارة بيئية فاعلة ميك
  . 17ا البيئية واالقتصاديةالتوازن بني أهدافه

 : 18 تطبيق املواصفة جمال. ب

 ترغب منظمة أي تطبيقها على وميكن عليها، تؤثر أن يتوقع واليت فيها تتحكم أن املنظمة تستطيع اليت البيئية اجلوانب على املواصفة هذه تنطبق
 :  يف

 . البيئية اإلدارة نظام وحتسني وتطبيق صياغة •

 . املعلنة البيئية السياسة مع الذاتية املطابقة •

 . من قبل جهة خارجية اإلدارة البيئية لنظام املطابقة شهادة على الدليل إقامة •

 . املواصفة مع للمطابقة الذايت واإلعالن التقرير •

  : 14001 يزواإل احلصول على شهادة آلية. ج

  : 19يف العناصر التالية ملتطلباتهذه ا وتتمثل ،بإنشاء واحملافظة على نظام اإلدارة البيئية طبقاً ملتطلبات املواصفة ومعلى املنظمة أن تق يستلزم  
إطار للعمل ووضع أهدافها وغاياا  وفربيان بنوايا املؤسسة ومبادئها املتعلقة بأدائها البيئي الشامل، والذي ي وهي :البيئية  السياسة •

بالوقاية من التلوث والتقيد بالقوانني والتشريعات وتوفري إطار لوضع  لتزامالعليا هذه السياسة لتأكيد اال رةالبيئية، وينبغي أن حتدد اإلدا
 .األهداف البيئية ومراجعتها، باإلضافة إىل توثيق السياسة البيئية ونشرها 

                                                 
 www.iso.org:موقع المنظمة .  15

المنظمة بصـرف  يعرف نظام اإلدارة البيئية بأنه مجموعة عناصر مترابطة تشكل نظاماً إدارياً فرعياً يبغي إدارة التأثيرات البيئية الناتجة عن أنشطة .  16
عن طريق توفير عمل تكاملي للتطوير والتنفيذ والمحافظة على السياسة البيئية وضمان التوافق مع القـوانين البيئيـة    ،النظر عن حجم ونوع ذلك النشاط

 . 120، مرجع سبق ذكره، ص " ISO 14001:  2004" نظام اإلدارة البيئية سوزان البياتي، وعبد الهادي  ايثار: أنظر  .وتحسين األداء البيئي 

 . 117-116ص  ،سبق ذكره رجع، م" ISO 14001:  2004" نظام اإلدارة البيئية سوزان البياتي، وايثار عبد الهادي . 17

 . 4، ص 2010، جامعة بابل، أيلول، 14001دليل الجودة البيئية في جامعة بابل حسب المواصفة العالمية للبيئة اإليزو نبيل األعرجي وآخرون، . 18

، كمدخل لتحسين وتنمية أداء المؤسسة مـن الناحيـة البيئيـة    14000الجودة الشاملة البيئية وفقاً إيزو إدارة طارق راشي، و عبد الكريم شوكال. 19
 . 10مرجع سبق ذكره، ص 
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طيط بتحديد اجلوانب البيئية وحصر أكثرها أمهية، وجيرى بعدها حتديد املتطلبات القانونية اليت تتوافق معها التخ يبدأ : التخطيط •
. ومن مث تطوير الغايات واألهداف البيئية للمؤثرات وإعداد برنامج عمل إلجنازها وفق املطلوب ومبا يتناسب واملعلومات املستخدمة  ؤسسة،امل

ثرات البيئية وإعادة املوازنات ملعاجلتها، توثيق الغايات البيئية ومراجعتها باستمرار ووضع برامج إدارة البيئة ويشمل تشخيص اجلوانب واملؤ
 .ضمن إطار زمين 

تنفيذ اخلطة البيئية إىل موظفني مؤهلني ومدربني وإىل إجراءات موثقة وخطوط اتصاالت واسعة، باإلضافة إىل  حيتاج : التنفيذ •
وبذلك  نظمة،إلتزاماً من قبل العاملني بامل 14001التنفيذ الناجح لنظام إيزو  ويستدعي .عمليات واالستعداد للطوارئ ضبط الوثائق وضبط ال

 .ككل  نظمةمل يعد اقتصار املسؤوليات البيئية على األقسام البيئية بل أضحت ضمن أعمال امل

وقياسها، باإلضافة إىل حتديد اإلجراءات التصحيحية والوقائية  البيئيةمن متابعة األنشطة  البد :واإلجراءات التصحيحية  الفحص •
 .واالحتفاظ بالسجالت البيئية وإجراء تدقيق النظام 

التحسني  لبلوغاملواصفة على املراجعة الدورية للنظام من طرف اإلدارة، وضرورة توثيق عمليات املراجعة  أكدت :اإلدارة  مراجعة •
نتائج وعمليات التدقيق، تقييم مدى جتسيد األهداف والغايات، وحتقيق مرونة النظام مبا يتناسب والظروف : املستمر، وتشمل املراجعة على 

  .املتغرية 
  :تعريف عام بشركة ورود : ثانيا 

بوالية الوادي  بكوينني يف املنطقة الصناعية 1983جويلية  15يوم  »Parfums Wouroud« تأسست شركة عطورورود    
.  20، وازدهرت هذه املؤسسة خالل بضع سنوات حىت أصبحت متثل أفضل املؤسسات الصناعية يف البالد 2م 2000على مساحة قدرها 

وشركائه " جديدي سامل عطاء اهللا"، حيث أسست الشركة األم على يد املرحوم 1963ويعود تارخيها إىل أكثر من ثلث القرن أي منذ سنة 
  .اجلزائر بالعاصمة، وكانت أول مؤسسة لتصنيع العطور ب

لتصل ا املساحة إىل  1997بدأت املؤسسة أعمال التوسعة وحتديث اآلالت، واستمر ذلك إىل غاية نوفمرب  1995ويف سنة     
  .، حيث مت البناء بطابع معماري فريد جيمع بني التراث الصحراوي األصيل وأحدث تقنيات البناء  2م 4000

عناية خاصة الستعمال التقنيات احلديثة وتعول عليها يف سياستها التنموية، فعلى سبيل ومن اجلدير بالذكر أن شركة ورود تويل     
، وكذا استعمال التقنيات اجلديدة لإلعالم واالتصال 1987منذ سنة ) الفاكس(املثال، بدأ االعتماد على املعلوماتية واستعمال النسخ اهلاتفي 

، )1993سنة (وأول من استعمل الترميز يف اجلزائر )1994سنة ( 21على اإلنترنتكما تعترب أول شركة تنشأ موقع  .1994الذي مت يف 
" ، حيث اتصلت املؤسسة باملنظمة الدولية بربوكسل ومنحتها » EAN Algérie«وكان ذلك قبل إنشاء املنظمة اجلزائرية لترقيم املنتجات 

 .نتجات ، مما سهل مهمة متابعة ومراقبة حركة املواد األولية وامل"1001الرقم 

وحترص شركة روائح الورود على التطوير الدائم ومراقبة اجلودة وحتسني النوعية وتستعمل لذلك أحدث أجهزة القياس واملراقبة     
 9001حصلت املؤسسة على شهادة إيزو  2006وتعتمده يف سياستها اإلدارية، ففي سنة  كما استطاعت أن تتبىن نظام إدارة اجلودة.

،والذي تسعى من خالله إىل التطوير املستمر وتعزيز رضا الزبون بالوفاء مبتطلباته، 2008آلن تطبق النظام بإصدار ، وهي ا2000إصدار
  .وكذا العبور لألسواق اخلارجية 

من تكنولوجيا متطورة إىل جانب جودة منتجاا وكفاءة موظفيها،  متكنت من الصعود إىل مصاف  فمن خالل ما متتلكه الشركة    
من رقم أعماهلا إىل العديد % 15ت املنافسة يف األسواق العاملية، وشاركت يف العديد من املعارض الدولية، كما استطاعت أن تصدر املؤسسا

  .السعودية، قطر، اإلمارات العربية املتحدة، املغرب، ليبيا، روسيا، املكسيك، كندا وجنوب أفريقيا : من الدول مثل 
  :العديد من األومسة واجلوائز العاملية منها  هذا وقد حازت مؤسسة ورود على    

                                                 
 . 2001فيفري  23على جائزة ثاني أحسن مسير على المستوى الوطني، وذلك في " جديدي محمد البشير "تحصل الرئيس المدير العام للشركة .  20

 www.wouroud.com:ورود موقع شركة . 21
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 : 1992) باريس ( جائزة أفريقيا الدولية  -

13th International Africa Award (Paris ), February 24th, 1992 . 

 : 1993) مدريد ( اجلائزة الدولية للنوعية  -

21th International Trophy for Quality ( Madrid ), Spain, April 19th,1993 . 

 : 1993) مدريد ( جائزة النجم الذهيب للنوعية  -

International Gold Star for Quality ( Madrid ), Spain, 1993 . 

 : 1997) باريس ( اجلائزة الدولية للتكنولوجيا واجلودة  -

15th International Award for Technology and Quality ( Paris ), June 27th , 1997 . 

 : 1997) باريس ( اإلهتمام بالنوعية العاملية جائزة  -

Word Quality Commitment Award ( Paris ), 1997 . 

 : 1998) نيويورك ( جائزة أمريكا الذهبية للنوعية  -

10th Golden America Award for Quality, NewYork ( USA ), June 19th, 1998 . 
  :السلوك البيئي لشركة ورود : ثالثا 

 :عامة يف السلوك البيئي للشركة قراءة  .1

من خالل مجيع فروعها على محاية البيئة اليت  حيث تعمل جاهدة» ورود«تعد احملافظة على البيئة من أهم األولويات لدى شركة 
  :اإلجراءات منها نعيش فيها باختاذها مجلة من

خيص املواد األولية  ى تطبيق املعايري األوروبية يف ماإذ عملت شركة ورود عل: التخلي عن املواد امللوثة يف تكوين أسس العطور  •
املستعملة يف تكوين أسس العطور وامللونات، وتوقفها عن استرياد واستعمال املواد اليت وضعت حتت خانة مواد ملوثة أو خطرية على صحة 

 .اإلنسان والبيئة

بار أن الكلوروفلوروكربون يؤثر بشكل كبري على  باعت:  1998يف البخاخات منذ ماي   CFCالتخلي ائيا عن استعمال غاز •
هلذا عملت الشركة على  .عند خروجه من البخاخ سنة 120إىل  80 طبقة األوزون ويسبب هلا تلفاً كبرياً،حيث يبقى عالقاً يف اجلو من

 .نه خمصص لالستعمال التجميليالتخلي عن استعماله واستبداله بغاز البوتان عدمي الرائحة وليس له تأثري على طبقة األوزون،كما أ

إذ تتوفر يف جمموعة ورود مجيع آالت :املستعملة يف األغطية و سدادات عطور) متعدد الربوبيلني(إعادة تأهيل املواد البالستيكية  •
 .واستعماهلا جمدداالتهيئة وإنتاج املنتوجات البالستيكية على وحدات خاصة، إلعادة تأهيل كل بقايا البالستيك الناجم عن عملية اإلنتاج 

بوضع قشرة سليلوزية  (Steinemann Lotus72SF) تقوم آلة اإلستهالم :22استعمال غراء خال من املذيب يف اإلستهالم •
ومتتلك جمموعة ورود هذه اآللة السويسرية الوحيدة من نوعها يف العامل اليت تستعمل غراء خايل من . شفافة أو كامدة أو ملاعة على الورق

