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 هداءاإل
  تهسماحظهر  بأهدى  بالجواب  الصحيح حيرة سائليه ، ف أضاء بعلمه  عق ل غيره  و  أالى كل من  

 تواضع العلماء  و برحابته  سماحة العارفين......

 ...والدي احتراما وإجالاللى روح  إ

 ...ا  ناحسإ و   لى والدتي طاعتا  إ

  ...واحتراما    إخوتي حبا  لى  إ

 ...ا  ناو عرف   إلى اساتذتي تقديرا  

  ...ا  ناو امتن  شكرا    وإلى أحبتي

  ...واحتراما    وإلى اصدق ائي وزمالئي تحية

 ...يسعدهم  فيه ما  المتواضع علهدي هذا الجهد  أ  جميعا    إليهم

 .خالصا لوجهه الكريمي  من  هبلقيت أن  وأسأل هللا  
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 كلمة شكر
له  آعلى  و   ا محمدنبينعلى    الصالة والسالمو   هناولعظيم سلطكما ينبغي لجالل وجهه    والحمد هللالشكر  

 اجمعين.صحبه  و 
 مشرفي الدكتور    الى ناواالمتن  التقديروعظيم  الشكر  أتقدم بخالص  

  ن  ادحو سليم
  جزاه هللا عني خير جزاء    جهو اليزال  لي نعم االستاذ و المعلم و المو  ن  االذي ك

   زيزتيعو  استاذتي      اللحظة  و حتىس  ناو رفيقة مشواري العلمي منذ الليسمشرفتي   و الى  
 بهاز لويزة  

    ناو عرف   ات الكون شكر اعبار   كلالتي ال تسعني  
 اوفيها حقها    أن  اجتمعت    ن  إو  
 و حسن العطاء....  الجزاءخير    يهللا عنجزاها  

كل اساتذتي الذين تتلمذت على   لى  إ  ن  امتنصدق عبارات اإلأكما أتوجه بخالص الشكر و  
لى كلية  إ  -ملحق متليلي–المعهد الوطني للتجارة   منذ حترامهم  و تقديرهم  إ يديهم و حظيت بأ

 العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيير جامعة غرداية  
 كل باسمه و بعظيم قدره ...

على   ن  او العرف   حترامساتذة المناقشين لهذه الرسالة  ف لهم مني كل اإل اشكر ال  أن  كما ال يفوتني  
 بالنصائح  ي  ثرائإمناقشة و  التفضلهم بقبول  

 بأفضل صورة ...  هذا العمل  و التوجيهات إلخراج
لي  لى كافة المؤسسات المبحوثة التي شملتها دراستي حيث لم يبخلوا عإأتقدم بجزيل بشكري   كما  

 بالنصح و المعلومة و التوجيه ... 
 ..لعلمية  االرحلة    هذهطيلة  تهم لي  دنامسعلى    وزمالئي بالعمل  صدق ائيأعائلتي و  شكر  أكما   

 جميعا ...  معماق ق لبي شكرا لكأمن  
 

 خضري هاجر  : ال طالبةال
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 :الدراسة ملخص

املواصفة القياسية  علىحلماية البيئة و احلصول  كآليةعادة تدوير املخلفات الصناعية  إعلى ىل تسليط الضوء إهذه الدراسة  سعت     

رة موضوع الظاه ستخدام املنهج الوصفي لوصفجل حتقيق اهداف هذه الدراسة قامت الباحثة إبأيف اجلزائر ، و من   14001أيزو

 اثر اليت خلفها .اهتا و معرةة العقاقة ب ن موواناهتا و اآاناالدراسة و حتليل بي

 أعتمدت الباحثة كماعادة تدوير املخلفات الصناعية يف اجلزائر ،  إاجال مبع العاملة ناتوون جمتمع الدراسة من الورشات و املصيو        

 عادة تدوير املخلفات الصناعية إتنشط يف جمال مؤسسات  05مخسة  تتضمن قابلة اليت، على املالبياانتمجع سبيل يف 

عادة إلية آ أمهها أنىل عدة نتائج إخلصت الدراسة  كما    ةناستبإ 96 سرتد منهاإة على جمتمع الدراسة و ناستبإ392 مت توزيع  و 

 14001أيزوة احلصول على املواصفة القياسي أن  و ستدامةة و داعم لتحقيق اإلمحاية البيئيف ساسي أتدوير املخلفات الصناعية حمور 

  اإلداريةالتسهيقات  توةري قتصاد الدائري، من خقالاإل شطةأندعم   نا، و من ب ن توصياتالتوجه البيئي لدى املؤسسات يرتجم تبين 

رعاية و دعم املؤسسات و كذلك  ،التشريعات الردعية واجلباية البيئية  لرقابة على تنفيذاتشديد آليات ىل إابإلضاةة  و املالية و اجلبائية 

  . 14001أيزواملواصفة القياسية جل احلصول على أمن  قتصاد الدائري الناشطة يف جمال اإل

قتصاد دائري  ،إ خضرأقتصاد إ،  14001يزوصناعية ، محاية البيئة، األالخلفات املعادة تدوير إ الكلمات املفتاحية: 

 تنمية مستدامة.

Abstract: 

   This study sought to shed light on the recycling of industrial waste as a mecha-

nism to protect the environment and to obtain the ISO 14001 standard in Algeria. 

  In order to achieve the objectives of this study, the researcher used the descriptive 

approach. To describe the phenomenon under study, analyze its data, and know the 

relationship between its components and the effects it has. 

  The study population consists of workshops and factories working in the field of 

industrial waste recycling in Algeria. 

  In the interview, which included five 05 institutions active in the field of industrial 

waste recycling, 392 questionnaires were distributed to the study population and 96 

questionnaires were retrieved from them. 

  The study concluded several results, the most important of which is; that the indus-

trial waste recycling mechanism is a key focus in protecting the environment, and 
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supports the achievement of sustainability, then the obtaining of ISO 14001 standard 

translates the adoption of the environmental orientation. 

  And among our recommendations are to support circular economy activities by 

providing administrative facilities, in addition to tightening control mechanisms to 

implement deterrent legislation and environmental taxes 

  In addition supporting institutions active in the field of circular economy to obtain 

the ISO 14001 standard. 

key words :Recycling Industrial Waste, Environmental Protection, ISO 14001, 

Sustainable Development, Green Economy, Circular Economy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

 احملتوايتقائمة 
 رقم الصفحة احملتوى

  

 I اإلهــــداء

 II كلمة الشكر

 III ملخـص الدراسـة

 IV قائمــة احملــتويــات

 VIII قـــائـــمة اجلــداول

 XI قـــائمة األشــكال

 XII قائـــمة املــــالحـق

 ز -أ قـــدمة م

  

 تدوير املخلفات الصناعية و محاية البيئةإلعادة الفصل األول :اإلطار النظري 
 14001و املواصفة القياسية ايزو

26-134 

  
 26 متهيد

 27 البيئة و سبل محايتهامدخل ملفهوم ول : املبحث األ
 27 البيئة و سبل محايتها من التلوث الصناعياملطلب األول :     
 38 الصناعية على البيئة ةثر نشاط املؤسسأاملطلب الثالث :     

 14001دارة البيئية و فقا للمواصفة القياسية أيزواثر تطبيق نظام اإل: أالثاين ملبحثا
 41 لصناعيةعكاسه على املؤسسات اإنو 

 41 .مفهوم اإلدارة البيئية:املطلب األول     
 47 دارة البيئيةنظام اإلمفهوم  املطلب الثاين:    
 57   و تطبيقاته يف املؤسسات الصناعية  14001األيزو نظام اإلدارة البيئية : املطلب الثالث    
 67 و العائد من تطبيقها يف املؤسسات الصناعية 14001املواصفة القياسية أيزواملطلب الرابع :     

 93 و آاثرها البيئية و االقتصاديةعادة تدوير املخلفات الصناعية إل مدخلاملبحث الثالث : 
 93 ول : أنواع و مصادر املخلفاتاملطلب األ

 101 املطلب الثاين: املخلفات الصناعية و أاثرها على  البيئة و االقتصاد



VI 

 

إعادة تدوير املخلفات الصناعية ب ن محاية البيئية و املواصفة القياسية :  الثالثاملطلب 
 108  14001أيزو

 116 التنمية املستدامة يف حتقيقالدائري و  خضرألاالقتصاد ا مسامهة:  الرابعاملبحث 
 116 املطلب األول : االقتصاد األخضر كألية حلماية البيئة و حتقيق التنمية املستدامة      

 124 املطلب الثاين: حنو االقتصاد الدائري حيمي البيئة
 129 ريالدائقتصاد قتصاد األخضر و اإلاملطلب الثالث :  أبعاد التنمية املستدامة يف ضل اإل

 134 خالصة الفصل 
  

 169-136 الفصل الثاين: الدراسات السابقة و إسهامات البحث احلايل

  

 137 متهيد

 137 الدراسات السابقة املتعلقة مبتغري محاية البيئةاملبحث األول: 
 143 الدراسات العربيةاملطلب األول:      
 143 الدراسات االجنبية: ينااملطلب الث     

 147 14001وأيز الدراسات السابقة املتعلقة مبتغري املواصفة القياسية : ينااملبحث الث          
 147 الدراسات العربيةاملطلب األول:     
 156 الدراسات االجنبية: ينااملطلب الث    

 164 .الدراسة احلاليةوعرض اسهامات مناقشة الدراسات السابقة الثالث:  املبحث     
 164 مناقشة الدراسات السابقةاملطلب األول:    
 168 الدراسة احلاليةسهامات إعرض : ينااملطلب الث   

 169  خالصة الفصل
  

 276-170 الفصل الثالث : الدراسة امليدانية

  
 171 متهيد

 172 منهجية الدراسة )الطريقة و اإلجراءات (املبحث األول :                       
 171     األول : منهاجية الدراسة املطلب    
 174 : أداة الدراسةايناملطلب الث    

 187 الثاين: عرض نتائج التحليل االحصائي للبياانتبحث امل
 187 املطلب االول : وصف خصائص عينة الدراسة     

 194 حتليل و مناقشة نتائج اسئلة الدراسة: الثاينبحث امل
 194 االستبانةول : حتليل ةقرات حماور األاملطلب    



VII 

 

 206 الثالث : إختبار فرضيات الدراسة و مناقشة نتائجهااملبحث 
 206 ختبار ةرضيات  الدراسةإول : املطلب األ  

 218 مناقشة نتائج اختبار الفرضيات :الثايناملطلب     
 228 املبحث الرابع : حتليل نتائج املقابلة

 228 ول : نتائج مقابلة مديري املؤسسات املطلب األ   
 248 حتليل نتائج املقابلة خقاصة : الثايناملطلب    

 249 خالصة الفصل 
  

 251 خامتة عامة 

  

 259 قائمة املراجع

  

 277 املالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

 اجلداولقائمة 

 رقم الصفحة عنوان اجلدول رقم اجلدول
   

01.I  42 البيئية.مراحل تطور االدارة 

02.I .51 مقارنة بني املوصفات الرئيسية الثالثة لنظام االدارة البيئية 

03.I 60 .14000هيكل سلسلة املواصفة الدولية ايزو 

04.I و 14001:2004أهم الفروقات بني املتطلبات املقرتحة للنسختني األيزو
 .14001:2015األيزو

88 

05.I  102 منها.نوع الصناعات و املواد املنبعثة 

06.I .107 بعض املخلفات الصناعية و طرق معاجلتها إلعادة استخدامها 

07.III .174 االستباانت املسرتجعة و القابلة للتحليل 

08.III .177 توزيع فقرات املتغريات يف االستبانة 

09.III .177 درجات مقياس ليكرت الثالثي 

10.III  177 الثالثي.تقييم االجاابت وفقا لسلم ليكرت 

11.III 
معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات جمال إعادة تدوير املخلفات الصناعية و الدرجة 

 الكلية للمجال.
179 

12.III .179 معامالت اإلرتباط بني كل فقرة من فقرات جمال الوعي البيئي و الدرجة الكلية للمجال 