يترك رائحة بعد لصقه، كما ميكن  أجل احملافظة على البيئة وعلى الصحة، إذ يتميز على الغراء الذي حيتوي على املذيب بكونه ال املذيب من
 .استعماله يف علب املنتجات الغذائية وموفر للطاقة أثناء عملية اإلستهالم 

 .التخلص منها وال تلوث احمليط البيئي  املنحلة يف الطبيعة والصديقة للبيئة، حىت يسهل 23استعمال أشرطة التعبئة •

  .اختيار طريقة الترميل ملعاجلة سطح قوارير العطور عوضاً عن استعمال أمحاض اخلرط الكيميائي امللوث والسام •

 .إعادة تأهيل مجيع املواد الكيميائية املستعملة عرب خطوط اإلنتاج •

 .استعمال هياكل من األملنيوم القابل إلعادة التأهيل  •

 .ل نفايات الورق والورق املقوى إىل غاية مراكز إعادة التأهيل يف مشال البالدنق •

                                                 
 .عملية اإلستهالم هي عملية إضافة فلم شفاف ورقيق جداً فوق العلب الكرتونية لحمايتها من التلف بالسوائل والرطوبة وزيادة تماسكها.  22
 .هي عبارة عن أشرطة شفافة تستعمل لتغليف علب العطور والمنتجات قصد حمايتها وإعطائها مظهر جمالي .  23
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 .زرع مساحات خضراء بني وحدات إنتاج جمموعة ورود •

 .1998جعل مجيع مساحات جمموعة ورود مناطق خالية من التدخني منذ سنة  •

 .اخل.. وغريها العلو والضوء والتكييف كالفضاء و استغالل الظروف الطبيعية للمنطقة يف اهلندسة املعمارية للمباين، •

، دف حتقيق مزيد من التطوير والتحسني يف 14001وتسعى املؤسسة يف الوقت احلايل إىل تطبيق نظام اإلدارة البيئية الشامل إيزو 
ؤسسة متتلك من اإلمكانيات والقدرات نظام محاية البيئة، فانتهاج املؤسسة سلوك مسؤول جتاه البيئة يعترب غري كايف بالنسبة إليها، خاصة وأن امل

العمليات اإلدارية املشتركة  من حيث يؤهلها للحصول على هذه الشهادة، كما أن هناك تشابه بني أنظمة إدارة البيئة وأنظمة إدارة اجلودة ما
هذا إضافة إىل أن الفوائد . والتطوير املستمر اإلجراءات املوثقة، التدقيق يف األنظمة، اإلجراءات التصحيحية والوقائية، التحسني : واملتمثلة يف 

الشاملة تفوق بكثري الفوائد احملدودة اليت جتنيها املؤسسات من تنفيذ بعض التطبيقات  اليت حتققها املؤسسات اليت تطبق نظام إدارة اجلودة البيئية
  . البيئية 

 :الفوائد اليت جنتها الشركة من حتسني سلوكها البيئي  .2

والذي كان املسري يسعى من خالله إىل االرتقاء املتواصل بالعمل اإلداري والتطوير  »مؤسسة ورود«ـ ل البيئي الواعيإن السلوك       
ائد عديدة املستمر يف اإلدارة البيئية للمؤسسة وزيادة الوعي البيئي داخل اإلدارة، وكذا تطبيق معايري عاملية يف جودة منتجاا، عاد عليها بفو

  :يلي  ما متثلت عموما يف

  .حتسن األداء البيئي من خالل تقليص معدل االنبعاثات للهواء، والتخلي عن النفايات املضرة بالبيئة  -

حل مشاكل اإلدارة يف كيفية التصرف يف فضالت وخملفات املصنع، وذلك عرب إعادة تأهيلها مثل املواد البالستيكية املستعملة يف األغطية  -
 خلا... وسدادات العطور، هياكل األملنيوم 

بيئة الغري ملوثة هلا واملنحلة يف حل املشاكل املتعلقة بالعبوات وعمليات التعبئة، وذلك من خالل استعمال املؤسسة للعبوات صديقة ال -
 .الطبيعة 

 .حتسني األوضاع البيئية للعاملني للعمل يف بيئة نظيفة وآمنة وخالية من امللوثات  -

 .زيادة الوعي البيئي لدى العاملني مبؤسسة ورود وتعريفهم باملتطلبات القانونية  -

 .حتسني صورة املؤسسة مما يزيد من مسعتها احلسنة  -

التنافسية للمؤسسة وحتقيق بعض متطلبات التصدير للخارج، إذ أن انتهاج املؤسسة سلوك بيئي مسؤول حقق هلا ميزة  زيادة القدرة -
 .تنافسية على اآلخرين يف السوق الواعي بسالمة البيئة ومحايتها 

 .حتقيق اإلنتاج النظيف حىت يتوافق مع املعايري البيئية احمللية والعاملية  -

 .ية واالقتصادية خاصة النامجة عن احلوادث ذات اآلثار البيئية تفادي اخلسائر املاد -

 .التقليل من نسبة الضرائب املفروضة على املؤسسة واالستفادة من ذلك مادياً  -

رض تعزيز التوافق مع التشريعات وااللتزام بالقوانني اليت تفرضها السلطات العمومية، مما جنب املؤسسة دفع الغرامات والتعويضات اليت تف -
 .على املخالفات 

احلراري وثقب طبقة األوزون اليت أصبحت دد مستقبل األجيال القادمة من خالل توفري األسس  االحتباساملسامهة يف معاجلة مشكلة  -
 .الداعمة لتلك اجلهود 

  خامتةـ 
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 التنمية متغريات ًمن أساسيا ومتغرياً تنافسيتها ًيف هاما مؤشراً وباتت االقتصادية املؤسسات على مفروضة البيئية األبعاد أصبحت
دماجها البعد البيئي يف نظام إدارا أو إالبيئية، وذلك ب االعتبارات لصاحل تسيريها منط يف التغيري االقتصادية املؤسسة على توجب املستدامة، لذا

  .اعتمادها على األقل سلوك أكثر مسؤولية جتاه البيئة 
العمومية اجلزائرية جاهدة على تطبيق بعض القوانني بطريقة الترغيب ال الردع، بالرغم من أن ويف هذا اإلطار تعمل السلطات 

املشاريع املشاريع اليت جتسدها املؤسسات االقتصادية تفرز أخطار كبرية على البيئة واحمليط، باإلضافة إىل أن عدد قليل منها تقوم بدراسة آثار 
 .ق للقانون اخلاص بامللوث الدافععلى اجلانب البيئي، يف ظل غياب التطبي

نتهاج املؤسسة لسلوك بيئي مسؤول له مسامهة جلية يف حتسني األداء البيئي للمؤسسة اوتأسيساً على ما تقدم ميكن القول أن 
اإلنتاجية، تعزيز التوافق مع احلد من التلوث البيئي، املسامهة يف إعادة استخدام املخلفات : االقتصادية، وذلك ملا ينتج عنه من مزايا كبرية أمهها 

  .التشريعات وااللتزام بالقوانني، حتقيق اإلنتاج النظيف ومحاية احمليط البيئي، وبالتايل حتقيق مقتضيات ومتطلبات التنمية املستدامة 

  قائمة املراجعـ 

  :االت 

o  2004، يناير 25السياسات البيئية، سلسلة دورية تعىن بقضايا التنمية يف األقطار العربية، العدد .  
o  2004" ايثار عبد اهلادي آل فيحان، سوزان عبد الغين البيايت، نظام اإلدارة البيئية  :ISO 14001 " ،جملة اإلدارة واالقتصاد ،

 . 2008، 70العدد 

o  ،2009، 07اجلزائر، عدد حممد عادل عياض، دراسة نظرية حملددات سلوك البيئة يف املؤسسة االقتصادية، جملة الباحث، جامعة ورقلة 
. 

o لد مطانيوس خمول، عدنان غامن، نظم اإلدارة البيئية ودورها يف التنمية املستدامة، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، ا
 .2009، العدد الثاين، دمشق، 25

  :البحوث واملداخالت 

o ة املؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة، مذكرة مقدمة الستكمال الطاهر خامرة، املسؤولية البيئية واإلجتماعية مدخل ملسامه
 . 2007 -2006متطلبات شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد وتسيري البيئة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

o كمدخل لتحسني وتنمية أداء املؤسسة  14000إليزو عبد الكرمي شوكال، طارق راشي، إدارة اجلودة الشاملة البيئية وفقاً ملعايري ا
 –إدارة اجلودة الشاملة وتنمية أداء املؤسسة، جامعة الطاهر موالي، سعيدة : االقتصادية من الناحية البيئية، حبث مقدم إىل امللتقى الوطين حول 

 . 2010ديسمرب  14 – 13اجلزائر، 

o التنمية : داء البيئي للمؤسسة االقتصادية، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الدويل حول عثمان حسن عثمان، دور إدارة البيئة يف حتسني األ
 . 2008أفريل  8-7اجلزائر،  –املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة فرحات عباس، سطيف 

  :مواقع اإلنترنت 

  www.unesco.com:موقع منظمة اليونسكو .8
  www.iso.org:موقع املنظمة الدولية للتقييس . 9

 www.wouroud.com:موقع شركةورود . 10
 
 
 
 
 

   

http://www.unesco.com/
http://www.iso.org/
http://www.wouroud.com/


  التنمية املستدامة من منظور االقتصاد االسالمي
 

 474 

  

  التنمية املستدامة من منظور االقتصاد االسالمي
  

السعيد دراجي.د  

  قسنطينة- جامعة األمري عبد القادر                                                                                           

  

  

 
  :ملخص

إىل تلبية حاجات احلاضر مع ومشكالا يف الوقت احلاضر مبفهوم التنمية املستدامةاليت دف ية يرتبط االهتمام بالقضايا البيئ  

ولكي يتحقق هذا اهلدف البد من االعتناء واالهتمام بقضايا البيئة اليت تضمن لإلنسان . احلفاظ على تلبية احتياجات أجيال املستقبل

  .سباب املشكالت البيئيةأامره واجتنب نواهيه وبالتايل يكون قد ختلص من كل اخلريات والنعم لو التزم بتوجيهات االسالم ونفذ او

، ومن هنا فإن دالالت التنمية املستدامة يف اتمع االسالمي إن احملافظة على البيئة هي جزء من البناء الثقايف اإلنساين  

من خالل تبيان نظرة االقتصاد  كالية اليت عاجلتهاوهي االش .تتجسد يف االقتصادي االسالمي من حيث القيم االنسانية والتشريع

  :خالل احملاور اآلتية نمية املستدامة وكيفية حتقيقها مناالسالمي يف تناول أبعاد الت

 .ساسيات التنمية املستدامةأ -

 ...).األسس، اخلصائص، األبعاد( ن منظور اسالمي التنمية م -

 .املستدامةتحقيق التنمية قتصاد االسالميلآليات اال -

Résumé: 
 
L’attention aux problèmesde l’environnement est liée au concept du développement 
durable qui vise à répondre aux besoins du présent tout en préservant les besoins des 
futures générations. Et pour atteindre cet objectif il faut prendre soin des problèmes de 
l’environnement qui assurent les bénédictions et les richesses pour l’homme s’il respecte 
les directives  de l’islam, et évite ses interdictions ainsi il sera débarrassé de toutes les 
causes des problèmes d’environnement.               
  La préservation de l’environnement fait partie de la construction culturelles humaine 
dans la société islamique et de ce fait les signes du développement durable sont énoncés 
dans l’économie islamique en termes des valeurs humaines et de la législation ceci est le 
problématique que j’ai traité pour démontrer la vue de l’économie islamique dans le 
traitement des dimensions du développement durable et la façon de la réaliser à travers 
les axes suivants : 
- Les bases du développement durable. 
- Le développement du point de vue de l’économie islamique. 
- Les mécanismes de l’économie islamique pour réaliser le développement durable. 
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  :مقدمة

احلاضر مع إىل تلبية حاجات ومشكالا يف الوقت احلاضر مبفهوم التنمية املستدامةاليت دف ية يرتبط االهتمام بالقضايا البيئ  

ولكي يتحقق هذا اهلدف البد من االعتناء واالهتمام بقضايا البيئة اليت تضمن لإلنسان . احلفاظ على تلبية احتياجات أجيال املستقبل

  .اخلريات والنعم لو التزم بتوجيهات االسالم ونفذ اوامره واجتنب نواهيه وبالتايل يكون قد ختلص من كل أسباب املشكالت البيئية

حملافظة على البيئة هي جزء من البناء الثقايف اإلنساين يف اتمع االسالمي، ومن هنا فإن دالالت التنمية املستدامة إن ا  

وهي االشكالية اليت عاجلتها من خالل تبيان نظرة االقتصاد . تتجسد يف االقتصادي االسالمي من حيث القيم االنسانية والتشريع

  :خالل احملاور اآلتية ية املستدامة وكيفية حتقيقها مننماالسالمي يف تناول أبعاد الت

 .ساسيات التنمية املستدامةأ -

 .ور اسالميالتنمية من منظ -

 .آليات االقتصاد االسالمي لتحقيق التنمية املستدامة -

 
  :اساسيات التنمية املستدامة:أوال

قيق النمو االقتصادي اجلهود املبذولة والسياسات االقتصادية اليت دف إىل حت التنمية جيرنا للحديث عنتناول موضوع   إن

يعين زيادة الطاقة اإلنتاجية حىت وإن كان األوالن . ة والوصول إىل التنمية املستدامة، وما هي حدود التفرقة بينهمنمية االقتصاديالتو

ات االقتصاد وتنمية اإلمكانات املادية والبشرية دف زيادة الدخل حسن لطاقلالقتصاد الوطين واملسامهة يف إحداث تغيري حنو األ

ة الشيء أما تنمي. ين زيادته أو تغريه إىل حال أكرب وأحسنغة هناك فرق واضح بينهما ،فنمو الشيء يعويف الل. احلقيقي يف اتمع

  .نمية بفعل قوى وإجراءات دف التغيريبينما حتدث الت ث بشكل تلقائي، دفتعين فعل أو إحداث منو، وهكذا فإن النمو حي

  

أو الدخل الوطين (هو تلك الزيادة اليت حتث يف الناتج احمللي اإلمجايل  1إن املقصود بالنمو االقتصادي:النمو االقتصاديمفهوم -1

فإذا ما حصل العكس كان . مما يؤدي إىل زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطين يفوق معدل النمو السكاين) اإلمجايل

يادة يف الناتج احمللي اإلمجايل ، فإن النمو معدل منو السكان أكرب من زيادة متوسط الفرد من الدخل الوطين بالرغم من حصول الز

  :ومهما يكن فإن النمو االقتصادي هو القتصادي يؤدي إىل حتسني األوضاع،ا

  حتقيق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطين -               

يمة النقود أي البد من استبعاد معدل التضخم أن تكون الزيادة حقيقية وليست نقدية يعين استبعاد أثر التغري يف ق -               

فالنمو حيدث . لألسعار اليت تؤدي إىل زيادة متوسط الدخل احلقيقي يف الظاهر إال أنه يف احلقيقة املتوسط مل يزد وقد يكون اخنفض

ناتج الوطين اخلام أو زيادة العناصر بصورة تلقائية دون تغيري يف البنية االقتصادية واالجتماعية أي أنه رمبا ال يتضمن أكثر من زيادة ال

  .املستخدمة وزيادة كفاءا اإلنتاجية

  :التنمية االقتصاديةمفهوم-2

تشمل النمو وتتضمنه ومتس اهلياكل االجتماعية واملؤسسات 2على أن التنمية  تنمية العديد من التعاريف، لكنها امجعتلل

ادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطين على مدار الزمن واليت حتدث أي تلك العملية اليت تتحقق من خالهلا زي. والعادات

                                                 
 .11، ص 2003القادر محمد عطية، اتجاھات حديثة في التنمية، الدار الجامعية، ا�سكندرية، عبد ) 1
 .78، ص 2003تيسير الرداوي، التنمية ا�قتصادية، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب، ) 2
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تغريات يف اهليكل اإلنتاجي واإلطار التنظيمي ونوعية السلع واخلدمات املنتجة إضافة إىل أحداث تغري يف هيكل توزيع الدخل لصاحل 

  .الطبقة الفقرية

حيدث يف اتمع وتكون نتيجته زيادة الدخل الوطين ومن مث ارتفاع وبعبارة أخرى أن التنمية عبارة عن التطور احلاصل الذي 

  .متوسط نصيب دخل الفرد

هذه األفكار كانت سائدة بعد احلرب العاملية الثانية، فكانت البلدان املتطورة تسمح بإحداث نوع من التطور برفع مستوى 

عليها، بل من اجل إجياد أسواق جديدة لتصريف منتجات  مداخيل األفراد وتزداد طلبهم ليس دف خلق وسائل ذاتية لالعتماد

وأصبحت هذه الدول املستعمرة مقتنعة بضرورة . بلدام املتقدمة، فقد ضاقت أسواقها باملنتجات الصناعية املكدسة بعد احلرب

ر مفهوم التنمية االقتصادية بعد طووت .التخلي عن االستعمار مما أدى بالدول املستقلة حديثا تبحث عن أجنع األساليب لتحقيق التنمية

ما كان حيمل إال البعد االقتصادي البحث غافال بذلك احلقائق االنسانية واالجتماعية واحلضارية اليت جيب أن تشملها استراتيجية 

الضروري السعي  بل منفقط، إذ ال ميكن أن تقتصر التنمية على حتقيق أهداف اقتصادية . باملفهوم احلديث ذو البعد املستدمي التنمية

  . للمجتمعاتةوالبيئيإىل حتقيق األبعاد اإلنسانية واحلضارية  

  

  :التنمية املستدامة -3

الضوء على ضرورة معاجلة قضايا البيئة " قمة األرضمبؤمتر "الذي عرف1992جانريو بالربازيل عام  ديمؤمتر ريوسلط   

، حبيث أثار والثقافية اليت صاحبها االضرار بالبيئة  والتنمية حفاظا على مستقبل اإلنسان جراء التغريات االقتصادية واالجتماعية 

مت ويف هذا اإلطار . واالقتصادية والسياسية للتنمية اهتمام الرأي العام العاملي بالعالقة املتبادلة بني األبعاد البيئية واالجتماعية والثقافية

ابرام العديد من االتفاقيات الدولية حول قضايا تغري املناخ واحملافظة على الغابات ومكافحة التصحر وقضايا الطاقة واملياه، والتنوع 

واالجتماعي واحملافظة االقتصادي  النمو كما مهد الطريق حول مفهوم موحد للتنمية املستدامة  الذي يوضح التوازن بني. البيولوجي

بأا تلك التنمية اليت تليب حاجات احلاضر دون أن ختل بقدرة احمليط الطبيعي  حىت ال تعرض قدرة  التنمية املستدامة " على البيئة

  .3"أجيال املستقبل لعدم تلبية حاجاته

البعد االقتصادي والبعد االنساين االجتماعي، والبعد : الثالثوترتكز التنمية املستدامة على عدة عناصر أساسية تشكل أبعادها 

  .4البيئي

يعين هذا البعد زيادة رفاه اتمع  والقضاء على الفقر من خالل التقليل املتواصل يف استهالك دول  :البعد االقتصادي -

عيشة للسكان يف الدول الفقرية اليت الشمال املتقدمة من الطاقة واملوارد الطبيعية وتوظيف املوارد من أجل رفع مستوى امل

 .تقع يف اجلنوب

ية املستدامة إىل حتقيق االستقرار يف النمو السكاين ورفاه الناس من خالل حتسني منتتسعى ال:البعد اإلنساين االجتماعي -

، وحتقيق أكرب قدر من وحتقيق األمن الغذائيمستوى اخلدمات الصحية والتعليمية األساسية خاصة يف املناطق الريفية 

، واحترام حقوق االنسان وتوفري األمن وتطوير االنتاج  وتعزيز التضامن االجتماعييف التنمية والقوى املشاركة الشعبية 

 .وتنمية الثقافات املختلفة للمجتمعات

تنمية املستدامة يتعلق باحلفاظ من التحديات الكربة لدول العامل وعليه فإن هذا البعد للتعد مشكلة تغري املناخ :عد البيئيالب -

مثل لألراضي واملوارد املائية ومن هنا فالتنمية املستدامة هي االستخدام األ. على البيئة واملوارد املادية ا والنهوض ا

                                                 
 .157، ص 2007لدار الجامعية ا�سكندرية، خالد مصطفي قاسم، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، ا) 3
 .324، ص 2009تصادية، العولمة ، التنمية المستدامة، مؤسسة شباب مصر، ا�سكندرية، د هللا، رابح بوقرة، الوقائع ا�قخبابة عب) 4
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الذي يفسر الترابط ) األخضر( باالقتصاد االيكولوجي  ما يعرف ما أدى إىل ظهوروهو .حملافظة على املساحات اخلضراءوا

 .بني النظام االقتصادي واالجتماعي والنظام االيكولوجي

  

  :من اخلصائص نلخصها فيمايليمجلة وتعكس تللك األبعاد العديد 

 .يف املوارد الطبيعيةمراعاة حق األجيال القادمة  -

 .واحمليط الطبيعي بكل حمتوياتهاحملافظة على البيئة  -

االهتمام باجلانب البشري كمحور أساسي يف العملية التنموية وتلبية احتياجاته األساسية مبا حيفظ له كرامته وعيشته خاصة  -

 .الفقراء

إعطاء احلق لكل أفراد اتمع يف املسامهة يف التنمية واشراك اجلميع يف اختاذ القرار وفقا لتنوع خصوصية اتمعات من  -

 .لدينية واحلضاريةالناحية الثقافية وا

أكدت على ضرورة استكمال 2002ولإلشارة فإن قمة األرض الثانية حول التنمية املستدامة اليت انعقدت يف جوهانسبورغ عام 

كافة الدول وضع استراتيجيةللتنمية يف املسائل األساسية كاملياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي والفقر والتجارة ونقل 

نولوجيا والتعليم واملعلومات والبحوث، جاءت خميبة لآلمال واعتربت تراجعا عن الذي مت اجنازه يف قمة ريودي جانريو قيل عشر التك

حيث اتضح غياب اإلرادة السياسية لدى بعض احلكومات خاصة للدول الصناعية لتعارض مصاحلها مع طموحات الفقراء . سنوات

البيئي وارتفاع مستويات انبعاث الغازات الدفينة د صراحة استحالة جتنب حدوث املزيد من التدهور إذ مت التأكي. والناشطني البيئيني

 وهذا ما يعكس أن املصاحل واالعتبارات االقتصادية ال تزال يمن5.واالستغالل املفرط للمورد الطبيعية فضال عن تزايد معدالت الفقر

وهي مسائل حتتل موقعا هامشيا أمام زيادة معدالت الدخل الوطين للبدان الصناعية وتوسع مفاهيم االستدامة ومحاية البيئة  على

  . شركاا على حساب البيئة وحمدودية املوارد

  

  التنمية من منظور إسالمي :ثانيا

انه وتعاىل خلق من أن اهللا سبحالذي ركز عليه الفقهاء والباحثون يف االقتصاد االسالمي ينطلق التصور اإلسالمي للتنمية 