13.III 
 فقرات جمال دعم ادارة املؤسسةمعامالت اإلرتباط بني كل فقرة من 

 و الدرجة الكلية للمجال.
180 

14.III 
 معامالت اإلرتباط بني كل فقرة من فقرات جمال التشريع و الرقابة

 و الدرجة الكلية للمجال.
180 

15.III و الدرجة   14001معامالت اإلرتباط بني كل فقرة من فقرات جمال املواصفة القياسية أيزو
 .للمجال الكلية

181 

16.III  معامالت اإلرتباط بني كل فقرة من فقرات جمال معرفة العاملني أبمهية املواصفة القياسية
 و الدرجة الكلية للمجال. 14001أيزو

181 

17.III 
معامالت اإلرتباط بني كل فقرة من فقرات جمال تكلفة احلصول على املواصفة القياسية 

 و الدرجة الكلية للمجال. 14001أيزو
182 

18.III 
معامالت اإلرتباط بني كل فقرة من فقرات جمال إجراءات احلصول على املواصفة القياسية 

 و الدرجة الكلية للمجال. 14001أيزو
182 

19.III  معامالت اإلرتباط بني كل فقرة من فقرات جمال املنافسة للحصول على املواصفة القياسية
 و الدرجة الكلية للمجال. 14001أيزو

183 



IX 

 

20.III .183 يوضح صدق اإلتساق البنائي حملاور اإلستبانة 

21.III .184 معامالت الثبات لإلستبانة 

22.III  إختبار التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسةKolmogorov-Smirnov. 185 

23.III 187 حسب رقم أعمال املؤسسة. الدراسة عينة توزيع 

24.III 188 امللكية.حسب شكل  الدراسة عينة توزيع 

25.III 188 العاملني. عدد حسب الدراسة عينة توزيع 

26.III 189 نوع النشاط.  حسب الدراسة عينة توزيع 

27.III 191 نوع الصناعة. حسب الدراسة عينة توزيع 

28.III 192 نوع املخلفات. حسب الدراسة عينة توزيع 

29.III 193 .14001املواصفة القياسية أيزو. احليازة على  حسب الدراسة عينة توزيع 

30.III .194 يوضح حتليل فقرات احملور األول إعادة تدوير املخلفات الصناعية 

31.III 195 الوعي البيئي . حتليل فقرات احملور الثاين 

32.III .197 حتليل فقرات دعم اإلدارة العليا 

33.III . 198 حتليل فقرات التشريع و الرقابة 

34.III  200 . 14001فقرات املواصفة القياسية أيزوحتليل 

35.III  201 .14001معرفة العاملني أبمهية املواصفة القياسية أيزوحتليل فقرات 

36.III 202 .14001حتليل فقرات تكلفة احلصول على املواصفة القياسية أيزو 

37.III  203 .14001أيزوإجراءات احلصول على املواصفة القياسية حتليل فقرات 

38.III 204 .14001املنافسة للحصول على املواصفة القياسية أيزو حتليل فقرات 

39.III .206 نتائج حتليل التباين بني إعادة تدوير املخلفات الصناعية ومحاية البيئة 

40.III .207 معادلة خط اإلحندار بني إعادة تدوير املخلفات الصناعية ومحاية البيئة 

41.III 208 .14001الصناعية واحلصول على شهادة اإليزو ملخلفاتإختبار اإلحندار بني إعادة تدوير ا 

42.III  الصناعية واحلصول على شهادة  املخلفاتمعادلة خط اإلحندار بني إعادة تدوير
 .14001اإليزو

208 

43.III 209 .14001إختبار اإلحندار بني محاية واحلصول على شهادة اإليزو 

44.III 210 .14001معادلة خط اإلحندار بني محاية واحلصول على شهادة اإليزو 



X 

 

45.III  إختبارKruskal-Wallis Test  للفروق بني املؤسسات املبحوثة حول إعادة تدوير
 املخلفات الصناعية تعزى لنوع امللكية.

211 

46.III 
للفروق بني املؤسسات املبحوثة حول إعادة تدوير  Mann-Whitney Testإختبار 

 املخلفات الصناعية تعزى حلجم الشركة.
211 

47.III 
للفروق بني املؤسسات املبحوثة حول إعادة تدوير  Kruskal-Wallis Testإختبار 

 212 املخلفات الصناعية تعزى لنوع الصناعة.

48.III  إختبارKruskal-Wallis Test  املؤسسات املبحوثة حول إعادة تدوير للفروق بني
 املخلفات الصناعية تعزى لنوع املخلفات.

212 

49.III  إختبارKruskal-Wallis Test  للفروق بني املؤسسات املبحوثة حول إعادة تدوير
 .14001املخلفات الصناعية تعزى للحيازة على شهادة األيزو

213 

50.III 
املؤسسات املبحوثة حول محاية البيئة تعزى لشكل فروق بني  ANOVA TESTإختبار 
 213 امللكية.

51.III  إختبارT-Test 214 حلجم الشركة. للفروق بني املؤسسات املبحوثة حول محاية البيئة تعزى 

52.III 
لنوع  تعزى فروق بني املؤسسات املبحوثة حول محاية البيئة ANOVA TESTإختبار 

 الصناعة.
214 

53.III 
فروق بني املؤسسات املبحوثة حول محاية البيئة تعزى لنوع  ANOVA TESTإختبار 

 215 املخلفات.

54.III  إختبارANOVA TEST احليازة  فروق بني املؤسسات املبحوثة حول محاية البيئة تعزى
 .14001على شهادة األيزو

215 

55.III  إختبارANOVA TEST فة املواص فروق بني املؤسسات املبحوثة حول احلصول على
 تعزى لشكل امللكية . 14001القياسية أيزو

216 

56.III 
فروق بني املؤسسات املبحوثة حول احلصول على املواصفة القياسية  T-Testإختبار 

 تعزى حلجم الشركة. 14001أيزو
216 

57.III 
فروق بني املؤسسات املبحوثة حول احلصول  Oneway ANOVA TEST إختبار

 217 .تعزى لنوع الصناعة 14001القياسية أيزوعلى املواصفة 

58.III  إختبارANOVA TEST  فروق بني املؤسسات املبحوثة حول احلصول على املواصفة
 تعزى لنوع املخلفات. 14001القياسية أيزو

217 

59.III 
فروق بني املؤسسات املبحوثة حول احلصول على املواصفة  ANOVA TESTإختبار 

 .14001احليازة على املواصفة القياسية األيزو 14001القياسية أيزو
218 

60.III .228 اعضاء املقابلة 

 

 

 

 

 



XI 

 

 األشكالقائمة 
 رقم الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

   
01.I 52 .أهداف نظام اإلدارة البيئية يف املؤسسات الصناعية 
02.I  66 .14000خمطط لسلسلة مواصفة اإلدرة البيئية أيزو 
03.I 75 .14001خمطط البنود الرئيسية ملتطلبات املواصفة القياسية أيزو 

04.I م للمواصفة 2015الفرتة الزمنية املتاحة لعملية التحول حنو التام لنسخة
 .14001أيزو

86 

05.I  92 .14001القياسية أيزوالتحسني املستمر وفق املواصفة 
06.I 97 .أنواع املخلفات  خمطط 
07.I 106 .إجراءات منع التلوث و ختفيض النفاايت 
08.I  التسلسل اهلرمي للنفاايت(Waste Hierarchy). 109 
09.I 119 .مكوانت اإلقتصاد األخضر 
10.I 127 .مسار اإلقتصاد اخلطي 

11.III 187 أعمال املؤسسة.رقم حسب  الدراسة عينة توزيع 
12.III 188 .حسب شكل امللكية الدراسة عينة توزيع 
13.III 189 .العاملني عدد حسب الدراسة عينة توزيع 
14.III 190 .نوع النشاط  حسب الدراسة عينة توزيع 
15.III 191 .نوع الصناعة حسب الدراسة عينة توزيع 
16.III 192 .نوع املخلفات حسب الدراسة عينة توزيع 
17.III 193 .14001احليازة على املواصفة القياسية أيزو حسب الدراسة عينة توزيع 
18.III  )234 .نسبة املخلفات يف القطعة اجللدية الواحدة )جلد اخلروف 
19.III  235 .2020كمية املخلفات اخلطرة جملمع بن محادي ابلكيلوغرام لسنة 
20.III 236 .2020محادي ابلكيلوغرام يف لسنة  الصلبة جملمع بن كمية املخلفات 
21.III  236 .2020اىل  2018كمية إنتاج احلديد مبا يقابلها من خملفات ابلطن من سنة 

22.III 
كمية املخلفات املتخلص منها عن طريق مركز الردم التقين لوالية برج بوعريريج يف 

 238 .2020سنة 

23.III  239 .2020ىلإ2018احلديدة للسنوات الكمية املسرتجعة من النفاايت 
24.III  241 .2020املبلغ احملصل من بيع املخلفات الصلبة للمتعاملني املتخصصني يف سنة 

 



XII 

 

ائمة املالحقق  
 رقم الصفحة ن امللحقاعنو  رقم امللحق

   
 277 قائمة أمساء وحدات املؤسسات عينة الدراسة 01رقم 
 278 احملكمني االساتذةقائمة أمساء  02رقم 
 281 ولية أنة استبإ 03رقم 
 291 نة هنائية استبإ 04رقم 
 299 سئلة املقابلة  أ 05رقم 
06رقم  303 نوين ملركب احلجارامراحل تغري الشكل الق 
07رقم   304 -وحدة فرسيد مركب احلجار-عادة تدوير احلديد إورشة  

08رقم  
يف اجلزائر  14001املعتمدة ملنح األيزوستشارية  مسية لبعض املكاتب اإلإقائمة 

 305 2020ن  اجو  حسب وزارة الصناعة اجلزائرية

09 رقم  SPSS.V.26.. 307حصائي خمرجات برانمج التحليل اإل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  مةمقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

 أ

I. توطئة 

 على خمتلف األصعدة و اجملاالت و حتدايت متسارعة الوترية و تغريات بداية االلفية اجلديدة يشهد العامل منذ 

ستغقال إلا ، ما جيعل حاجم كوكبناحمدودية موارد   ومتطلباته و زايدة وترية التعداد البشري ب ن  اخلللتعود اىل  ذلك و العلة يف  

  الصناعات ومعه منو ن اتعداد السو رتفاعإ ن إة األساس هذاوعلى  ؛ثروات من الطبيعة ختتزنه ماضعاف أيفوق  ستهقاك البشريواإل

يف  املتمثلةو نربان على تدارك احللقة الضائعة جيما  ،ستهقاكاإل حاجم ويرةع منستغقال اإل معدل زيد مني ن االعمر و  التونولوجيا و...و 

امهت يف بروز س ذن،إعقاقة طردية هي  ،رضناأ علىرهيبا  خطرا يشولالطبيعة  تراكمها على حساباملخلفات اليت ابت  ستغقالإ

 التنقيب ةورة أن حيث  ،أخرى لصناعات أولية مواد، خلفاتامل عتبارإ ضرورة على تركز ، خريةاأل السنوات يفوجهات نظر جديدة  

 قتصاداإل هومفظهر مو عليه تتماشى مع املتاح يف الطبيعة، هناية املطاف مل تعد  يف منها التخلص و استهقاكها مث وتصنيعها املوارد عن

ينظر  ال و ابلتايل ية  الطبيع املوارد ندرةو  اإلنتاج تنامي قوىاىل سد الفاجوة ب ن  يرمي حيثقتصاد اخلطي ، كمفهوم بديل لإل  الدائري

 يف و يساهم املباشرة، وغري املباشرة الوظائف من الوثري روةي، كما االقتصادية شطةناأل من لعديدلرِد و كم   اأمنو اىل النفاايت كعبء 

 .املستدامة التنمية هداف أ حتقيق

ضرار بيئية أالصناعة املستخدم الرئيسي للموارد الطبيعية و الطاقة ، و منبع للمخلفات الصناعية اليت تسبب قطاع عتنرب يكما  

املؤسسات ل يمحتن خقال ، معادة تدوير املخلفات إ تدعم نشاطسرتاتياجيات بيئية إتبين توجهت حنو  دول العاملالوثري من  ن إعديدة ة