أي خلق لكم  6"اتعمركم فيههو أنشأكم  من األرض وأس"يف األرض ليقوم مبهمة االعمار وفق شريعته  االنسان الكون واستخلف 

يربط بني الكون واالنسان ومن هنا فإن هذا التصور هو مشويل .االرض لتقوموا بعمارا وإعمارها وتزرعوها وتستخرجوا معادا

مث جعلناكم خالئف " بل جعلها مرتبطة باجلانب األخروي كما قال اهللا تعاىل 7لدين االسالمي باحلث على التنمية حبيث مل يكتف ا

فهي تنمية أخالقية روحية تعبدية دف إىل تنمية اإلنسان وتكوينه كنواة األساس تمع  8"لمونيف األرض من بعدهم لننظر كيف تع

وكان حمل اهتمام الكثري من الباحثني والفقهاء حبيث يرون أن   .ستخالف والعمارةاإليركز على الرقي احلضاري واملادي من منطلق

االنتاج وعدالة التوزيع واا ال تقتصر على توفري اجلانب املادي فيها  التنمية ليست عملية االنتاج واالستثمار  بل هي عملية كفاية

بتلبية حاجيات االنسان واتمع بل تم بتحسني الظروف االجتماعية واالنسانية حىت يف جوانبها الروحية بغية الوصول إيل اشباع 

  .ة االسالميةاحلاجات وتلبية املتطلبات الالزمة إلقامة جمتمع انساين وفق منهج الشريع

                                                 
حماية البيئة، جامعة الملك سعود، السعودية عبد هللا جمعان الغامدي، التنمية المستدامة بين الحق في استغ?ل الموارد الطبيعية والمسؤولية عن  )5

  .2012سبتمبر  10 بتاريخ  www.kantakji.com، الموقع2007
 61سورة ھود اEية  ) 6
، 62د ا�س?مي للبحوث والدراسات، البنك ا�س?مي للتنمية، بحث رقم ا�قتصاد ا�س?مي وتطوره، المعھ فؤاد عبد هللا العمر، مقدمة في تاريخ) 7

 .228ص  ،2003
 14سورة يونس اEية ) 8
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  :9وتتميز التنمية من املنظور االسالمي بعدة خصائص أمهها

  :الشمول-1

إن املنظور االسالمي ال يعرف الفصل بني ما هو مادي وما هو روحي إذ ال ميكن معاجلة قضايا التنمية بعيدا عن 

وال تنمية تضمن ) النظام الرأمسايل( التوجهات العقائدية فال يعقل أن حتدث تنمية تضمن حرية التعبري وال تضمن لقمة العيش للفقراء 

 الشمول يضمن حتقيق احلاجات الضروريةمبدأ بل أن ) النظام االشتراكي( حرية التفكري واملبادرة  اخلبز للقراء واملعوزين وال تضمن

املادية من مأكل وملبس ومسكن وصحة وترفيه والعمل وحرية التعبري وكذا ممارسة الشعائر الدينية وبالتايل فإن منطلقات التنمية 

  .ترتبط ارتباطا وثيقا باملنطلقات العقائدية

  

  : التوازن-2

بني اجلوانب املادية االقتصادية وبني اجلوانب الروحية العقائدية واالخالقية من  نإن التنمية من املنظور االسالمي حتقق التواز

دن على والتوازن يف املتطلبات بني القطاعات االقتصادية نفسها فال ميكن أن ننمي قطاع على حساب قطاع آخر أو ننمي امل جهة

أو نقدم الكماليات أو التحسينات على  .واألرياف، إذ يعطي االستثمار كافة األنشطة الضرورية للمجتمعحساب القرى 

  .10الضروريات أو احلاجيات

  

  :العدالة-3

فهي تضمن حد الكفاية لكل فرد من اتمع . ترتكز التنمية على مبدأ حتقيق العدالة واحلرية واملساواة والتكافل االجتماعي  

كما حترص على حتقيق العدالة يف التوزيع وفق آليات تضمن حقوق الفقري والغين على . إال يف الظروف االستثنائية حسب حاجاته 

  .حد سواء من خالل آلية الزكاة واخلراج والعشر واجلزية مما يعين ال وجود يف اتمع جائع وإن وجد يتم التكفل به بشكل مالئم

  

  :الكفاية-4

االقتصادي الوضعية اليت تنطلق من أن املشكلة االقتصادية تتمثل يف ندرة املوارد  ةنظماالقتصادية لألعلى عكس النظريات   

احملدودة وعدم كفايتها لتلبية حاجيات االنسان الالمتناهية للوصول إىل كيفية ترشيد هذه املوارد لتلبية تلك احلاجات، يرى االقتصاد 

الشمس والقمر دائبني وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من وسخر لكم " فاية احلاجيات االسالمي ال يوجد تناقض بني املوارد وك

 احنراف سلوك االنسانوإمنا املشكلة تكمن يف  11"نسان لظلوم كفارتعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إن اإلكل ما سألتموه وإن 

نتاج أو سوء التوزيع ولذا جاءت ضرورة تنمية وفساد نظامه سواء من حيث ضعف اإل نفسهوتصرفاته وانعدام ارادته احلضارية

  .12االنتاج مع عدالة التوزيع

نظور االسالمي ليس فقط فرض واجبات على االغنياء لصاحل الفقراء  إمنا هي القضاء على إن الغاية من حد الكفاية من امل  

  .الفقر يف اتمع الذي يعد أكرب املشاكل اليت تنخر أمن واستقرار اتمعات

  

                                                 
ؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت، أساليب، الم - معوقات - عطاءات - مفاھيم: ابراھيم حسين العسل، التنمية في الفكر ا�س?مي) 9

 .101، ص 2006لبنان، 
 .99، ص  1981، جدة، محمد شوقي الفنجري، المذھب ا�قتصادي في اRس?م، شركة عكاظ للنشر والتوزيع) 10
 .33،34سورة ابراھيم، اEية ) 11
 .65، ص 1981محمد شوقي الفنجري، نحو اقتصاد إس?مي، شركة عكاظ للنشر والتوزيع، الطبعة اWولى جدة، )12
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  :االنسانية -5

مل خيلق  فاإلنسان. تسعى التنمية من املنظور االسالمي إىل رفاهية اتمع واسعاد الناس وحتريره من االستغالل وتكرميه   

لة ربانية يقوم اخل  مثلما تتضمنه ايدولوجيات االنظمة االقتصادية األخرى إمنا خلق لتأدية رسا...ليكون مهه األكل والشرب والربح 

  .ويكون حبق خليفة اهللا يف أرضها يف هذا الكون، 

  

  :من املنظور االسالمياملستدامة التنمية  أسس

املنظور االسالمي هي تنمية شاملة متوازنة ترتكز على مبدأ العدالة واحلرية والتكافل االجتماعي  إن التنمية املستدامة من

تباره مستخلفا يف هذه األرض ولذا وجب عليه احملافظة عليها وينمي بيئته اقتصاديا واجتماعيا حبيث أا نابعة من اإلنسان نفسه باع

  :وبالتايل فإا ترتكز على األسس اآلتية .وسياسيا وثقافيا يف إطار أبعاده الروحية واالخالقية واحلضارية

قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فاستطاع أال  إذا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) االستدامة يف التنمية(الدميومة  -

  .13"تقوم حىت يغرسها، فليغرسها فله بذلك أجر

 .اإلنسان هو حمور التنمية وحامل األمانة من خالقه ألنه مستخلف يف هذه األرض -

مبا يف ذلك واحملافظة عليها، واإلنسان مطالب بعمارا لتلبية حاجته احلياتية  الطبيعة مبا فيها من موارد سخرها اهللا لإلنسان -

، وصون توازها البيئي من خالل عدم االسراف يف استهالك تلك املوارد إال بقدر تلبية حاجته اهلواء واملناخ واملاء والبحر،

 . وعدم ادخال تغيري جوهري يف عناصرها

يف األرض مستقر ومتاع إىل  ولكم" لإلنسان حق االستفادة واستغالل املوارد ملدة حمدودة دون حق ملكيتها قال تعاىل -

 .14"حني

وذا تكون كل أبعاد التنمية . حمدودية االنتفاع باملوارد  تعطي احلق لألجيال القادمة االستفادة بتلك املوارد كذلك -

  .قرنا مضت ا وحث عليها ديننا قبل اربعة عشراملستدمية قد جسده

  

  

  : أبعادالتنمية املستدامة من منظور االقتصاد االسالمي : ثالثا

جسدها االقتصاد االسالمي يف منهجه ألنه ال يفصل بني البعد املادي والروحي  بعاد اليت تستهدفها التنمية املستدامةاألإن   

فالتنمية تنبع من  ، اإلنسان كبعد أول يف حتقيق التنمية املستدامة اليت يتميز ا وتتجلى ذلك من خالل العالقة الثالثية.لإلنسان

  :15اإلنسان نفسه وليس جمرد تنمية املوارد االقتصادية املتاحة إلشباع حاجياته، وهي

 .عالقة االنسان خبالقه -

 .االنسان بالطبيعة ةعالق -

  .عالقة االنسان باإلنسان -

  .)بني اإلنسان والطبيعة، وبني اإلنسان واإلنسان(الثنائية على عكس النظم الوضعية اليت تنطلق من العالقة 

  .جيسد البعد اإلمياين التعبدي فال ميكن أن تكون بني اإلنسان وربه عالقة مادية حبثة: العالقة بني اإلنسان وخالقه-

                                                 
   .أخرجه البخاري وأحمد بن حنبل) 13
 .36سورة البقرة، اEية ) 14
 .150ابراھيم حسين العسل، مرجع سابق ، ص) 15
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نسان حباجة للطبيعة لتلبية حاجياته الذي ال يبتعد عن البعد اإلمياين، فاإلوهو جيسد البعد البيئي  :العالقة بني اإلنسان والطبيعة -

التطور ن فإذا متعنافنجد أ.ورغباته، والطبيعة حباجة لإلنسان ألا حتتاج إىل من ينظفها ويزرها وال يتلف خرياا لتحافظ على توازا

راعي الذي كان له دورا يف االقتصاد االسالمي اعتمد على التطور الزراعي  والتبادل التجاري، فقد ركزت التنمية على اجلانب الز

اخلصبة بفضل  كبريا يف التطور االقتصاد يف االقتصاد االسالمي حيث زادت موارد اخلراج نتيجة التطور الزراعي والتساع االراضي

  .على زيادة مردود إنتاج األرضأو تطوير أساليب الري واصالح األراضي واعتمد التطور الزراعي.الفتوحات االسالمية

إال من خالل أعمال ال يستطيع إشباع حاجاته  فاإلنسان. وهو جيسد البعد التعاملي األخالقي :بني اإلنسان واإلنسانالعالقة  -

يحافظ من أي ينتج الفرد له ولغريه لاآلخرين ومن هنا فإن الكل مكمل وبالتايل فاإلنتاج هو عملية اجتماعية بني الفرد واتمع 

  .لعدالة االجتماعيةخالهلا على التماسك االجتماعي وا

  

  :آليات االقتصاد االسالمي لتحقيق التنمية املستدامة: ثالثا

تتطلب احللول اليت اقترحها املهتمون بقضايا التنمية املستدامة وناشطو البيئة وجسدا االتفاقيات الدولية يف قمة ريودجيانريو 

تؤكد على ضـرورة   واليت2007أو اتفاقية كيوتو باليابان أو قمة بايل بإندونيسيا عام  2002او قمة جوهانسبورغ  1992عام 

التنمية املستدامة من خالل احملافظة على البيئة واحلد من نشر الغازات ومكافحة التلوث والتصحر وترشيد اسـتخدام واسـتهالك   