املؤسسات على  فزحيهذا ما ة ، ستهقاك الطاقإتقليل  و أكثر وعًياستخدام املوارد الطبيعية بشول إ و محاية البيئة مسؤولية  الصناعية

 كثرا أالذي جيعل املؤسسات  نظام اإلدارة البيئية املنبثقة عن  ISO 14001 املواصفة القياسيةاحلصول على تطبيق معايري بيئية عاملية ك

 .املخاطر البيئية يف  حتوما

ا ختلفه أمنساس أعادة تدوير املخلفات الصناعية ، على إلمفهوم املتوامل لعملية اليت تفقر اىل التحوم لاجلزائر على غرار و 

ماية و الوقاية  دىن شروط احلأال تراعي و مستودعات أيف خمازن  ما تبقى توديسقليل منه و  ءسرتجاع جز إيتم املؤسسات من خملفات 

اهم يف محاية عادة تدوير املخلفات الصناعية كآلية تسإياجري الرتكيز على س دراسةال هيف املوبات العشوائية . يف هذ او التخلص منهأ

 توازن ب ن البيئة و االقتصاد  .اللغرض حتقيق  14001أيزوو تدعم حصول املؤسسات الصناعية على املواصفة القياسية  البيئة
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ربعة مباحث أ من خقالب النظري نااجلول ذ يشمل الفصل األإةصول ،  ثقاثةهداف هذا البحث مت تقسيمه اىل أحتقيق  جلأمن  و   

 14001أيزوالقياسية  دارة البيئية و ةقا للمواصفةر تطبيق نظام اإلآثأ، الصناعية على البيئة و سبل محايتهاشطة نر األآثأ)و متمثلة يف 

 خضرألا يقتصاداإل مسامهة ،عادة تدوير املخلفات الصناعيةإاثر االقتصادية و البيئية لعملية األ ،لصناعيةعواسه على املؤسسات انإو 

يث مت اختيارها تبعا املتعلقة مبتغريات الدراسة حالدراسات السابقة  تضمنية الثاينما الفصل أ، (التنمية املستدامة يف حتقيقالدائري و 

ابإلضاةة  بياانتالو أدوات مجع  جمتمع الدراسةعرض الدراسة امليدانية  من خقال   الفصل الثالث كما تناول  ،جنبية للغة العربية و األ

 و مناقشتها .   ختبار الفرضياتإت، و منه انااالحصائي للبياىل عرض نتائج التحليل 

II.  إشكالية الدراسة: 

من ؤسسات تناةس امل زايدة وابلتايلو تنوعه من حاجات و رغبات اىل حتمية تطور الصناعات االستهقاك العاملي زايدة  ىأد

يف  ضيقن مو ليس يف هذه املقاربة  الدرجات،أقصى على ستغقال املوارد إ و زايدةرابح تعظيم األ ورائهو من  سواقمواكبة األجل أ

 قلعلى األ وأ األجيال القادمة و حق نصيبلدون مراعاة ستغقاهلا إ جراءمن الطبيعية لموارد ل بقدر ما ةيها من اهتديد الرحبي،ها بناج

اصبح ية نتاجاإللعمليات ا هلذه الصناعات من وراء صاحباملالتلوث  ن إاىل ما سبق ة ابإلضاةة ، وستدامةشروط اإل دىنأتحقيق ل

 تؤدي اىلوري ع نتياجة احرتاق الوقود االحفنامداخن املص النامجة عنبعااثت الوربونية ناإل انحيث  ،كوكبنايشول اهتديدا كبريا على  

ت انالطبيعة كالفيضالوثري من الووارث ا حدوثيف  سببااليت ال تزال و  ،االحتباس احلراريابسم  املعروةةتدةئة جو االرض  و هي الظاهرة 

 صبح مناو لسلسة من التحركات و النداءات الدولية املنددة  و نتياجة هلذا التدهور البيئي، و العواصف و االعاصري زايدة اىل احلرائق 

العدالة ب ن   حلول مستدمية تضمن البحث عنمن خقال  و االستهقاك  اإلنتاجحتقيق التواةؤ ب ن االستغقال و  العمل على الضروري

س ن كفاءة مواردها اليت ترغب يف حت مؤسساتللساعد تقدمي امل السبيل امليسر الذي يعمل على م اإلدارة البيئية انظ ن اكو   كل االطراف

  .14001من خقال املواصفة القياسية السلبية على البيئة  أتثريااهتا يفالتحوم  وو تقليل الفاقد و ختفيض التواليف 

 من بينها اجلزائر  وتدعمها  من الدولالوثري ، مما جعل الوفيلة خبلق التوازن حدى السبل إعادة تدوير املخلفات الصناعية إلية آتعد و 

 عادة تدوير املخلفات الصناعية تعتنرب إلية آ ن إة و على هذا االساس ،و منها اجلزائريةو تنتهاجها العديد من املؤسسات 
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 تدعم جديدةادية اقتص اةاقآوتوشف  رحبيةمواسب ق حتقالطبيعية و  بيئةلامحاية تضمن االستدامة ،  ضمن منظومةحلقة ضرورية  

 :البحث يفجل أوعليه جاءت هذه الدراسة من  . 14001أيزوملواصفة القياسية على ا صولحنو احل املؤسسات

  الصناعية عادة تدوير املخلفاتإعادة تدوير املخلفات الصناعية يف محاية البيئة  و حصول مؤسسات إآلية  تساهمي مدى أىل إ

 ؟يف اجلزائر   14001أيزوصفة القياسية اعلى املو 

 :التايل النحو على ةرعية أسئلة (04)أربعة  إىل الرئيسي السؤال تفويك مت ،كثرأاملوضوع  يف وللتحوم

  تساهم يف محاية البيئة ؟أن  تدوير املخلفات الصناعية ةعادإكيف ميكن آللية 

  عادة تدوير املخلفات الصناعية إمؤسسات  حصول تساهم يف أنتدوير املخلفات الصناعية  ةعادإكيف ميكن آللية

 صفة القياسية ؟اعلى املو 

  من خالل محايتها للبيئة ؟ 14001أيزوحتصل املؤسسة على املواصفة القياسية أن هل ميكن 

  شكل )مثلة يف: املتاملؤسسات املبحوثة  حول متغريات الدراسة تعزى للمتغريات الوسيطة توجد فروق بني هل

 ؟ (14001،احليازة على شهادة األيزو املخلفات نوع   ، نوع الصناعة ، ؤسسةحجم امل،امللكية 

III. :فرضيات الدراسة 

   يت:اآكو هي   قشتهااختبارها و منإ أجل  من ، التالية فرضياتالىل نتائج الدراسة يتطلب منا صياغة إتوصل ال جلأومن   

 :الفرضية الرئيسية 

 14001أيزولقياسية على املواصفة ااملبحوثة ؤسسات امليف حصول لفات الصناعية يف محاية البيئة و تساهم الية إعادة تدوير املخ

 .يف اجلزائر

 : تيةو تتفرع منها الفرضيات اآ

 محاية البيئة يف تدوير املخلفات الصناعيةلية إعادة آ تؤثر. 

 14001أيزوصفة القياسية اصول على املو احل يفإعادة تدوير املخلفات الصناعية  ليةآ تؤثر. 

   14001أيزوصفة القياسية اصول على املو احلو محاية البيئة بني أتثري توجد عالقة. 

  شكل امللكية): املتمثلة يفاملؤسسات املبحوثة حول متغريات الدراسة تعزى للمتغريات الوسيطة توجد فروق بني 

 .(14001،احليازة على شهادة األيزو املخلفات نوع   ، نوع الصناعة ، ؤسسةحجم امل
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IV.  الدراسة:أمهية  

 :اأهنيف مهية هذه الدراسة أ تومنو 

  على  احلصول حق االجيال القادمة يفن اضممبين على حتمية محاية البيئة و د اقتصا تبين التوجه العاملي حنوانبعة من

 ؛ملوارد الطبيعيةا

  ك الستهقادائري املبين على ترشيد ابادئ االقتصاد الاىل تبين مالشركات العاملية  معظم احلوومات و جلوءانبعة من 

 املوارد الطبيعية من النضوب؛ا عل ظحفا،  أبقصى ما ميونعادة تدوير املخلفات إتقليل الفارط و و  

  صاد دائري جتسيد اقت يساهم يف احملروقات،بديل خارج مستدام و قتصاد إ حيالاالقتصاد اجلزائري توجه أتت من

 ؛ستغقالستهقاك و اإلدةع وترية التنمية و حتقيق التواةؤ ب ن اإليوفل ب

  عادة إبعاد أ من خقال جتسيدقتصاد الدائري و اإل تبينيف  ،بعض املؤسسات الصناعية اجلزائريةمبادرة جاءت من

 .R3 Recycler, Récupérer ,Réduireاملخلفات و املتمثلة يف تدوير 

V. هداف الدراسةإ: 

 ؛ عامة  لية إعادة تدوير املخلفات الصناعية يف املؤسسات االقتصاديةآمن خقال محاية البيئة  مفاهيم تعزيز 

 واملواسب البيئية                14001أيزوملدى أمهية احلصول على املواصفة القياسية الصناعية  املؤسساتباه نتإ لفت

 ؛تناجم عنهاقتصادية اليت اإلو 

  و التخلص منها ابلطرق الصحيحة أاحلث على التخلص السليم من املخلفات الصناعية من خقال إعادة تدويرها     

 صعب تدويرها ؛ نإو 

  ظيفة دراج تونولوجيات حديثة ونإتدوير املخلفات الصناعية من خقال احلث على  إعادةتطوير قطاع املسامهة يف

 توةري اجلهد والوقت وتقلل من ندرة املوارد؛ يف تساهم

 ملؤسساتاة يف املخلفات الصناعي عادة تدويرإ والبيئية آليةدية قتصابعاد اإلاحملاةظة على البيئة من خقال دراسة األ 

 الصناعية.
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VI.  ختيار املوضوعإدوافع :   

 هلذا املوضوع نذكر: الباحثة ختيارات وراء ناومن األسباب اليت ك

  ات تؤثر على احلوومات واملؤسس أن ا أهنمن شاليت امة اهل العاملية حدى القضااي البيئيةإتعاجل هذه الدراسة  أن

  ؛واالةراد

 ؛هذه التاجربة خوض غمار ول للباحثةخت، حديثة دراسة 

  ؤسسات ، و توجيهها اىل املعلمية مل يتم التوصل إليها من قبل نتائجالتوصل إىل  علمية من خقالإضاةة ةائدة

  ؛اجلزائرية لقاستفادة منها 

  ؛يف ةتح طرق ومسارات جديدة لألحباث العلمية اجلديدةتساهم 

 هذا املوضوع يف مهاراتكتساب إو للمعرةة  تعطشهاو  ةامليول الشخصية للباحث. 