تكاليف عالية وتضحيات كبرية من أصحاب الفائض املـايل   اخل تتطلب...الطاقات والتوزيع العادل للثروات بني الشمال واجلنوب 

ن احلقيقة عكس ذلك فإن هؤالء يتهربون من التزامام جتـاه هـذه   أاال . الصناعية لصاحل الدول الفقرية خاصة يف الدول املتقدمة

 اتمعات خاصة الفقرية ودون االتفاقيات ألا تتعارض مع مصاحلهم وتسعى شركام إىل حتقيق مصاهلا اخلاصة دون مراعاة مصاحل

وهو ما يطرح آلية حتقيق هذه التنمية املستدامة خاصة من جانب التمويل، ومن هنـا فـإن    .اعطاء األولوية للمحافظة على بيئتهم

بل  تمعمن خصائص ال تتعارض مع مصلحة ا اميكانيزمات االقتصاد االسالمي تطرح كبديل متويلي لتحقيق التنمية املستدامة ملا هل

وأن  )16(ااإلسالمية حبيث تكوننافعة ومقبولة شرعا من حيث نشاطهللقواعد واألحكام ات مشروعية املشروع على مطابقةتعمل آليا

وتلويث البيئة  مثل استخدام حلوم اخلنازير لصناعة املعلبات واملصرباتوتضر باتمع غري مقبولة شرعا  التكون مدخالا وخمرجاا

  .ا األساسية خلدمة اتمعهدف التكافل االجتماعي ضمن أهدافهكما تدرج هذه اآلليات .اخل ...وافراز السموم

  :هذه اآلليات آليةومن 

  :االسالمي العمل املصريف-

وكفاءة على استثمار املوارد املتاحة يف ظل استخدام مبدأ املشاركة لكفاءته يف حتقيـق االسـتقرار   حيث يعتربأكثر قدرة 

ويسمح باملشاركة يف اختاذ القرار وحتمل املسؤولية وبالتايل يدفع اجلميع من وحدات الفـائض  . االقتصادي وحتقيق التنمية البشرية

باإلضافة . ة اتمع وهي من أهداف التنمية املستدامة اليت تسعى إىل حتقيقهاووحدات العجز للمسامهة يف النشاط االقتصادي وتنمي

بتمويل املشاريع عالية التكلفة مثل إىل تنوع صيغ هذا التمويل كاملضاربة والسلم واملزارعة واالستصناع  واملغارسة وهي صيغ كفيلة 

  .مشاريع التنمية املستدامة

                                                 
املؤسسة  ،مع دراسة تطبيقية على مصرف إسالمي ، نشاطها ،تطورها، نشأا ، البنوك اإلسالمية مفهومهاحممد بوجالل، ) 16

  .85ص ، 1990 ،الوطنية للكتاب اجلزائر
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  : مؤسسة الزكاة والوقف -

  

والزكاة مصدرا من مصادر التمويل اليت تلجأ إليها الكثري من الدول العربية واإلسالمية لتغطية العجز املايل اليت  يعد الوقف

حبيث يتم ختصيص ريعه يف  كثري من املشروعات سواء االجتماعية كبناء املساجد واملدارس ودور العلم ومراكز الرعاية . تعاين منه

ة كالزراعة والري وإنشاء الطرق وتعبيدها وتوفري املياه الصاحلة للشرب وإجناز السكنات الصحية، أو املشروعات االقتصادي

  اخل وهناك العديد من الشواهد اليت تعرب عن منجزات الوقف والزكاة عرب احلقب املختلفة للحضارة اإلسالمية ...والصناعات اخلفيفة 

ع و إعادة توزيع الدخل والثروة حبيث أن أخذ الزكاة من أموال يقوم الوقف والزكاة بدور كبري يف حتقيق العدالة يف توزي

وحيول األغنياء ورده للفقراء واحملتاجني يعترب نوعا من أنواع إعادة توزيع الدخل والثروة يف اتمع مبا حيقق التقارب بني أفراد اتمع 

  . لك ميكن حتقيق توازن اجتماعي واقتصاديدون تكديس األموال يف يد عدد معني من األفراد يتحكمون يف االقتصاد وبذ

كما أن مؤسسة الزكاة والوقف تقوم بوظيفة متكني الفقري من أغناء نفسه حبيث يكون له مصدر دخل يغنيه عن طلب املساعدة من 

وبذلك تؤدي أموال الزكاة والوقف من حتويل أفراد اتمع العاطلني والقادرين على العمل . غريه ولو كان هذا الغري الدولة نفسها

باإلضافة إىل أا تساهم يف التآلف واملودة . هم بعد حني من أفراد مستحقني للزكاة إىل أفراد دافعني للزكاةإىل أفراد منتجني وحتويل

بني أفراد اتمع، فاملستحق للزكاة يدرك أنه عضو يف جمتمع إنساين كرمي ومن مث يشارك يف بناء جمتمعه ويتحول إىل طاقة منتجة 

بالتايل يصبو هؤالء  إىل جمتمع قوي خال من اآلفات والفساد واجلرائم وينعم بالتضامن و. وفعالة تعمل من أجل اخلري والصالح

ا قصر يف أدائها فإن ذلك يؤدي إىل ايار ذجتب عليه فالبد من أدائها ألنه إاالجتماعي والتكافل فيحس كل واحد بأن عليه واجبات 

  . ستدامةوهو ما تصبوا إليه أهداف التنمية امل17البناء عليه وعلى غريه

  

  :اخلامتة

يف األنظمة االقتصادية  التنمية املستدامة يتطلب إحداث تغريات جوهريةأبعاد تبني لنا من خالل هذا البحث أن حتقيق   

يف ما يعرف باتمع  تنشيط وتفعيلبل يكون من خالل فقط، من خالل احلكومات  يرييكفي أن يتم ذلك التغوال . واالجتماعية

مت جتسيدها منذ اربعة  قد هذه األبعادأن وتوصلنا إىل . حقوقية يف إطار منظم تعاوين وتشاوريمنظمات املدين من مجعيات شعبية و

وق األجيال ويضمن حقعشر قرنا مضت يف اطار منظم وحضاري  يكفل للجميع حقه يف العيش والكرامة واحلرية والعدالة والنظافة 

ويكون ذلك من خالل تفعيل آليات التمويل .دون إفساد أوتبذير للموارد الطبيعية والبيئيةواحملافظة على الطبيعة تنمية  بلة بأحداثاملق

  .االسالمية وتعزيز دور مؤسسة الزكاة والوقف القائمة على نظام املشاركة الالربوية

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .192، ص 2000مؤسسة الثقافة اجلامعية اإلسكندرية، : حبوث يف االقتصاد اإلسالمي ، القاهرة ،عوف حممود الكفراوي) 17
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  االقتصادية للمشكالت البيئية وأهم طرق التقييم البيئي املستخدمة التكاليف

                          سلمى عائشة كيحلي.أ

  سليمة غدير أمحد.أ                                                                                    

  )يوسف قريشي، جامعة ورقلة .د   

selmaboussar@yahoo.fr   

salsabil_0411@yahoo.fr     

   :لخـصامل

السعي املتواصل إلحداث  واالجتماعي على تكاليف بيئية كبرية، من خاللينطوي التطور االقتصادي 

لوث البيئة، ت: دث املشكالت البيئية اليت تتلخص يف ثالثة مظاهربالسلب وحي، ما ينعكس على البيئة الرفاهية

املنافع  يف حتقيق عملية التنمية، إذ أن الستدامةلذا وجب اعتماد مفهوم ا. واختالل توازا تدهور نوعيتها

املتولدة عن زيادة النشاط اإلنتاجي واليت تقاس باحلجم احلقيقي للدخل القومي ال متثل املنفعة الصافية حيث 

ومن أجل إحداث توازن بني مساعي التطور . يقابل ذلك تكاليف اجتماعية تلغي الكثري من هذه املنافع

ثر البيئي للمشروعات قبل تصادية بدراسة األاالقتصادي وحتمية احلفاظ على البيئة تلزم جل الشركات االق

البيئي للمشكالت االقتصادية هو  األثر بحث لتقييمهذا اليف  والتوجه .، ومتابعة ذلك أثناء نشاطهاتنفيذها

ملؤسسات واألفراد على حد ا اعتماد تزايد عن النامجة الضارة والسلبية اآلثار من حماولة إلجياد صيغة للتخفيف

 أو الطبيعي البيئي الوسط على التدخل هذا نتائج وحتديدضخما،  تلوثا على طرق دم البيئة وتسببت ،السواء

ما هي البدائل املتاحة واملمكن تبنيها من قبل : والسؤال املطروح من خالل هذه الورقة البحثية هو. احلضاري

يف سعيها لتحقيق  لآلثار البيئية النامجة عن املشكالت البيئية الكفءاملؤسسات والدول من أجل التقييم 

  تنمية مستدامة؟

تقييم تقييم بيئي لآلثار البيئية، آثار بيئية، تكاليف بيئية، ، ضرر بيئي، بيئيةمشكالت : كلمات املفتاح

  اقتصادي لآلثار البيئية

  

mailto:selmaboussar@yahoo.fr
mailto:salsabil_0411@yahoo.fr
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  :ولإلجابة على إشكالية البحث نتبع اخلطة التالية

  التكاليف االقتصادية للمشكالت البيئية :أوال

  دراسة األثر البيئي وطرق تقييمه :ثانيا

  من طرف املؤسسات االقتصادية طرق تقييم األثر البيئيتطبيقات ل :ثالثا

 :متهيد

صحيح أن الدول املتقدمة حققت درجات عالية من التطور االقتصادي، إال أن تطورها يعد املساهم  

والالفت لالنتباه أن تكاليف هذه املشكالت مل تتأثر ا الدول املتقدمة فحسب، . األكرب يف تفاقم املشكالت البيئية

دعي الوقوف إلعادة النظر يف املوازين وهذا ما يست. بل جتاوزت ذلك لتشمل اقتصاديات الدول النامية كذلك

االقتصادية، واإلقرار بأنه ال يوجد فرق بني اقتصاد متقدم وآخر نامي، ما تعلق األمر باحلفاظ على حق األجيال 

الالحقة يف احلياة مبا يتماشى وأبعاد التنمية املستدامة وحتقيقا للعدالة االجتماعية، فاملعضلة أكرب من أن تتبناها 

  . ات دول دون أخرى أو مجاعة دون غريها فهي عابر للحدود واحلواجز اجلغرافية ألي دولةاقتصادي

  التكاليف االقتصادية للمشكالت البيئية: أوال

 ،كن النظر إىل املشاكل البيئية من عدة زوايا فهناك ظواهر حاضرة وواقعة مثل تلوث اهلواء واملياهمي

وهناك ظواهر ذات أثر حملي كالتصحر والتلوث الصناعي، وظواهر  .االحتباس احلراري: وأخرى افتراضية مثل

هذا االختالف يف الظواهر البيئية وتنوع أسباا وانعكاسها  .عاملية شاملة كالتغريات املناخيةأخرى ذات أبعاد 

 تركز من الدول منفنجد . جيعل أولويات الدول ختتلف باختالف هياكلها االقتصادية ودرجات التنمية فيها

كالواليات املتحدة  احلد من التلوث الصناعي وتطوير مصادر الطاقة األقل تلويثا وعلى موضوع نقاء اهلواء 

على موضوع االحتباس احلراري والتغريات املناخية وضرورة احلد من انبعاثات  أوروباز تركحني  ، يفاألمريكية

  .ز ثاين أكسيد الكربوناغ

وان رأى البعض  – خريةهذه األيئة وطرق تعاطيهم هلا، فإن ومهما كانت نظرة الدول ملشاكل الب 