VII. صعوابت الدراسة:  

  رها على سبيل املثال ال احلصر:نذك لصعوابتمن ا جمموعةواجهتنا خقال هذه الدراسة 

 ؛  و املعلومات   البياانتو شح  حمل الدراسةملؤسسات ابتصال صعوبة اإل 

  عادة إت ع و ورشاناصم بعضجراء املقابقات الشفهية و الوقوف على إجل أصعوبة يف التنقل اىل املؤسسات من

الوالايت يف ة اء الوطن و خاصأحنمجيع  على تفشي جائحة كوروانلتدوير املخلفات الصناعية و السبب يف ذلك  يعود 

 ؛ غلب املؤسسات أالشمالية اليت تقع ةيها 

  يث ح ل جائحة كوروان ظجل دراسة الشق التطبيقي خاصة يف أمن  املؤسسات حمل الدراسةصعوبة التواصل مع

 ؛كأدىن تقدير  شهرأ 05تعطلت جل املؤسسات عن العمل ملدة ال تقل عن مخسة 

 ؛ةالبيئي جلوانباب عادة تدوير املخلفات الصناعيةإمؤسسات  بعض قلة وعي 

  ت اناللبي عنامجمن صعوبة   مما زاد شطتهاأناالاثر البيئية النامجة عن عن  ن ااألحي الوثري منيف املؤسسات سرت ت

 ؛البيئي   ابألداءخصوصا الومية منها و املتعلقة ة يالبيئ

  عليها و ترقى للحصولأ 14001أيزوصفة القياسية اعلى املو  املتحصلةو أطبق نظام اإلدارة البيئية اليت تؤسسات املقلة   

 .دراسة يف شقها التطبيقيمن صعوبة ال تزاداليت  األسبابب ن ت من ناك
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 املخلفات  زئية ج كذلكأكثر منه اقتصادي   تقينعتباره موضوع ابإعادة التدوير يف موضوع  ةقلة املراجع املتخصص

 الصناعية زادت من صعوبة توةرها؛

VIII. حدود الدراسة: 

  الفرز لنقل،ا التجميع،لية إعادة تدوير املخلفات الصناعية )آ متغري رت هذه الدراسة علىصقتإ املوضوعية:احلدود  

إعادة التدوير ؤسسات مو يف حصول  (التشريع و الرقابة دعم اإلدارة العليا، البيئي، الوعييف محاية البيئة ) ومدى مسامهتها( املعاجلة

املواصفة القياسية )14001أيزوعلى املواصفة القياسية  (مؤسسات اعادة تدوير املخلفات الصناعية يف اجلزائرعينة من )

 14001تكلفة احلصول على املواصفة القياسية ايزو، 14001القياسية ايزومعرفة العاملني أبمهية املواصفة ، 14001ايزو

  .(14001،املنافسة للحصول على املواصفة القياسية ايزو14001إجراءات احلصول على املواصفة القياسية ايزو

 يومن من بداية  ةامليدانيدراسة لاجملال الزمين املتعلق ابأن ية للدراسة، نشري اىل ناةيما خيص احلدود الزم ية:نااحلدود الزم

  .2021وت أىل إ 2019نوةمنرب 

  خمتلف يف املتواجدةالصناعية عادة تدوير املخلفات إمؤسسات هذه الدراسة على عينة من  قتصرتإية: نااملكاحلدود 

 . غرداية لة و ورق، سطيف ، برج بوعريريج، عنابة ،جباية، تيزي وزو،...،منها: اجلزائر العاصمة، البليدةوالايت الوطن 

IX. معاجلتها وكيفية البياانت مجع مصادر 

 أولية مصادر :أوال 

 ذا النوع من ولية يف مثل هو املعلومات األ البياانتعتباره اداة مناسبة جلمع اب ن اعتمدت الباحثة على نتائج االستبيإ   

ضاةة إ اجلزائر  يف تدوير املخلفات الصناعيةاملؤسسات اليت تنشط جمال اعادة  الومية لدىومات لاملع توةر لقلةنظرا الدراسات 

ىل املقاحظات إ، زايدة  عادة تدوير املخلفات الصناعية إ خاصة و وطنية تعمل يف جمال  طارات مبؤسساتإجراء مقابقات مع إىل إ

 . املخلفات الصناعيةعادة تدوير إع ناو مصلورشات  امليدانيةثناء الزايرة أاليت مت تساجيلها 

 وية ن:مصادر اث ياناث: 

سائل املاجستري ر  ،الدورايت   ،اجملقات  ،الوتب و املقاالت املنشورة  ة يفثلتماملوية ناالدراسة على املصادر الث عتمدتاكما    

 ة لوالية غردايةمديرية البيئ ،الوكالة الوطنية للنفاايت  ،وزارة البيئة  تانابي اضاةة اىل   املنشورة وغري املنشورة األحباث و الدكتوراه و

 . و املديرية الوالئية ملراكز الردم التقين بوالية غرداية 
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 منوذج الدراسة  

 

 
 .سابقةالدراسات الابالعتماد على  ةعداد الباحثإمن  :املصدر

X.  تقسيمات الدراسة 

 لنحو التايل:على او هي  ةصول ثقاثة ىل إبه مت تقسيم هذا البحث ناخمتلف جو  ةمن أجل اإلملام مبوضوع الدراسة و تغطيو 

مثلة واقعية أنماذج و ب األدبيةربط املفاهيم  علىملتغريات الدراسة، حيث اعتمدان ةيه  النظري اإلطارالفصل تناول هذا و : الفصل األول

   البيئية. اإلدارةتدوير املخلفات الصناعية و نظم  إعادةيف جمال محاية البيئة و جتربة اجلزائر منها 

تصنيفها على ختيارها تبعا ملعيار احلداثة و إمت  حيثوخصص لعرض الدراسات السابقة ذات الصلة مبتغريات الدراسة،  :يناالثالفصل 

الدراسات لنظر اىل اب احلالية اليت جاءت الدراسة تاىل عرض اإلسهاما مناقشتها ابإلضاةة  من مثة و  العربية واألجنبية، ة منهاحسب اللغ

    السابقة. 

تناول  الثاينو الشق  ،البياانت أدوات مجعو  الدراسةجمتمع عرض ول مت ةيه شق ن األ للدراسة، يناب امليدنااجلتناول و : الفصل الثالث

 .   ومناقشتها ختبار الفرضياتإ ومنهت، اناعرض نتائج التحليل االحصائي للبي



 

 

 ول الفصل ال 

إلعادة تدوير املخلفات اإلطار النظري 

املواصفة و  حماية البيئية و الصناعية 

  14001يزو أ القياسية
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 متهيد:

 ضروريمن الات ب،ةشطة الصناعية ناأل تناميمع خاصة ةراد ، أوىل أولوايت اجملتمعات و األمحاية البيئة من التلوث من تعد      

النفاايت  واملتصاعدة من املداخن االخبرة  جراءكتلوث اهلواء و املاء و الرتبة من   ، ن االبيئية لول اثر صناعي ك اجلوانبمراعاة 

اليت  احللولة من حلسن احلظ أصبحت محاية البيئ، و لموارد الطبيعية لفرط ستغقال املىل اإلإامللقاة يف الطبيعة، إضاةة الصناعية 

يف سبيل  طبيعية و البيئةعلى املوارد الىل احملاةظة إاهتدف  اليت صارمةالتشريعات ال ن و ناقو السنت  و عليهتنادي هبا مجيع دول العامل 

عقاوة  ئة الصديقة للبي املاكيناتستخدام إعلى ع ناالزام املصىل إذهبت بعض الدول  و ،الثروات  منصون حق األجيال القادمة 

ا يسمى بنظام اإلدارة ، ةظهر نتياجة لذلك م البيئي التآلفحنو شطة الصناعية نتوجيه األو ضبط تعمل على ظمة بيئية أنشاء نإ على

 توةريو ستدامة املوارد إ يفاليت تساهم  14001أيزوو منه املواصفة القياسية  Environmental Management Systemالبيئية 

االعتبارات  راجدإحترص على  الصناعية  العديد من املشاريعو على هذا األساس ابتت املال ةضقا عن حتس ن مسعة املؤسسات ، 

 .الصناعية  كإعادة تدوير املخلفاتجدية  خذ بتدابري األ مع البيئية يف قرارااهتا اليومية 

 يتضمن هذا الفصل املباحث التالية:و بناء على ما سبق 

 شطة الصناعيةناثر األآمن البيئة و سبل محايتها مفاهيم عامة حول  األول: املبحث.  

 عواسه على املؤسسات نإو  14001أيزودارة البيئية و ةقا للمواصفة القياسية اثر تطبيق نظام اإلأ :ينااملبحث الث

 . لصناعيةا

 : عادة تدوير املخلفات الصناعيةإقتصادية و البيئية لعملية اثر اإلاآ املبحث الثالث. 

  : التنمية املستدامة يف حتقيقالدائري و  خضرألقتصاد ااإل مسامهة  املبحث الرابع. 
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 . البيئة و سبل محايتها مدخل ملفهومول :املبحث األ

  محايتها تميةح يفرضمر الذي ا ، وهو األهناالبيئة و كياملختلفة ، سيما الصناعية منها على توازن ن سانطة اإلشأنتؤثر      

  .لتلوث الصناعي و محاية البيئةاب ذات الصلةالنظرية  اجلوانبهم التطرق ألسنحاول و من خقال هذا املبحث 

 .املطلب االول : البيئة و سبل محايتها من التلوث الصناعي

ية ، االمر الذي البيئ العديد من املشاكل ، خلفت ستهقاك الطاقة واملوارد الطبيعية إالنمو الصناعي و زايدة تسارع وترية  ن أ    

 قاذه.نإا جيب جل اللحاق مبأمن تحدايت البيئية الإستعاجالية  تنفيذ   ستدعىي

 . ول: مفهوم البيئةالفرع األ

  او ب ن مستخدمه اابلعقاقة بينه املصطلح البيئة تعاريف عديدة وخمتلفة ذكرت يف شىت حقول العلوم، ويرتبط معناه تعريف البيئة:-1

 هم اجملاالت ، حيث عرةت :أ، و على هذا سنحاول  ِذكر ما جاء به بعض الفورين ،يف 

العرب  ن اسمشتقة من ةعل "بوأ"، حيث جاء يف ل و املنزل املستقر ةيه،أن ااملوا هنأبيف اللغة العربية  لغة و اصطالحا : -

 .1ليهإي رجع أىل الشيء إختذت لك بيتا و ابء إي أبوأتك بيتا 

و اليت تعين مسون  « Oki,s »  لول من املفردينينصل اليوانمن األ « Ecology »جنبية جاء مصطلح ما يف اللغات األأ

عضوية و ىل عقاقة الوائن احلي ببيئته العضوية و غري الإو اليت تعين علم ، وهنا يشري مصطلح االيوولوجي  « Loges »املفرد و 

 .21869 ارنست هياجل عامينانسب اترخييا هذا العلم اىل عامل البيولوجيا االمل

  ملاءلوائنات احلية ، كاهلواء و اللداللة على الظروف احمليطة و املؤثرة يف منو و تنمية ا   Environnementكما تستخدم كلمة 

 اته.الذي حييط ابلشخص و يؤثر يف اةواره و تصرة ن او املوأىل الوسط إيضا أيشري و ،  ن اسنرض اليت يعيش ةيها اإلو األ

اجلزائري ون ناالق لدى خمتلف الدول، وعلى سبيل املثال ، عرةها القانونيةعرةت البيئة يف الوثري من التشريعات شريعيا: ت -

املتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة، مبفهوم البيئة الشامل، املتوونة من املوارد الطبيعية القاحيوية  10-03رقم

، مع التأكيد على محايتها من مجيع  3و احليوية كاهلواء اجلو، املاء واالرض و ابطنها و كذلك االماكن و املناظر و املعامل

 و التدهور اليت اهتددها . مظاهر التلوث 

                                                 
 382 ،ج أ، ص1982، دار املعارف، مصر، سنة لسان العرب ابن منظور أيب الفضل مجال الدين حممد بن مورم املصري،  1 
 93،ص2010ردن،، دار املسرية، عمان، األISO1400دراة البيئة نظم و متطلبات و تطبيقات إجنم العزاوي، عبد هللا النقار،  2 

،سنة 43، املتعلق حبماية البيئة  يف اطار  التنمية املستدامة ، جريدة رمسية عدد2003جويلية  19املؤرخ يف  10-03القانون رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، 3 
 .06،ص 2003
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يت ، كاألرض اليت يعيش عليها والسماء الساننا  مجيع ما يشمل مناحي حياة اإلأهنتعرف على و  :اإلسالميمن املنظور  -

هواء  من موجودات، من ن اسنعمله ومسونه، ةهي كل ما حييط ابإل ن اتظله، وقد يضيق هذا املفهوم ليصل إىل مو

، والبيئة يف 1اليت تشول اجملال احليوي الطبيعي الذي يعيش ةيه وميارس حياته ونشاطاته املتنوعةوماء ومجاد وكائنات حية، 

  اإلسقام نظام دقيق جدا ومتوازن بقدرة هللا تعاىل، قال تعاىل يف سورة النمل: "ص ْنَع اَّللِه الهِذي أَتْ َقَن ك له َشْيٍء"

طريقة جمموعة االشياء اليت حتيط بنا  من كائنات حية  وغري حية وتؤثر ةيها بها : أن تعرف  على  :من املنظور البيولوجي -

ياة املختلفة ومجيع اشوال احلن اسنمباشرو او غري مباشرة، وابملعىن االوسع تعين ايضا املياه واالرض والغقاف اجلوي واأل

 لطبيعية والبشرية املرتابطة ببعضها البعض. ةهي جمموعة معقدة من العوامل والعناصر ا2تانامبا يف ذلك النبااتت واحليو 

 واليت تؤثر على التوازن االيوولوجي ونوعية احلياة والصحة البشرية .