فهي مشاكل اقتصادية بالدرجة األوىل، توجب التوقف وإمعان النظر فيما تسببه من أزمات  - عكس ذلك
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 تساهم يف إجيادوبالتايل حنن يف حاجة ماسة إىل وجود حلول اقتصادية . اقتصادية ستتكبدها جمموعة الدول

  .من جراء األخطار النامجة عن هذه املشكالت ،هة فاتورة الضرر البيئي احلاصلتوليفة مثلى ملواج

له،  عن خروج حدث عن ما هو متوقع منه أو خمطط ضررمصطلح اليشري : ر البيئيضرمفهوم ال -1

ومن الناحية االقتصادية يعرب عن التغريات . iبفعل فاعل أي يفترض وجود سبب مباشر حلدوث الضرر

 .iiاحمليط الطبيعي من جراء النشاط البشري سواء أحدث بطريقة مباشرة أو غري مباشرةالسلبية خلواص 

مبعىن  ،القياس النقدي لألضرار البيئيةويلقى مفهوم الضرر أمهيته ضمن اقتصاد البيئة ألنه يساهم يف 

 .ميكن من تقدير التكلفة البيئية النامجة عن تلك األضرار

املصروفات وااللتزامات النقدية اليت تصرف على كل ما من شأنه  ا ويقصد: مفهوم التكاليف البيئية - 2

باملعايري اخلاصة  اتما يثبت التزام املؤسسو ،أن يؤدي للمحافظة على النظام البيئي من معدات وغريه

 Environmental( وعرفتها وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة األمريكية .iiiحبماية البيئة وحتسينها

Protection Agency (" ا اآلثار النقدية وغري النقدية اليت حتدثها املنشأة أو املنظمة نتيجة أنشطةبأ

والتكاليف ) الصرحية(ية جودة البيئة، وتتضمن هذه النفقات كالً من التكاليف التقليد تؤثر على

  .iv"احملتملة، والتكاليف امللموسة بدرجة أقل الضمنية

املفرطة بالبيئة إمنا ترجع يف األصل إما إىل فشل األسواق أو فشل السياسات، يرى البعض أن األضرار 

موارد معينة يف احلسبان، أو  لعدم إدخال تكاليفوقد يكون هذا الفشل انعكاسا حلدوث فيض من اآلثار أو 

، أو االفتقار إىل vأن حتقق الصاحل العامعدم وجود أسواق أو ضعفها، أو ألن من طبيعة كثري من املوارد البيئية 

، ويف ظل هذه الظروف وغريها حيدث استهالك مفرط وإهالك زائد لألصول البيئية، مما خيلق حقوق التملك

ويفاقم املشاكل البيئية . viديدا خطري حمتمال لقدرة النظم االيكولوجية احمللية أو حىت العاملية على االستمرار

  :واليت نلخصها يف املظاهر التاليةهذا ما يزيد من ضخامة التكاليف البيئية، 

 النظام قدرة تتمثل أساسا يف اخنفاض إنتاجية األراضي وجتاوز، تكاليف تدهور نوعية البيئة  - أ 

، البشرية األنشطة عن الناجتة النفايات واستيعاب نافعة بيولوجية مواد إنتاج على احليوي

، ملكتالحقوق امللكية اجلماعية أو عدم وجود حتت فرضية بسبب االستخدام املفرط للموارد 

باإلضافة الستمرار عمليات استرتاف املوارد الذي سينعكس سلبا على حتقيق األمن الغذائي 

  .والسياسات الرامية لتقليل الفقر
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تكمن التكاليف البيئية فيها من خالل اخنفاض أعداد من  :تكاليف اختالل توازن البيئة  - ب 

 البصمةراض البعض منها، ونشري يف هذا الصدد إىل اختالل املعادلة بني الكائنات احلية أو انق

والعالقة بني املفهومني تظهر من خالل العالقة . املتاحة viiiالبيولوجية السعةوvii البيئية

 :ixالتالية

  .البيئي العجز=  البيولوجية السعة – البيئية البصمة

  .البيولوجية اإلنتاجية الطاقة × املساحة=  البيولوجية السعة: أن حيث

   النفايات و املوارد كثافة × فرد لكل االستهالك × األفراد عدد=  البيئية البصمة

 للمحافظة وذلك البيئية للبصمة مساوية البيولوجية السعة تكون أن تستوجب املثلى احلالةو

 املوارد يف عجز هناك يعترب املتاحة البيولوجية السعة البيئية البصمة تجتاوز ويف حالة التوازن، على

 اخللل هذا لعالج املقترحات من بعضا البيئية البصمة شبكة نشرته تقرير ويناقش .الدولة هلذه الطبيعية

أو ما يعرف ببيع ( البيولوجية السعة يف فائض لديها اليت الدول من الدولة تستورد أن إمكانية ومنها

  .املوارد استهالك  ترشد تقنيات استخدام أو العجز لتغطية )حقوق التلويث

وجود آثار بسبب  xحيث يصعب حتديد التكاليف املرتبطة بالتلوث :تكاليف تلوث البيئة  -  ج

تكاليف تلوث البيئة أو األضرار ويف هذا الصدد ال بد من التمييز بني . سلبية على البيئة xiخارجية

التكاليف اليت يتحملها و .اليت تتحملها البشرية من جراء التلوث احلاصلاخلارجية لتلوث البيئة 

اتمع سواء كان أفراد أو حكومة أو شركات ملنع  حدوث التلوث الناتج عن نشاط إنتاجي أو 

يف جتهيزات ضبط التلوث وأن تقوم  إذ يكون من الضروري استثمار أموال ضخمة. استهالكي

مستوى  بتضحيات اقتصادية مثل خفض مستوى األنشطة االقتصادية من أجل احملافظة على

أما التكاليف اليت تتحملها احلكومة فتتمثل يف تكاليف إنشاء حمطات . منخفض جدا من التلوث

تنقية ومعاجلة املياه، والنفقات العامة لتطبيق قوانني البيئة من خالل أجهزة مراقبة البيئة واحملافظة 

  .xiiعليها

  .يوضح العالقة بني مقدار تكاليف ضبط التلوث ومستوى التلوث) 1(والشكل التايل رقم 

C 

التكلفة احلدية 

ملواجهة  للمؤسسة

 التلوث
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تكاليف  من خالل الشكل نالحظ بأنه كلما زادت اجلهود املبذولة للحد من التلوث كلما ارتفعت

مستوى التلوث وتكلفة مواجهته أن العالقة بني ب ضبط التلوث بالنسبة للمجتمع، والعكس وبالتايل نستنتج

  .عكسية ألن ميل املنحىن سالب

 القدرة االستيعابيةباإلضافة إىل أن ضخامة التكاليف اليت يتحملها االقتصاد جراء هذه املواجهة ونظرا ل

درجة معينة من التلوث، األمر الذي جيعل منع التلوث إىل ما دون هذه الدرجة ال مربر له وال عائد ب تتمتع 

وميكن أن  .املقبول اجتماعيا من التلوث لذلك جيب البحث عن املستوى األمثل للتلوث وهو مستوى .منه

يصل اتمع ميكن، وإمجايل تكاليف التلوث أدىن ما تكون يصل اتمع إىل املستوى األمثل لتلوث البيئة عندما 

ع املتحققة من حتسني النوعية البيئية لتصل إىل املستوى األمثل من النوعية البيئية عندما يتمكن من تعظيم املناف

تتمثل تكاليف ضبط التلوث يف هذه احلالة يف التكاليف اليت تتحملها املنشأة للحد من و .xiiiإىل أعلى قيمة هلا

تكاليف املواد والعمالة الالزمة لتشغيل هذه + باستعمال تقنيات وأساليب متطورة لضبط التلوث (التلوث 

وكذا التكاليف اليت يتحملها اتمع ملواجهة التلوث واآلثار ) عند املستوى الذي مت اختيارهالتقنية جلعل التلوث 

  .اخلارجية الناتج عن مستوى التلوث احملدد

       

  

  

 التكلفة الحدية

 التلوث

املستوى األمثل للتلوث : ) 2(شكل   

0 P1              p*              p2 P 

S 
c 

i 

115حممد عبد البديع، اقتصاد محاية البيئة، ص : املصدر   
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النفقة احلدية االجتماعية، ويقع  Sالنفقة احلدية ملواجهة التلوث، واملنحىن  Cحيث ميثل املنحىن 

، وهو املستوى الذي تتساوى عنده التكلفة احلدية ملواجهة التلوث مع  p*املستوى األمثل للتلوث عند النقطة 

فإن  مستوى التلوث يف احلالتني  Cأصغر أو أكرب من  Sالتكلفة احلدية االجتماعية، فإذا كانت التكلفة احلدية 

رة وتكون خسا Cأصغر من  Sتكون  1Pال يكون املستوى األمثل، وهذا واضح من خالل الشكل فعند النقطة 

وتكون  Cأكرب من Sتكون  2P، وعند النقطة  iاملؤسسة هي املساحة املظللة على يسار نقطة تقاطع املنحنيني 

فإن ) P*(، وإذا حتقق تلقائيا املستوى األمثل للتلوث iخسارة اتمع هي املساحة املظللة على ميني النقطة 

املستوى األمثل تلقائيا عن طريق املساومة بني  احلكومة ال تكون حباجة إىل التدخل لضبط التلوث ألنه اختذ

 . coase"xiv  زكو"املؤسسة واألطراف املتضررة من التلوث ويعرف هذا بنظرية 

وتبعا خلطورة املشاكل البيئية و تكاليفها املتمثلة يف القضاء على البيئة والتنوع احليوي فيها بكل ما 

ية املتمثلة يف تعويض األضرار، وحماولة احلد من استمراريتها حتمله من خري للبشرية، إضافة للتكاليف االقتصاد

عملية قياس التكاليف البيئية والتحديد نشري إىل أن . وديدها ملنجزات التطور االقتصادي الذي حققته البشرية

، وتقسم هذه التكاليف يف كثري من األحيان حسب ما يبينه عدة مشاكل نظرية وعمليةتصادف  النقدي هلا

  :الشكل املوايل

  

  البيئي تكاليف االقتصادية الناجتة عن الضررتصنيف ال): 3(الشكل

  

  

  

  

 التكاليف االقتصادية

تكاليف غري قابلة للقياس الكمي 

 وال ميكن التعبري عنها بقيم نقدية

تكاليف قابلة للقياس الكمي 

 والنقدي

  تكاليف مباشرة  تكاليف غري مباشرة

آالم نفسية، معاناة لتردي حالة 

لتدهور مجالية البيئة، استياء 

  ....موقع
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  من إعداد الباحثة باستناد للمراجع: املصدر

 يظهر بعضها مباشرة، وغري مباشرة ،عديدة التكاليف البيئيةو ضراراأل يتضح من الشكل أعاله أن

 االقتصادية الطبيعة حتديد مت السياق هذا ىفو. املستقبل يف إال آثاره تظهر ال واآلخر حتديده، وميكن

 :هى دوال ثالثة خالل من البيئية للمشكلة

 جراء من البيئي النظام بعناصر حلقت اليت والتكاليف النفقات تشمل وهى : البيئية األضرار دالة -أ

 العمل، عن الغياب اإلنسان، بصحة تلحق اليت اخلسائر مثل التلوث وحدوث البيئية األوضاع تدهور

 السياحة خسائر السمكية، الثروة خسائر إنتاجيتها، واخنفاض األرض، خصوبة هبوط اإلنتاجية، اخنفاض

 .التلوث من والزراعية اإلنتاجية باملشروعات تلحق اليت املباشرة األضرار عن فضال هذا املائية،

 بعض وإزالة ملعاجلة قتصاديةاال والوحدات اتمع يتحملها اليت النفقات تشمل وهى : العالج دالة - ب

 له، امللوثة والغازات األكاسيد تركيز وخفض اهلواء تنقية امللوثة، املياه معاجلة مصاريف منها التلوث، آثار

 .اخل......والدواء العالج نفقات

 منع أجل من االقتصادية وعناصرها الدولة تتحملها اليت النفقات وتشمل : الواقية النفقات دالة -ج

 .بيئيا املقبولة املستويات حدود يف جعله أو التلوث حدوث
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 ينعكس مما النفقات ودوال االستثمار دوال على التأثري خالل من اإلنتاج على الدوال هذه تؤثرف

 أساليب وإتباع لوضع الدول تتبعها اليت السياسات برزت مث ومن للمشروعات، النسبية األمثان هيكل على

 مغزى ذا تأثري بدورها هلا واألساليب السياسات هذه ومحايتها، البيئة على للحفاظ تنظيمية أو اقتصادية

  .عديد اقتصادية جوانب على

  

  تقييم اآلثار البيئيةدراسة و: ثانيا

يعترب موضوع تقييم اآلثار البيئية من املواضيع اليت تتناول آثار النشاطات التنموية املختلفة، وهي أحد 

اآلثار البيئية اقتصاديا من عناصر التخطيط للتنمية ألن وقد أصبح حتليل أو تقدير . وسائل التنمية املهمة

ومن هذه التكاليف تلوث البيئة واسترتاف . التكاليف املرتبطة بالنمو االقتصادي أصبحت أكرب من املنافع

بذلك أصبحت الدول الصناعية تطبق وتوصي الدول النامية بتطبيق تقييم األثر البيئي للمشاريع . املوارد وغريها

كما أصبح هذا الفرع من . وية وحتذرها من تكرار املشكالت واألخطاء اليت وقعت فيها هذه الدولالتنم

االقتصاد حيظى باهتمام متزايد من املنظمات الدولية يف األمم املتحدة مثل برنامج األمم املتحدة للتنمية  

)UNDP(  ومنظمة الصحة العاملية)WHO (ى اليت توصي بدراسة وغريها من املنظمات واملؤسسات األخر

يف دول العامل الثالث وتساندها وذلك من أجل  - وخاصة–وتقييم اآلثار البيئية واالقتصادية يف مشاريع التنمية 

  .تنمية مستدامة

  مفهوم تقييم اآلثار البيئية -1

: هو دراسة اآلثار االجيابية والسلبية احملتملة للمشروع على البيئة من كافة جوانبها تقييم األثر البيئي

الطبيعية، احليوية، االقتصادية واالجتماعية، وتقدير هذه اآلثار بالنفقات والعوائد االجتماعية واآلثار البيئية 

  .xvكمعيار لالختيار بني البدائل املطروحة

التقييم البيئي يساعد متخذي القرارات االقتصادية يف االختيار بني من خالل هذا التعريف نالحظ بأن 

وميكن أن يتم تقييم اآلثار البيئية على مستوى . البدائل املطروحة، فهو بذلك وسيلة وليس غاية يف حد ذاته

  .املؤسسة أو املشروع أو القطاع أو اإلقليم أو حىت على مستوى الدولة، من خالل دراسة اآلثار البيئية
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  :دراسة اآلثار البيئة -2

تضطر أغلب املؤسسات االقتصادية إىل تقدمي ملف عن دراسة التأثري البيئي على البيئة أو موجز دراسة 

وقد مت تبىن هذا املفهوم . األثر البيئي للمشاريع التنموية املزمع القيام ا، يف إطار ما يعرف بدراسة اجلدوى

، ومن مث جاءت اتفاقية اإليسبو حول اآلثار العربة 1987ملتقى فرصوفياعلى املستوى الدويل بداية من 

  . لتؤكد على ضرورة اعتماد دراسة األثر البيئي يف كل الدول دون استثناء 1991للحدود يف مارس 

عبارة عن دراسة تنبؤية ملشروعات أو نشاطات تنموية ذات تأثري  "وتعرف دراسة األثر البيئي بأا 

ألقل سلبية اذات التأثريات  أفضل البدائل وتقييم تأثريها البيئي، واختيار ،بيئي حمتمل لتحديد البدائل املتاحة

 باملرسوموقد ساير املشرع اجلزائري نظراءه يف دول العامل وجاء يف . xvi"هامن واختيار وسائل التخفيف

، والذي حيدد قائمة األنشطة اليت البد أن xviiاملتعلق بدراسة مدى التأثري على البيئة 78- 90التنفيذي رقم 

ختضع لدراسة تأثري أو موجز تأثري ويبني مراحل إجناز دراسة التأثري على البيئة وموجز التأثري، كما يوضح 

 98/339املرسوم التنفيذي رقم ىل إضافة إ. املؤسسات اخلاضعة للترخيص واملؤسسات اخلاضعة للتصريح

وبعد صدور قانون محاية البيئة يف إطار التنمية . املتعلق باملنشات املصنفة 03/11/1998املؤرخ يف 

احملدد  19/05/2007املؤرخ يف  07/144 املرسوم التنفيذي رقم:  ، تلتها املراسيم التنفيذية التاليةxviiiاملستدامة

املؤرخ يف  07/145املرسوم التنفيذي رقم . ا حسب أمهية ضررها حلماية البيئةلقائمة املنشآت املصنفة وتصنيفه

يقدم ل. تطبيق حمتوى و طرق تطبيق دراسات و موجز التأثري على البيئة) جمال(احملدد لنطاق  19/05/2007

  .بذلك نسقا متكامال للقيام بالدراسة

لكن األصل أنه يقوم ا اختصاصيون وكاقتصاديني فإنه من الواجب فهم الدراسة وطريقة إعدادها 

، ويأيت دور االقتصادي يف اختيار أحسن البدائل فنيون يف جماالت خمتلفة من العلوم احلية والعلوم الدقيقة

 .املتاحة

 : أساليب تقييم اآلثار البيئية -3

، ت التنميةتعددت الطرق و األساليب املستخدمة يف تقييم و حتديد التأثريات البيئية الناجتة عن مشروعا

فالتقييم البيئي يعد عملية متصلة من الرصد، التحليل والتقييم، تبدأ من املراحل األوىل للمشروع وتستمر 
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باستمرار حياته، ومن هذه الطرق واألساليب ما يستند إىل التقييم الوصفي ومنها ما تعطي تقدير رياضي 

  :رق واألساليب املستخدمةوهناك أساليب أخرى افتراضية، وفيما يلي موجز عن أهم الط

 :check listsطريقة القوائم هناك من خيتصرها يف : االرشادية الطرق الوصفية  -  أ

املشروع و عناصر  أنشطةتشمل كافة العالقات بني  األسئلةعن قائمة من  اإلجابةوتتم هذه الطريقة من خالل  

عدة باملشروع ، و هناك  تأثرهاتعطي صورة عامة عن حالة البيئة بعد  اإلجاباتبه، و جمموعة  املتأثرةالبيئة 

  :جند ، من هذه القوائمائم ختتلف يف درجة دقتها للنتائجنواع هلذه القوأ

 ؛)ال- نعم( عليها ببساطة  اإلجابةو هي جمموعة أسئلة يتم  :القوائم البسيطة - 

يستخدم العبارات الوصفية ( بشكل وصفي عليها  اإلجابةو هي جمموعة أسئلة يتم  :القوائم الوصفية - 
 ؛)ألشكال – األلوانمثل 

 و درجات؛ بأرقامعليها  اإلجابةيتم  أسئلةو هي جمموعة  :القوائم املدرجة  - 

 .عليها ببيانات كاملة ودقيقة اإلجابةو هي جمموعة أسئلة يتم  :قوائم االستبيان - 

  

  :جند من بينها :الطرق الرياضية  - ب

البيئي حيث تتضمن هذه الطريقة  التأثرياستخدام املصفوفات يف تقييم  ويتم بواسطتها :املصفوفات - 

، وقائمة بالعناصر أو اخلصائص البيئية اليت يف احملور األفقي للمصفوفة إعداد قائمة باألنشطة واملشاريع

ورين ، مدى تأثري يبني الرقم عند تقاطع كل حم، و يف احملور العمودي هلا ميكن أن تتأثر بتلك املشاريع

 ة و أثرها بني املشاريع والعناصر البيئية،يببسري عن العالقات العبميكن التو. النشاط التنموي على البيئة

املصفوفات  أهم أنواعومن  . عطاء قيمة رقمية للقوة واألثرإلإما بصيغة نوعية أو بصورة كمية وذلك 

 : xixاملستعملة جند

اليت تعطي صورة موجزة وسريعة عن آثار تدخل  :Leopold Matrixلد ومصفوفة ليوب •

 .للنشاطات الصناعية على عناصر البيئة، وقياس قوا وأمهيتها

إىل تقييم عدة مواضع  ةحيث دف هذه املصفوف ) Sphere Matrix( سفريمصفوفة   •

املواضع  طبوغرافية ملعرفة مدى تأثر العناصر البيئية يف كل موضع باملشروع ويف النهاية خيتار أفضل

 .على عناصر البيئية أقل ما ميكن عندما يتضح أن األثر البيئي للمشروعوذلك   لتنفيذ املشروع
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للكشف عن دف :  )  ( Iinteraction Component Matrixمصفوفة تفاعل املكونات   •

  .فةلالبيئية املخت ةوالتفاعل بني العناصر البيئية اليت متيز النظر االعتماديةالعالقة 

     Overlay Maps:اخلرائط التطابقية  •

تعتمد هذه الوسيلة على جمموعة من املخططات واخلرائط التوضيحية للمشروع واملكان املزمع قيام املشروع    

عليه، حيث يتم استخدامها على شفافيات بألوان خمتلفة، حيث تعرب كل خريطة عن وضع أو حالة بيئية 

ومن خالل تطابق هذه اخلرائط فوق بعضها يتم التعرف على ...). اءتلوث اهلو - مياه جوفية –طبوغرافية (

  .املناطق احلرجة بيئيا

     Networks: السالسل الشبكية •

، حبيث تتصل  بوضع كافة البيانات و املعلومات عن املشروع وتأثرياا البيئية األوليةتبدأ الشبكة 

التعرف على التأثريات املختلفة للمشروع على ببعضها مث تتفرع إىل خيوط عنكبوتية، و ميكن من خالل ذلك 

 .البيئة احمليطة

     Simulation Modeling: احملاكاة  •

حبيث ميكن التنبؤ بالتأثريات املختلفة عند تغري أي من احلقيقي قدر اإلمكان، لتمثيل الوضع مناذج تستخدم 
باستخدام احلواسيب، كون نتائجها تتميز وخالل السنوات األخرية مت عمل كثري من النماذج . البيانات املعطاة

 .بكفاءة عالية نظرا للتقدم التكنولوجي يف علم احلاسوب

  

، فإن ذلك يتطلب اعتماد حماسبة  xxمن أجل جناح عملية تقييم املردود البيئي  :الطريقة احملاسبية -ج

وجند يف هذا املقام ما يسمى باحملاسبة البيئية عن احملاسبة التقليدية،  لةبديتكون  متكاملة اقتصاديةبيئية 

أداة من وهي تعد . كمنهج لتقييم اآلثار البيئية االجتماعية للمشاريع االقتصادية) حماسبة التكاليف البيئية(

اليت دف إىل توفري معلومات فعلية ومستقبلية ملتخذي القرارات ولصانعي  ،املايلالقياس العيين و أدوات

االجتماعية لكافة العمليات واألنشطة اخلاصة حتديد كل من التكاليف البيئية و لغرض .يئيةالسياسات الب