ا :  كمية و نوعية املوارد الطبيعية املتاجددة و غري املتاجددة  و اليت تتوون من أهنتعرف على :  من املنظور االقتصادي -

باع ما إلشن اموع املوارد املادية واالجتماعية املتاحة يف وقت ما و يف مواالرض و املاء و اهلواء والغقاف اجلوي وجم

 ن اسنوتطلعاته ، وميون تصنيفها اىل بيئة طبيعية وتتوون من جمموع الظواهر الطبيعية اليت ال يوون لإلن اسنحاجات األ

 .3 و السدودينامثل املدن و املب ن اسندخل ةيها و بيئة مشيدة و هي من صنع اإل

 ناسنإلا ش ةيهااليت يعي و املوارد الطبيعية البيئة هي ذلك الفضاء الذي يشمل املاء و اهلواء و الرتبة ما سبق نستنتج انو من 

 .ة احلياةشطأنارس ةيها و من خقاهلا خمتلف متالوائنات احلية و و 

  

                                                 
 .14،ص2001،دار الشروق،القاهرة،1،ط رعاية البيئة يف شريعة اإلسالميوسف القرضاوي،  1
 

2 Johnson, D. L.; Ambrose, S. H.; Bassett, T. J.; Bowen, M. L.; Crummey, D. E.; Isaacson, J. S.; Johnson, D. N.; 
Lamb, P.; Saul, M.; Winter-Nelson, Meanings of Environmental Terms, Journal of Environmental Quality, 
26 (3),1997,pp 581–589 

 .17ص2017،مطبعة حوض الفرات ،الناجف،العراق،مدخل االقتصاد البيئيعلي حامت القريشي، 3 
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  البيئة: عناصر -2

و نقص أزاد  ن إو املصطلحات حىت و أالبيئة، ال من حيث املضمون  بعناصرةيما يتعلق  اختقافي أعن وجود  نفى الباحث ن   

،ةمن هنا 1 ناسنإلابالبيئة هي كل شيء حييط   أن الذي ركز على  1972ىل  مؤمتر ستوكهومل عام إو ابلرجوع  ،العناصرعدد 

 نقسم عناصر البيئة كااليت :  أن ميون  

 Natural Environment: البيئة الطبيعية-أ

من ظواهر حية وغري حية، وليس له أي تدخل يف وجودها، وتتمثل هذه الظواهر البيئية نسان ابإلو املقصود منها ، كل ما حييط  

  ، و تتميز ابالختقاف و التنوع تبعا لطبيعة  موواناهتا .و احليواانتيف تركيبة التضاريس واملناخ والرتبة والنبااتت 

 Human Environment :البيئة البشرية-ب 

ات البشرية ، تتفاوت من للبيئا نواعأاط و أمنداخل بيئته الطبيعية، و اليت احدثت  ن اسنشئها األأنازات اليت جنويقصد هبا تلك اإل 

 ثن ن و مها :إىل نوع ن إىل تقسيم البيئة البشرية إحيث العدد و التفوق العلمي و التحضر ، و مييل بعض الباحث ن 

و يقصد هبا ذلك اجلزء من البيئة البشرية الذي يتوون من تفاعل األةراد   Social Environment : االجتماعيةالبيئة -ج

 اط التنظيم اإلجتماعي، ومجيع مظاهر اجملتمع األخرى.أمنواجلماعات ةيما بينهم، وكذلك التوقعات اإلجتماعية، و 

لنفسه ، من  ن اسنالوسط املادي و غري املادي الذي خلقه األو هي ذلك  Cultural Environment البيئة الثقافية:-د

  .ىل اخرإو ينقلها من جيل  ستمرارهاجل التحوم يف بيئته الطبيعية، مبا يتواةق مع معيشته و أ

 عالقة البيئة بعلم االقتصاد: -3

ة يف حماولة إلشباعها وةق ما املتعددة للبشري قتصاد توةري احلاجاتقتصاد، حيث يدرس علم اإلرتباطا وثيقا بعلم اإلإترتبط البيئة     

يقرتحها  علم  استغقال  املوارد الطبيعية املوجودة يف بيئتنا يعتمد على خمتلف التوليفات اليت ن إمتنحه الطبيعة من موارد، و ابلتايل ة

 2لولستهقاك و تقرتح احلشد اإلر صادية ت  قتإدوات أال من خقال إقتصادية ال يوون حل املشوقات اإلأن قتصاد من جهة،كما اإل

خدام  االمثل للموارد قتصاد بغية االستقتصاد البيئة ، الذي يعىن بتسخري  علم اإلإومنه ظهر ما يسمى بعلم  خقال ابلبيئة،دون اإل

دية يئية اقتصا، هذه املتطلبات ساعدت على ظهور حتدايت ب3ستدامتها لألجيال القادمةإالبيئية، واحلفاظ على الثروات من الزوال و 

                                                 
 .22،ص2020،دار الثقاةة للنشر و التوزيع،عمان االردن،االنسان و البيئة دراسة يف الرتبية البيئيةراتب السعود، 1 

جملة علوم االقتصاد  و التسيري و  ،لبيئية عنصر مفتاحي حلماية البيئة يف اجلزائراجلباية ا،اجلباية البيئية عنصر مفتاحي حلماية البيئة يف اجلزائر، هاجر عزي، رشيدة ساملي 2 
 .111،ص33،2016التاجارة،العدد

 .11،ص2014،مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقاةة،االقتصاد البيئي:مقدمة قصرية جداستيفن مسيث، 3 
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قتصاد و جتماعي ةمن خقال هذه العقاقة التبادلية ب ن اإلصاف اإلنضرار ابلنظام االيوولوجي و الرةاه البشري و األتقف دون اإل

تصاد الذي ينتج قاإل  هأنمم املتحدة على رف حسب برانمج األخضر و الذي ع  قتصاد األبثق مفهوم جديد  يسمى ابإلنإالبيئية، 

العمل على  أن ذ إ   1جتماعية يف ح ن يقلل من ندرة املوارد و من املخاطر البيئيةاإل و املساواة   ناسناإلعنه حتسن  يف رةاهية 

 هداةها بعيدة االمد أهداف التنمية املستدامة اليت التزال أقتصاد هو السبيل لتحقيق ختضري اإل

قتصاد ىل اإلإتقال ناإل أنىل إوتشري الدراسات   ملقتصادايت  العاإستثمارات العامة و اخلاصة يف ختضري  و يصحب ذلك اإل 

ر وخلق ةرص ىل القضاء على الفقإضاةة إس املال الطبيعي، أا حيقق املشاعات االيوولوجية و ر أمنخضر، ال يولد ةقط الثروة و األ

، و حسب ما ورد يف تقرير 2ت مهملة يف وقت ماأنمدخقات متنوعة من موارد مثينة كعادة أتهيل القوى العاملة بتوةري إالعمل و 

مليون شخص يعملون يف جمال اعادة تدوير  1.6هنالك ما يقارب  2017برانمج االمم املتحدة للبيئة و العمل الصادر يف سبتمنرب

يف حال  %10، و هذا العدد قابل لقارتفاع اىل 3تحدة(املخلفات متمركزين يف ثقاثة دول ةقط هي )النربازيل، الص ن و الوالايت امل

ساسية تبين  االقتصاد الدائري و الذي يعتنرب احد  االدوات اال ن إاجتاه هاته الدول حنو تبين اقتصاد اكثر اخضرارا. و ابلتايل ة

مد  وتقليل لة األتاجية طوينإواالستهقاك للموارد من خقال خلق حلقات  اإلنتاجلتحقيق االقتصاد االخضر، عنرب تغيري منط وطرق 

 .وتعزيز الفرص االقتصادية مبا يؤدي إىل النمو املستدام 4*النفاايت وإعادة تدويرها، كل هذا يف سبيل احلد من البصمة البيئية

  

                                                 
، 03/10/2019، اطلع عليه بتاريخ ،مرجع لواضعي السياسات2011التنمية  املستدامة  و القضاء على الفقرحنو اقتصاد اخر :مسارات اىل برانمج االمم املتحدة للبيئة ، 1 

  www.unep.org/greeneconomy، من املوقع 23:03على الساعة 
2  Eliasch  J,The Eliasch Review, Climate Change: Financing Global Forests,UK2008, http://www.ofcial-
documents.gov.uk/document/other/9780108507632/9780108507632.pdf 
3 United Nations Environment Programme (UNEP), Green Jobs:Towards decent work in a sustainable, 
low-carbon worldrld, September 2008, www.unep.org/labour_environment/features/greenjobs.asp . 

ل عام بناء على قياس مساحة األرض املطلوبة لتزويد السوان ابملواد، واملوارد بشومصطلح ابتوره ابحثون من جامعة كولومبيا مع بداية تسعينات القرن املاضي، ل: البصمة البيئية* 4 
 وتقاس ابهلوتار. نفااياهتممعدالت االستهقاك املتباينة جغراةيا وكذلك قياس املساحة اليت يتطلبها امتصاص 
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 : مفهوم محاية البيئةالثاينلفرع ا

  تعريف محاية البيئة:-1

ريات البشرية  على  طار تقليل أتثري التغيإوحركة اجتماعية تتمحور حول االهتمامات اليت تتعلق حبفظ البيئة ، يف  ةلسفةوهي     

اسات اخلضراء  من ك تركز على تغيري الفور العاملي حنو تبين السيلو هي بذ ،ت نبااتت ومواد غري حيةانابيئية و مبا حتتويه من حيو 

جراء محاية البيئة وةق اجملاالت البيئة إويتم تطبيق  .1جتماعية ومحاية البيئةيديولوجية النظم البيئية اإلإخقال اجلمع ب ن علم البيئة وب ن 

ة  و حتصر يف على مقومات حياته و يليب من خقاهلا حاجياته املتزايد ن اسن، اليت تتمثل يف املوارد الطبيعية اليت يتحصل منها اإل

 البيئة اهلوائية و البيئة املائية و البيئة االرضية .  :و هي 2ساسيةأثقاثة جماالت 

 وسائل محاية البيئة من اشكال التلوث:  -2

سيد السياسات اليت و الدويل ، يف سبيل جتأو االقليمي أعلى الصعيد الوطين  ن اتقتضي عملية محاية البيئة تظاةر اجلهود، سواء ك  

 :  3ال عن طريقإواعه ، و لن يتم هذا أنتستلزم احلد من التلوث و مبختلف 

 طياف اجملتمع ؛أالعمل على نشر ثقاةة الوعي ابحملاةظة على البيئة لدى مجيع  -

 ؛ن اسنو حتريفها يسئ للبيئة و لإلأ هبا هللا يف الوون ، ةاإلخقالية ،اليت خلقها نحرتام السنن الرابإضرورة  -

 ضرورة جماهبة املشاريع امللوثة للبيئة ؛ -

  ن دولية تلزم  مجيع الدول على محاية البيئة ، ومعاقبة املخالف ن؛ناضرورة سن قو  -

 وةية و احمليطات؛ختقاطها مع املياه العذبة واجلإضرورة التوفل البيئي ابملياه امللوثة و منع  -

  أكسيد الوربون من اهلواء؛ينتاج الوقود احليوي، وهي من أهم طرق نزع اثنزراعة حماصيل الطاقة إل -

 تشاجيع محقات محاية البيئة لدى اجملتمع املدين وكاةة اطياف اجملتمع؛ -

 ؛، حملاربة التلوث مثل اجلباية البيئية يق االجراءات املادية واملعنويةضرورة تطب -

                                                 
11  United nations publication, Glossary of environment statistics  ,department for economic and social infor-
mation and Policy  analysis ,series F ,N67,1997,p30. https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/Se-
riesF_67E.pdf 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ةرع م2030ترشيد الطاقة ومحاية البيئة لتحقيق التنمية املستدامة دراسة مستقبلية مباركي إبراهيم، 2 
 74 م، ص2014   2013العلوم االقتصادية، للسنة اجلامعية اقتصاد التنمية، جامعة احلاج خلضر   ابتنة   ، كلية العلوم االقتصادية والتاجارية وعلوم التسيري، قسم 

 3 .59،ص2007، 05العدد جامعة قاصدي مرابح،، جملة البحث،دور الدولة يف محاية البيئةكمال رزيق،  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
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جهزة تنقية اهلواء كأ  ىل القدر الطبيعي، من خقال ضبط مصادر التلوثإىل احلد من نسبة التلوث البيئي إتسعى احلوومات أن  -

 ؛من الغازات

 الصديقة للبيئة ؛قة الرايح و الطاقة اهلورومائية طاة كالطاقة الشمسية و ستخدام مصادر الطاقة البديلإتشاجيع  -

 شاء املختنربات العلمية املتخصصة يف ذلك.نإحول البيئة و  اجيع الدراسات اخلاصةتش -

ب ن  ةاملساواقيق البد من حت ناك  ،خطوات متقدمة يف محاية البيئة جتسيدجل أمن : منوذجاأ، حالة اجلزائر اية البيئة مح جماالت-3

اليت تعوس ماية حلايف شىت جماالت  اجلهودذل ببال إهذا  يتحققولن ، هداف التنميةأجتماعية و البيئية قتصادية و اإلبعاد اإلاأل

 .ابلدرجة األوىل ن اسنعلى الووكب و اإل نفعلبيئة و تعود ابلابمدى االهتمام 

 : يفاالت هذه اجملو تتمثل  

 ستفادةاإل ىل تدعيمإ ، إضاةة ينو تتمثل يف تعزيز التوجه حنو الطاقة اخلضراء و احلد من االستهقاك غري العققا :الطاقة 

ىل الطاقة إضاةة إطاقة الرايح ،و طاقة املياه الشمسية ، كالطاقة كالتوجه حنو توليد الطاقة  من املوارد املتاجددة  من املوارد الطبيعية ،  

لوهرابء ابلطاقة الشمسية بسعة حمطة لتوليد ا 24شاءنإذلك بوادر توجه اجلزائر حنو الطاقة الشمسية من خقال لقرب مثال أو احليوية 

 .11ميغاواط10تاج الوهرابء بقوة الرايح بسعة نميغاواط و حمطة واحدة لإل50از بسعة جنحمطات أخرى قيد اإل9و ميغاواط  343

 احملاةظة عليه نإةوعليه ، عمورةاملوجه اليت حيتاجها كل كائن حي على  النفيسةاملياه من املوارد الطبيعية  :املياه 

  ن امهم ن يسامهةهما عامل ن  ،ال ميون النظر إىل املياه مبعزل عن الصرف الصحيكما   ،عنها  لتنازلا ال جيباحلتميات اليت  من 

 من خقال: تتم محاية املياهو  .2ن اية االقتصادية للسواإلنتاجيف حتس ن الصحة والتعليم و 

 ؛ستهقاك املياهإرشادات واملتطلبات لرتشيد سس واإلوضع األ-

 ؛التلوث نواعأمحاية مصادر املياه من خمتلف -

 ؛حمطات الصرف الصحي إلقامةبيئية سليمة معايري و سس أوضع -

 ؛و حفظ املياهأو نقل أو تطهري أالشروط الصحية الواجب توةرها يف معاجلة  حصر-

                                                 
  . 2019نوةمنرب  10، بتاريخ بناء على مقابلة أجريت مع احد اطارات شركة كهرابء و طاقات متاجددة ةرع شركة سونلغاز 1  

 2 l’organisation des nations unis pour l’éducation la science et la culture, Programme Mondial pour l’Évaluation 
des Ressources en Eau (WWAP), Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources 
en eau, L'eau et l'emploi,2016. 
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 .الصناعية شطةنلنامجة عن األمعاجلة املياه ا بشروطاملؤسسات الصناعية  إلزام-

 ضروري مراقبتهالمن ة ، جد حساسمورد طبيعي و  العناصر اهلامة يف محاية البيئة،تعتنرب جودة اهلواء أحد  :جودة اهلواء 

 1أكسيد النرتوج ن وأ …اهليدروج ن، نربيتك  وأ أكسيد الونربيت يناث تطاير جسيماتكشوال تلوثه  ألتاجنب مجيع  بشول مستمر

 .(لاجسيمات الدقيقةل) 1202AQI  2لسنة  جودة اهلواء  مؤشرحسب  جد مقبولة اليت لديها جودة هواء  و تعتنرب اجلزائر من الدول

 لدولية ا تفاقيةاإلحسب االرض، و يعرف  على ه تنوع احلياةأنعلى  يعرف التنوع البيولوجيو  :التنوع البيولوجي 

البحرية واألحياء األرضية و النظم اإليوولوجية  احلية املستمدة من كاةة املصادر، وو  العضوية تباين الوائنات" هأنعلى متحدة  لألمم

وهو ذا مجعاء،  يةناسنلإلو  جتماعيةاإل قتصادية،اإلللتنوع البيولوجي أمهية كبرية ابلنسبة للتنمية ن إ ،3 "املائية واملركبات اإليوولوجية

بيولوجي موردا هاما التنوع العد و يف اجلزائر ي ،لحفاظ على التوازن البيئيل همحايتلذا من الواجب عاملية غري مقدرة و قيمة ميزة 

 ما ب ن ترتاوح حصتهما املشرتكة عن استغقال التنوع البيولوجي ، كمااقتصادية و، سياحية صناعيةعديدة  تستفيد منه قطاعات

تنوع حصة الن إعتبار املنتوج الداخلي اخلام بغض النظر عن احملروقات، ةمن املنتوج الداخلي اخلام إذا أخذان بع ن اإل ٪30و  20 

 :من أساسا تتشول  و، جد معتنربةوهي نسبة  ٪40تفوق  البيولوجي

 ؛الوطين االقتصادابملائة يف  1سوى  أن املستعمل منهاصنف نبايت طبيعي و زراعي إال  16000 -

 ؛نوع ذات قيمة طبية 1000  -

 ؛"ال توجد يف أي بلد"نوع تبايت مستوطن  700 -

 .ينانوع حيو  4963 -

 

                                                 
 . 13:21، على الساعة 15/04/2021اطلع عليه بتاريخ ، news.com-https://www.envمن املوقع ، معايري جودة اهلواءعلي مهران هشام ،  1
، 15/04/2021عليه بتاريخ  ، اطلعradar/2093-https://www.accuweather.com/ar/dz/algiers/2093/weatherمؤشر جودة اهلواء يف اجلزائر ،  2

  16:47على الساعة 

سؤويل سقامة األغذية املشرتك ب ن الثاين مل املنتدى العاملي ،املخاطر الناشئة املتصلة ابلبيئة و التقاانت احلديثة ،األمانة املشرتكة ب ن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 3
من املوقع  ،12/10/2004-14منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية انووك، اتيلند، 

http://www.fao.org/3/y5871a/y5871a00.htm#anchor 14:20،على الساعة 15/04/2021.اطلع ايه بتاريخ.  

 

https://www.accuweather.com/ar/dz/algiers/2093/weather-radar/2093
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ه أنعلى  1991عامUNCOعرف التصحر حسب مؤمتر األمم املتحدة للتصحر  :احلماية من التصحر ستخدام األراضي وإ 

 . 1"التأثريات البشرية الضارةعن تدهور األراضي القاحلة و شبه القاحلة و اجلاةة شبه الرطبة الناتج "

 ما يفوق  غرسمت  "شاجرة لول مواطن"يف برانمج اجلزائر ملواةحة التصحر وقف املخطط الوطين للتشاجري الذي يرةع شعار و  

مقاي ن هوتار من املناطق  8كثر من أأن خر ملواةحة التصحر علما آىل تعزيز السد األخضر حبزام إإضاةة مليون شاجرة  11.5

 نذكر منها : مواةحة التصحر عن طريق جمموعة من اإلجراءات  و يتم،2راف الرتبة جناجلبلية مهددة إب

 ؛"خاصة لألجيال القادمةبيئية صحيحة يف مجيع القطاعات و  نشر تربية -

 ؛املياهاإلدارة املتواملة لألراضي و  -

 ؛محاية الغطاء النبايت -

 .وتوظيف التونولوجيا املناسبة -

  لبحريةاللنظم البيئية  ن اسناإل حيدثهامن األضرار اليت البحار  يف النظم البيئية محاية و صونهي  :محاية احلياة البحرية 

ى عاتق يقع عل ادمة من اليابسة، واملصادر القالسفن و وذلك بسبب زايدة منو السواحل، و التلوث احلاصل بفعل 

حد أ هي وخمتلفة من الوائنات احلية،  نواعأما تضمه من  مسؤولية احلفاظ على البيئة البحرية بول صورها و اإلنسان

ميتد اخلط الساحلي يف اجلزائر على مساحة  و .3املصادر األساسية اليت تعتمد عليها احلياة على سطح الورة األرضية

هي بذلك و  ظمة اإليوولوجية النربية و البحريةنتتوزع على مجيع األمطقا على البحر األبيض املتوسط و كلم 1641.32

ستعاجاليا حملاربة إسطرت اجلزائر خمططا وطنيا  خلطرملواجهة هذا ا و .دلتهديل هامنطقة عبور النفط املوثف مما يعرض

 ةراقبم و الوشف و الذي يهدف إىل تطوير نظام صارم للوقاية  "تل حبر"املسببة للتلوث البحري املسمى  البحرية احلوادث

  .4حماربة التلوث البحري وتابعة م و

 

                                                 
  1األمم املتحدة ،اتفاقية مكافحة التصحر، مؤمتر األطراف الدورة الثالثة عشر ، اوردوس، الص ن ،سبتمنرب2017.

 من املوقع ،18/06/2020، وكالة االنباء اجلزائرية ،ادرج يوم مليون شجرة منذ بداية السنة اجلارية 511.وم العاملي ملكافحة التصحر: غرس اليسعاد شويب،  2
http://www.aps.dz/ar/algerie/88476-5-11،11:23،على الساعة 14/09/2020اطلع عليه بتاريخ. 

3 Stephanie Adrian, Protecting the Marine Environment, United States Environmental Protection Agency, 
Last updated on July 11, 2019, Consult it on 16/09/2020,at15 :10. 
https://www.epa.gov/international-cooperation/protecting-marine-environment 

 .15:49 على الساعة16/09/2020اطلع عليه بتاريخ ، http://www.meer.gov.dz/a/?page_id=2168من املوقع  وزارة البيئة و الطاقات املتاجددة ، ،4 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://www.meer.gov.dz/a/?page_id=2168
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 و عند أفردها ت مبنافاجار املواد الويميائية سواء كنإو أو مسية أامللواثت النامجة عن تفاعل هي  :الكيميائية  امللواثت 

  تلواثاملأكنرب من  وتعتنرب الغازات السامة ،  1الطبيعية  و على الصحة العامةتصاهلا مبواد أخرى ، و تؤثر سلبا على مووانت البيئة إ

ة العاشرة يف جمال حتتل اجلزائر املرتب و األوزون.طبقة  حدوث ةاجوة توون االمطار احلمضية ويف سبب تللبيئة حيث ت يةكيميائ

تاج و تصدير النفط من خقال شركة نإبقدرات معتنربة يف جمال  (OPEC)االحتياطات النفطية على مستوى الدول املصدر للنفط 

لعديد من ابسوانطراك املختصة يف عمليات النقل و التورير و التسويق للعديد من املنتاجات البرتولية ، حيث ابشرت هذه األخرية 

 :2اإلجراءاتو من أهم هذه  اإلنسانمن البيئية الطبيعية و صحة أاإلجراءات البيئية للمحاةظة على سقامة و 

 ؛سبة الونربيت ن خفضحتس ن نوعية الوقود،  ،ن اخلايل من الرصاص يستعمال البنز إستخدام املنتاجات األقل تلواث، كإ -

 ؛ستعمال الطاقات املتاجددة إ -

 ؛معاجلة املخلفات السامة  -

 ؛محاية اهلواء من التلوث  -

 ختفيض الغاز الصادر من املوامن.  -

 تعد مشولة النفاايت إحدىو ، السليمةداراهتا إو قتصادية شطة اإلنمن األ يتاجزأالنفاايت جزء ال  تعد :النفاايت  

 جتماعيةإيئية ، ضرار بأملا ختلفه من هتمام متزايدا إ منها دول العامل، كما تويل هلا يناتعملشوقات البيئية الونربى اليت ا

 .قتصادية إو  

 . مشكالته: التلوث الصناعي و الثاينملطلب ا

ببا ةيها من خقال سن اسناإل ن اما يشهده العامل منذ بداية القرن العشرين ، من تطورات يف خمتلف جماالت احلياة ، و اليت ك

للربح  سعيا،  تطلباتهمتلبية  من أجل اإلنتاجعمل املصانع و مر الذي زاد من وترية سعيه للتحقيق حاجاته و رغباته القامتناهية ، األ

لبا على سؤول للموارد الطبيعية زايدة على التلوث الذي ينعوس ساملستغقال غري دون املراعاة لألاثر البيئية اليت تناجم من وراء اإل

 خمتلف مووانت البيئة.  