الناجتة عن جتاوز معدالت اإلنبعاثات اهلوائية و املائية ، حبماية البيئة من األضرار املباشرة وغري املباشرة

رة نتيجة االحتباس باإلضافة إىل إرتفاع معدالت درجات احلرا ،للمعدالت املعيارية املسموح ا

   xxi.احلراري
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  : التقييم االقتصادي لآلثار البيئية: ثالثا

يف   تدخل ال اليت واملعنوية ةياخلارج العوامل من يعد الصناعي للتلوث االقتصادي األثر يزال ال

 النامجة باألضرار صراحةً يهتم  حساب خاص التكاليفحسابات  جانب إىل يوجد ال إذ ،حسابات السوق

 نفقات يف يتسبب صناعي مشروع كل أن العلم مع ،بنشاطها الصناعية املشروعات قيام عند التلوث عن

 دون تلويثها إىل وأدى جماناً البيئة معطيات استخدم قد عندئذ االقتصادي، فيكون عبئها يتحمل ال قد اجتماعية

 لذا .جديدة أعباًء االقتصاد سيحمل الصناعي التلوث عن النامجة اآلثار إمهال فإن وبالتايل اقتصادي تعويض

  .االقتصادية والتكلفة االجتماعية التكلفة بني الفجوة لسد االقتصادية احلسابات يف اآلثار هذه تضمني من البد

  

  :طرق التقييم االقتصادي لآلثار البيئية -1

لقد مت وضع عدد من املناهج النظرية بشأن التحديد النقدي لآلثار لبيئية، حبيث أن األثر البيئي قد يؤثر 

وهناك طرق خمتلفة يالئم كل منها نوعا من أنواع . على اإلنتاج أو على العناصر البيئية أو على صحة اإلنسان

ييم البيئي الصادر عن البنك الدويل العديد من هذه اآلثار املزمع حتديد قيمتها، وقد جاء يف املرجع األساسي للتق

الطرق واملناهج، واليت يرجح أن تكون قابلة للتطبيق يف البلدان النامية، وهي مرتبة حسب درجة االعتماد على 

  :وفيما يلي أهم الطرق املقترحة ،xxiiمعلومات األسواق

  طرق التقييم االقتصادي لآلثار البيئية): 2(اجلدول رقم

  مثال  مداخلها  مفهومها  الطريقة

التقييم 

باالعتماد 

املباشر على 

 أسعار السوق

تعتمد هذه الطريقة على 
فرضية مفادها أن املؤسسة 
تقوم باالعتماد على القيمة 

، )احلالية(العادية أو السوقية 
وأن أي تغري سليب يف نوعية 
البيئة سوف يؤثر يف النهاية 

  .على اإلنتاجية

   مدخل تغري اإلنتاجية -

  

مدخل خسارة األموال  -

 املكتسبة

  

   مدخل النفقات الوقائية -
  
  

تدين إنتاجية األراضي ااورة ملكب  -
  .النفايات

صرف املواطن ملبالغ إضافية ملعاجلـة   -
حالته الصحية الناجتة عن تدهور حالـة  

  .البيئة احمليطية
من أجل جتنب أو التقليل من ضـرر   -

معني، كاستعمال املبيـدات ملكافحـة   
  .احلشرات الضارة
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  مدخل الفرصة البديلة -

  

وذلك مبقارنة مورد متاح ضمن نطاق  -
به أثر سليب على البيئة مبثيله ال يتأثر باألثر 
السليب، وبذلك حنصل علـى الفرصـة   

  .البديلة

التقييم 

باستخدام 

بدائل سعر 

  السوق 

تستند هذه الطريقة على 
فرضية استحالة قياس ضرر 

وهنا نلجأ إىل اشتقاق بيئي، 
قيمة الضرر بداللة سلع 

  أخرى بديلة هلا قيمة سوقية

  العقارية قيمةمدخل ال -

  

  

  مدخل التباين األجري - 

  

  

  مدخل تكاليف االنتقال -

  

  

  

  

  

السلع واخلدمات مدخل  -

املسوقة كبديل عن املوارد 

  .واخلدمات البيئية

مقارنة بني أسعار عقارات يف منطقة  -
تدهور يف نوعيتها مبثيالا يف تعاين من 

  .مناطق أخرى ذات ظروف بيئية أفضل
التناسب العكسي بني سعر عنصر  -

العمل وظروف العمل، حيث يزداد هذا 
  . السعر يف املناطق امللوثة

هنا يتم اشتقاق منحىن الطلب على  -
موقع معني من خالل عمل مسح 
استقصائي لزائريه، وبعد املكان الذي 

+ وتكلفة االنتقال . للزيارةجاؤوا منه 
الرغبة يف االنفاق متثل تقديرا لقيمة هذا 

  .املوقع أو املورد أو اخلدمة البيئية
أحواض السباحة كبديل عن البحريات،  -

يقدم ) سعر سلعة بديلة(فسعر األحواض 
املورد أو اخلدمة (تقدير لقيمة البحريات 

  ).البيئية

التقييم بواسطة 

  الرغبة بالدفع

تقدير االنفاق (

  )االضايف

يكون من الصعب يف بعض 
األحيان تقدير منافع محاية 
، البيئة واحملافظة عليها

يستعاض عن القياس ف
النقدي للمنافع البيئية، 
بقياس التكلفة الالزمة إلجياد 
بدائل للموارد واخلدمات 
البيئية اليت قد تدمر من جراء 

  إقامة مشروع

  حالليةالقيمة اإل -

  

  

  

  

اختيار املشاريع األقل  -

  ضررا على البيئة

املقارنة بني تكلفة إزالة الضرر  إجراء-
الناتج عن املشاريع مع قيمة ترحيل 
املواطنني من حول منطقة املشروع ملعرفة 

  .أي البدائل يكون مقبوال اقتصاديا أكثر
  
حتديد تكاليف : املشروع االفتراضي -

عدد من املشروعات البديلة اليت ستقدم 
خدمات بيئية بديلة، دف تقليل الفقد 

  .يف العناصر البيئية

طريقة املسوح 
يف عمليات 

  التقييم

 إىلتستند هذه الطريقة 
فرضية غياب بيانات 
مستمدة من تفاعالت 

مباشرة عن سؤال األفراد  -

القدر من األموال الذي ميكن 

دفعه لالنتفاع مبورد أو خدمة 

  تكاليف معاجلة التلوث -
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وتقضي هذه . السوق
الطريقة باجراء مسوح 
ملعرفة رغبة األفراد فيما 
يتعلق باملوارد واخلدمات 

  البيئية

  .بيئية

سؤال األفراد عن مقدار  -

التعويض الذين يقبلون به 

  .الحتمال تدهور نوعية البيئة

  
  تكاليف جتنب التلوث -

 املراجع من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر

  

اآلثار البيئية للمشروعات، وحتديد قيمتها  يتم تقييموانطالقا من الطرق املقترحة يف اجلدول أعاله، 

تستدعي وتعترب عملية مجع املعلومات وكيفية حتليلها من القضايا اليت . حسب اإلمكانالنقدية التقديرية 

ولكن تبقى  .عن املشكالت البيئية حتديد معقول لآلثار البيئية النامجةجمموعة من األساليب من أجل  تضافر

لآلثار البيئية، منها  توزيع التقييم االقتصادي هناك حمددات ال بد من أخذها بعني االعتبار عند الشروع يف 

قيمة ، قيمة التنوع احليوي، )تعذر اإللغاء(التراجع الدخل، العدالة بني األجيال، املخاطرة والاليقني، عدم 

  .روث االجتماعي والتارخيي واجلمايلاملواحلياة اإلنسانية، 

  :اخلامتة

 ،ياالقتصاد الفكر أعماق يف جبذورها تضرب اليت األسباب من توليفة إىل البيئية املشكلة رجعت

 اليت الطبيعية املوارد من وكثري واألرض واهلواء املاء مثل اهلامة، البيئية األصولتعامل  االقتصادية فالنظرية

 يشاء كيف يشاء من كل يستهلكها أن يستطيع .حرة سلع أا على جوفها، يف أو ظهرها على وجدت

 هلذه قيمة إعطاء عن السوق عجز وهلذا ذلك، مقابل نفقة يتحمل أن أو مثنها يدفع أن ودون حدود دون

 التكلفة املوارد هذه مستخدمو يتحمل ما نادراالسعرية  املؤشرات بيةلغأ ويف مجاعيا، اململوكة املوارد

 الستخدام أو تلويثًا أقلبطرق  لإلنتاج جديدة فنية طرق لتبىن لديهم احلافز ويقل الستخدامام، احلقيقية

  .اخلاصة اإلنتاج تكاليف يف زيادة من البدائل هذه عليه يتنطو ملا نظرا التلوث مكافحة وسائل

 اليفالتك تسجيل يف عادة يفشل فهو مجاعيا اململوكة املوارد ختصيص يف السوق إخفاق وبسبب 

 التكاليف حتمل على امللوثة الصناعات جيرب ال كما املشتركة، البيئية املوارد استخدام عن املتولدة االجتماعية

 ويف اجتماعيا، املرغوبة املستويات االستخدام هذا يتجاوز عندما سيماال املوارد هلذه الستخداماا املصاحبة
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 ناحية، من االجتماعية الرفاهية تعظيم هدف مع متعارضة الشخصية املصلحة تكون احلاالت هذه مثل

   .أخرى ناحية من االقتصادية الكفاءة وهدف

  : ويف هذا السياق البد من معاجلة املشكلة من ناحيتني

بالتدخل  السوق آليات عن الستعاضةل وتنظيما، تشريعا للحكومة أوسع دور إىل التفكري :أوالمها  

 إعانات منح أو امللوثة للبيئة، واملنشآت الصناعات على ضريبة فرض أسلوب باستخداماحلكومي، إما 

 تتدخل حيث ،املباشرة الرقابة ىلإوإما باللجوء  . واملنع التحديد سياسة اعتماد حكومية، أو من خالل

 املستويات هذه بتحقيق الصناعات وتلزم ا املسموح التلوث ياتملستو أقصى حد لوضع مباشرة احلكومة

  .لاألق على

حتميل املؤسسات واملشاريع من خالل تكريس اجلهود على املستوى اجلزئي من خالل : وثانيا  

الضرر البيئي احلاصل، من خالل إلزامها بدراسة وتقييم آثارها  عن االجتماعية والبيئية االقتصادية مسؤوليتها

 التدهور وقوع وجتنب درئها، على العمل مث يةالبيئ باألضرار التوقع يتم مبقتضاها واليتعلى البيئة 

  . البيئية للموارد واالسترتاف

على املؤسسات أن تراعي االعتبارات البيئية من حيث استخدام التكنولوجيا النظيفة اليت ميكنها وهلذا   

يف بناء إحداث تنمية مستدامة من خالل االلتزام بالنصوص والقواعد املوضوعة حلماية البيئة، وكذا التوسع 

  .النماذج االقتصادية و الرياضية للتنمية و استخدام نتائج هذه النماذج

وبالرغم من أن البحث قدم يف شكل نظري، إال أنه حاول تقدمي إطار نظري توجيهي لعمليات التقييم   

واستخدام البيئي واالقتصادي من خالل عرض ألهم الطرق واألساليب املتبعة يف ذلك، من أجل املفاضلة بينها 

 .الطريقة األنسب حسب حالة وموقع الدراسات

  

  

    

    

  
                                                           
i -Marcllin SIMBA NGABI, Proposition d’une méthode de maitrise des risques pour le respect de l’hygiène, de 

la santé, de la sécurité et de l’environnement dans le secteurs pétrolier, thèse de doctorat en génie industrielle 

école nationale supérieure d’arts et métier, paris, franc; 2006, p 18.      
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