  

                                                 
 .56، العدد 2003جملة بيئتنا ، اهليئة العامة للبيئة،دولة الوويت ، ، التلوث الكيميائي يف البيئة الكويتيةحممد احملسن ، 1 
 ،04، العدد8االقتصادية ، اجمللدجملة االجتهاد للدراسات القانونية و النفطي،  التلوث ومكافحة البيئة محاية يف اجلزائر جهودعبد القادر عبد الرمحن،بن عودة حساين ، 2

 .485،ص2019
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  ول : مفهوم التلوث الصناعيالفرع األ

 التلوث تعريف-01

ته ابلطريقة شباع حاجاته ورغباإيف سعيه وراء  ن اسنسلوك اإل ضرار اليت تناجم عنتلك األ"ه أنعلى عامة  يعرف التلوث

 ستهقاك البشري تعادل كتلة خملفاته امللقاة يف الطبيعةصبحت كتلة اإلأ، حيث " 1ستهقاكه للمواد الطبيعيةإاليت جتعله يوثف من 

 . لإلنسانمر الذي يضعف من قدرات النظام البيئي ويلحق ابلضرر على الطبيعة واحلياة السليمة األ 

 الصناعي:  تعريف التلوث-02

تاج نإخيلو يواد  ذ الإ البيئة،نشاطه الصناعي هو األكثر خطورة على ن إاملرتبطة ابلطبيعة ة اإلنسانشطة أنابلنظر اىل 

التلوث  ن إليه ةعو  البيئي .و على مونوانت النظام أطبيعية لستنزاف املوارد اإر السلبية على احمليط سواء من آثصناعي من األ

 أكسيد الوربون يف ينمن خقال زايدة نسبة اثثر ةيؤ  ،2 ناسنشطة الصناعية اليت ميارسها اإلنالصناعي هو ذلك التلوث املرتبط ابأل

 الطبيعية. رواتمصادر الث ،وظمة البيئية الطبيعيةنغريبة على األالصناعية الركبات املتراكم و اجلو 

 أسباب التلوث الصناعي  :يناالفرع الث

على عدة عوامل  صناعة وتتوقفال إبختقافة يالصناعشطة ناألكمية ونوعية امللواثت اليت تصدر من أن  وينبغي اإلشارة إىل 

 :3أمهها

 االستغقال املفرط للموارد الطبيعية؛ 
  تسيطر على التلوث الصناعي؛لقوية اليت  ن اناالسياسات الفعالة و القو هشاشة 

 ؛منو صناعي غري خمطط له 

 تشار الصناعات الصغرية اليت غالبا ما تتهرب من اللوائح البيئية ؛نإىل إ، إضاةة نوع الصناعة حاجم املصنع 
  ؛و استخدام التقنيات القدمية  تالاآعمر املعدات و  
 من املخلفات و النفاايت خاصة منها السامة ؛ التخلص غري السليم 
  ؛عنايف املص اهباملعمول ة ناظمة الصيأنتقادم 
   ؛نوعية الوقود واملواد األولية املستخدمة 
 كفاءة العمل هبا  درجة حلد من إصدار امللواثت واوسائل  مدى توةر . 

                                                 
 .18ص 2018كادميية،القليوبية، مصر،،الدولية للوتب العلمية ،املوتبة األ ادارة املخلفات الصلبة و السائلةامحد السروي ، 1 

 .101ص 2011كادميية،اجليزة، مصر،،املوتبة األ1،ط امللواثت الطبيعية و الصناعية: املصادر ، التاثريات البيئية،وسائل التحكم و املكافحةامحد السروي ، 2

 .192ص،2005،17،جملة دراسات  و حبوث الوطن العريب ، العددالتلوث الصناعي يف العراق و سبل معاجلتهقاسم شاكر الفقاحي ،  3
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 الصناعي قتصادايت السيطرة على التلوث إ الفرع الثالث:

إضاةة ملا تسببه ، إلنسانو استخدام مورد طبيعي رةيع القيمة لغرض منخفض القيمة تولفة كبرية تتوبدها الطبيعة إ يفرض

لتوازن البيئي القيمة البيئية الفعلية اليت ترتجم ا ةقيمة املنتاجات ال تعوس حقيق ن ، هذا أللدول للوثري من اةقاس إلا خسائرمن 

شطة نخمتلف األيف  ةبيئيالتولفة دماج الإكيفية يف هذه املقاربة هو  احلقيقي  املدخل أنو  بيعية.الطيف احلياة  اإليوولوجيالتنوع و 

 :   1بري تتمثل يفاختاذ مجلة من التدإمن خقال  و اخلدمات أقتصادية و تضمينها يف سوق املنتاجات اإل

  والغرامات و العقوابت املالية على املشاريع امللوثة ؛الضرائب ةرض 

 للمشاريع املستدمية؛ستخدام سبل الدعم املايل إ 

 ؛شطة املدمرة للبيئة هنائيا نرةض بعض التصاريح بدل ةرض الضرائب عليها كحضر األ 

 قدم دون مقابل رغم ا عادة تهنت و احلرائق، ألاناخلق القيمة لوظائف محاية البيئة كتلقيح احملاصيل، السيطرة على الفيض

 أمهيتها اجللية؛ 

 مساك صيد األ صناعة االخشاب ،املوارد الطبيعية بشول مفرط ، ك تستهلكع اليت ناكمية على منتاجات املص  ةرض قيود

  خل؛ إالتنقيب على املعادن ...

 ملوارد الطبيعيةعلى ا حتديد القيود امللوية. 

  

                                                 
جامعة اخلرطوم  ،،أطروحة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا، معهد الدراسات البيئية  االاثر البيئية و االقتصادية لبعض املخلفات الصناعيةانصر امحد عمرحممد ،حممد اجلاك امحد، 1
 .127،ص2008،
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  الصناعية على البيئة اتثر نشاط املؤسسأ:  لثالثا املطلب

اليت تصدر  القراراتل ماجمب يتأثرحبيث يؤثر و نشاط الصناعي داخل املؤسسة  مبختلف الوظائف املتواجدة هبا ، اليرتبط 

 تشاره .نإو زايدة ألغ يف حصر التلوث اهلذه الوظائف األثر الب ن إعليه ةو منها 

 .و عالقتها حبماية البيئة لمؤسسة الصناعية ساسية ل: الوظائف األ ولاألالفرع 

 وظيفة البحث و التطوير و عالقتها حبماية البيئة :-1

ىل كل ما إوصل بداعية والتساسا بتوليد املعارف اإلأيعد البحث و التطوير من الوظائف املهمة داخل املؤسسة ، و املرتبطة 

. مبا يتواةق مع متطلبات الزابئن و متاشيا مع 1ىل واقع يف شول سلع و خدماتإهو جديد و التخلي عن النظم القدمية و حتويلها  

 التوجهات العامة للمؤسسة ، هذا ما يسمح بسرعة و سهولة تنقل  املعلومات داخليا و خارجيا و عنرب خمتلف الوظائف 

ت اجلديدة التحسينا من خقال،و تتضح عقاقة وظيفة البحث و التطوير حبماية البيئة ،و غريمها من الوظائف  اإلنتاجكالتسويق و   

 من خقال: كثرهذا أو يتضح  2لعمليات و منتاجات الشركة اليت تتعلق حبل املشوقات البيئية و التأثريات السلبية

 ؛  3ثر البيئيستهقاك املفرط للموارد الطبيعية مبواد بديلة تسهم يف تقليل األاإل، ذات  اإلنتاجالبحث عن البدائل لوسائل و طرق  -

 توجه البيئي للمؤسسة ؛الييفها، مبا يتماشى مع تطوير املنتاجات و تو -

 قصى ما ميون اسرتجاعه؛أسرتجاع إستخدام التقنيات احلديثة اليت تقلل من الفارط ، و إ -

 دارة التاجديد االسرتاتياجي مبا يتواةق مع املتطلبات البيئية و ابلتايل خلق منتاجات صديقة للبيئة ؛إالعمل على تفعيل  -

سرتاتياجية محاية البيئة اهلاجومية ،و هي القيام ابلعديد من احلمقات البيئية و متابعة مدى تطور الوعي البيئي لدى زابئنها مما يؤدي إ-

 ىل حتقيق وةورات اقتصادية لصاحل املنظمة .إ

 ؛4ةولوجيا النظيفستخدام التونإاملراجعة املستمرة ملنتاجات احلالية و استخدام املعايري البيئية و الرتكيز على  -

 

 

                                                 
 .28،ص2013، 04العدد اجلزائرية، جملة أداء املؤسسات ،قتصاديةسرتاتيجية البحث و التطوير على رحبية  املؤسسة اإلإ ثرأ مراد، عبد اللطيف مصيطفى،عبد القادر 1
 .245،ص2018عمان االردن، دار املنهج للنشر و التوزيع، ،خضربداع التسويقي و فلسفة التوجه حنو التسويق األبتكار و اإلاإل مصطفى يوسف كايف ، 2 
 .103،ص2017عمان، االردن، ،الرضوان  للنشر و التوزيع،اللوجستيك العكسي و محاية البيئة جمبل رةيق مرجان ، ميس حس ن العميدي، 3 

 .114ص ،2016 مصر، االسوندرية، مؤسسة حورس الدولية، ،تسويق املنتجات صديقة للبيئة حازم حممد عبد الفتاح، 4 
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 وظيفة التجهيز و عالقتها حبماية البيئة :-2

وظيفة التاجهيز يف املنظمات هي املسؤولة عن عمليات الشراء للمواد وكل مستلزمات اليت حتتاجه املؤسسة ، وةقا للومية 

ختيارها للموردين يوون وةق إطلبيات الشركة و  ن إساس ة، و على هذا األ 1املناسب ن ناالنوعية املطلوبة و يف الوقت و املوو 

عتمدت هذه إابلتايل  ىل تقليل الفارط ، وإضاةة إ ينستغقال غري العققاىل محاية البيئة و املوارد الطبيعية من اإلإتوجهها العام الرامي 

 مهها :أجراءات جمموعة من اإلعلى الوظيفة 

 خرى نظيفة و صديقة للبيئة ؛أب ستبدال التاجهيزات امللوثة و املستهلوة للطاقةإ -

 ؛ إلنساناثرها الصديق على البيئية و أستخدام التاجهيزات و املستلزمات حائزة على شهادات و معايري دولية تضمن إ -

 التعامل مع اجملهزين الذي ميتلوون كفاءة عالية يف جمال محاية البيئية و كذلك تبادل املعلومات معهم ؛ -

 تقام .سىل غاية اإلإختيار املورد إي من أسس الرقابة البيئية على مجيع مراحل التاجهيز ، أعلى جتسيد  ملالع -

 عالقتها حبماية البيئة: و  اإلنتاجوظيفة -3

ةق ستعمال و خرى صاحلة لإلأىل مادة إشطة املتعلقة بتحويل مادة معينة نعلى جتسيد جمموعة من األ اإلنتاجتقوم وظيفة  

ماية البيئة من حب اإلنتاجو ترتبط وظيفة ، ساسية للمنظمةعتنرب الوظيفة األو عمليات و خمرجات ، و تنظام متمثل  يف مدخقات 

  :خقال

 تاج ختدم البيئة ؛نإستخدام وسائل إاحلرص على  -

 ستعمال الطاقة و املوارد الصديقة للبيئة بدل املوارد الناضبة و امللوثة ؛إ -

 و تقليل اهلدر و الفارط؛تاج تضمن زايدة عمر السلعة نإستخدام طرق إ -

 قل ضررا و الصديقة للبيئة .   ستبدال املدخقات امللوثة بتلك األإ -

  

                                                 
 .104ص ، مرجع سبق ذكره، جمبل رةيق مرجان ، ميس حس ن العميدي 1 
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 .الصناعية  ؤسسةة يف املي: املتطلبات البيئالثاينالفرع 

 :1ساسا يفأملة من املتطلبات تتمثل جبجتاه البيئة إتلتزم  أن على املؤسسة 

 جيابية على البيئة؛إاثرها أشطتها حىت توون أنستدامة يف تضم ن مبادئ  اإل 

 ية ؛نستهقاك الطاقة برشادة و عققاإدارة املوارد و إ 

  ؛شطتها الصناعية أناثر خمتلف آالشفاةية يف تصرحيها عن  

 شعاعيلتزام بعدم جتاوز مستوى النشاط اإلاإل.  

 .يف املؤسسة الصناعية : نظام املعلومات البيئية  لثالثالفرع ا

  Système d'Information Environnementaleا ل ختصارً إ (SIE)املعلومات البيئية و يشار الية بنظام 

 ابلتعاون وتاجها عن البيئة من جممل املعطيات الداخلية و اخلارجية للمؤسسة نإهو نظام يتوون من مجيع املعلومات  اليت يتم  و 

 :  2يفتتمثل ،ظمة ةرعية أنو التوامل بشول دائم  مع ثقاثة  

 النظام الفرعي الفين و يضمن :-1

 رتنت(؛نتصاالت ، األيل ، النربجميات ، التطبيقات ،اإلعقام اآجهزة اإلأالنظم املعلوماتية )  -

 خذ العينات؛أدوات القياس و أ -

 وية ؛ناولية و الثاأل البياانت -

 ولية ؛األ البياانتتاج نساليب املتعلقة إباأل -

 ت؛انامراجع البي -

 التمويل. -

 و يتضمن املهارات البشرية و اليد العاملة الوفء و تسيريها؛ النظام الفرعي البشري-2

 نفس اجملال.  خرى اليت تنشط يفملؤسسات األمع ا: و يتضمن تنظيم األعمال املتعلقة ابملؤسسة  النظام الفرعي التنظيمي-3

                                                 
 ،Journal of Economic Growth and ،، االستدامة البيئية للمؤسسة الصناعيةبسبع عبد القادر ،طهراوي دومة علي ، بودخدخ كرمي   1 

Entrepreneurship33،ص2018، 01، العدد01، اجمللد. 

2  Armelle Giry, Le Systeme D’information Environnementale Français, Direction Des Etudes Economiques 
Et De L'evaluationenvironnementale, N° 03-M01, Paris,France , Document De Travail P03. 
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 لصناعيةعكاسه على املؤسسات انإو  14001أيزودارة البيئية و فقا للمواصفة القياسية ر تطبيق نظام اإلآثأ: الثايناملبحث 

إدماج  ىلإتسعى  اليت اإلداريةاملفاهيم  موعة منهور جمظىل إ، هتمام املتزايد ابلبيئة واحلفاظ على مواردها املختلفةاإل دىأ

السعي صبح أ و، عامة و الصناعية على وجه اخلصوص  االقتصاديةاملؤسسات  سرتاتياجيات وأهدافإهتمامات البيئية ضمن اإل

اهتا يف قدر  على صوراهتا و و يعوس اهتمام املؤسسة ابلبيئة الطبيعيةمطلبا ضروراي  العاملية صفات القياسية البيئية اللحصول على املو 

 إىل األسواق العاملية. الولوج 

 دارة البيئيةاملطلب االول : مفهوم اإل

مسارها البيئي  راف املشروعات عنحنإضمن عدم اليت ت ملستمرةاو من الرقابة الذاتية عالية درجة لحتقيق  هي البيئيةاإلدارة 

، من خقاهلا يةعال جودةذو و  نظيفتاج نإحتقيق  ىلإوصوال على أعمال اإلدارة  رقابةالفعالة للمارسة امليف  ذلكويومن  ،السليم

  . وقوعهامعاجلة املشوقات البيئية ومنع ىل إجمموعة من املعايري الرقابية اهتدف 

 دارة البيئيةنشأة وتطور اإل ول :الفرع األ

ديد من احلضارات ثره، و ظهر ذلك يف العأعرةت البشرية منذ زمن بعيد، طرق متعددة للتعامل مع التلوث البيئي و ختفيف 

شاجار املسموح قرت حتديد نوعية و كمية األأ(ق.م، اليت 1751-1793العريقة و منها ما جاء يف  رسائل امللك احلمورايب )

رابع عشر حيث يف القرن ال الثايندوارد إيضا ما قام به امللك أستخدامها يف جمال احلرف و الصناعات السائدة يف ذلك الوقت، و إب

طور التمدن و ت ذاك ، و مع ظهور الثورة الصناعيةأنالذي غطى املدينة  ن امر مبنع حرق الفحم يف مدينة لندن، تفاداي خلطر الدخأ

ر اهلدو ةراط إل للثروات و اينعققاالستنزاف غري من حيث اإل بصورة مباشرة، ةالطبيعة مهدد تصبحأو تنوع الصناعات،  ن االعمر 

نوا حاةزا وِ ليو شولوا يف ما بعد ما يسمى ابجلهات الضاغطة  نالذي،ىل منو الوعي البيئي لدى املواطن ن إمما دعا  .1و التبذير

يا و الوالايت ناخذ بتدابري كفيلة حتد من التلوث، و كرد ةعلي هلذا الوعي املتنامي  طورت كل من بريطجل األأللحوومات من 

لت ن حدث من عواقب وخيمة من جراء القنب ىل ماإضاةة إاملتحدة االمريوية  العيديد من التشريعات و طرق املعاجلة الصناعية ، 

لوتاب الربيع  إبصدارهام 1962حدثتها الواتبة راشيل كارسون عامأعقامية اليت ، و كذلك الضاجة اإل1945الذريت ن يف عام 

يماوية يف دخال  للمعاجلات الوإ للموارد الطبيعية و ينستخدام الغري عققاخطار اإلأذار العامل من نإاولت ةيه الصامت و الذي تن

الذي ركز على  ولساسي لعقد املؤمتر  العاملي األت هاته العوامل جمتمعة هي احلاةز األناو معايري ، و كأالتصنيع و دون مراقبة 

                                                 

 1
 .92ص ، 2019الدولية للوتب العلمية، القليوبية، مصر،، 14001االدارة البيئية و املواصفة القياسية االيزو، السرويمحد أ 
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ت ناكو م، و ظهرت على التوايل العديد من احلركات الناشطة يف جمال محاية البيئة 1972يد عام القضااي البيئية يف ستوكهومل  ابلسو 

ختصارا إولية عرةت ستدامة الثروات و منها تشويل هيئة دإمحاية البيئة و  اليت تنص على ن البيئية ناصدار الوثري من القو إسببا يف 

و منها طلب   Devlopment.Enivironment.On.Conferenceations.Nnited.U &1، و هي UNCED)(ابسم 

تصال ابإل يوون املستشارين الرئيسي ن هلذه اهليئة، حيث قاموا بدورهم أن عمال السويسري ن السورتري العام هلذه اهليئة من رجال األ

ام شاء نظنإابدرة  هيت هذه نانظامها وكو صدار مواصفات خاصة إبدارة البيئة إلدراسة ةورة  ISOابملنظمة الدولية للمواصفات 

من مواصفة اجلودة  Bs7750ية للمواصفات املواصفة ناقت مؤسسة املعايري النربيطشتَ إم 1992ومع حلول عام  دارة البيئية.اإل

ISO9000/-Bs5750دارة البيئية ظمة اإلأن ساسية لبناءت من الوسائل األنا، ةوEMS  بعد تطبيقها ظهرت و يف املؤسسات

مهية أاليت تشدد على و م 1995يف عام   EMASوروبية ىل ظهور املواصفة األإ لتحس ن نوعية البيئة، مما دعاا ليست ةعالة أهن

تها الباهظة على ما قوبلت ابلتحفظ يف تطبيقها نظرا لولف ن اداري السليم للمؤسسات، لون سرعدارة البيئية يف اهليول اإلتواجد اإل

  14000 يزوما جيب القيام بيه، ظهرت سلسلة املواصفات األ  ن ما هو ممون وو على هذا التسلسل و التدرج ب ،املؤسسات

التايل مراحل  اجلدوليوضح و .  2طار رابح رابحإالبيئة يف و قتصاد هداةا مرحبة ب ن اإلأكنتياجة جلهود عديدة حتقق هبا املؤسسات 

 تطور نظم االدارة البيئية كما يلي:

 .االدارة البيئية: مراحل تطور (I.01رقم) اجلدول

 برامج االدارة البيئية مراحل التطور

 وىلاملرحلة األ
 مستقلة عن برامج االدارة العليا . -                                وظيفة غري ضرورية. -
 محايتها .د ةعلي لنربامج االدارة البيئية و ال وجو -

 تقدم حبماية قليلة . -                   تعمل على حل املشاكل كاحلرائق.- يةنااملرحلة الث

 املرحلة الثالثة
 حتدد مسؤولية املنظمة. -                                       محاية معتدلة. -
 االلتزام هبا نظراي .  -                              .وظيفة ذات قيمة عالية-

 املرحلة الرابعة
 حتدد مسؤولية املنظمة . -                                        محاية معتدلة.-
 .ةالسلبية على البيئ التأثرياتتقلل  -                              وظيفة ذات قيمة عالية.-
 .تلتزم االدارة العليا بتطبيق النربامج -                        استخدام املوارد بوفاءة عالية.-

 عنصر اساسي لدى االدارة العليا. -                                    .محايةتؤمن اقصى - املرحلة اخلامسة
 مدعومة بشول غري حمدود.-

                                                 
 .38،ص2015،دار اخللدونية، اجلزائر،خضرىل التسويق األإمدخل براهيم بلحيمر،طارق قندوز، 1 

 .بتصرف117،ص ، مرجع سبق ذكرة جنم العزاوي ، عبد هللا النقار  2 
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 .116،صمرجع سبق ذكرهعبد هللا النقار،  جنم العزاوي،املصدر: 

سة ، مث تلى وية يف املؤسنول وظيفة اثت يف األنادارة البيئية مرت مبراحل مخس ، حيث كاإلأن عقاه أ اجلدولويتضح من 

عة مت تطبيق االلتزامات ما املرحلة الرابإعتمادها بشول نظري ، إدارة البيئية، و يف املرحلة الثالثة ية  تصميم برامج اإلنايف املرحلة الث

دارة البيئية بشول امج اإلد بر عتماإمن خقال ،ثلت النقلة النوعية ما املرحلة اخلامسة مَ أجل التقليل من التأثريات البيئية ، أالنظرية من 

 .دارة العلياساسي يف اإلأ

 .الدارة البيئية ا تعريف :الثاينالفرع 

 : ابخلطة البيئيةأوال  عرفن  أن جيب    Environnemental Management  اإلدارة البيئية قبل الغوص يف مفهوم

  على البيئة واسات السلبيةنعجل تقليل اإلأجراءات و اخلطوات اليت تتخذها املؤسسة من ا جمموعة من اإلأهنو اليت تعرف على  

خطة لى جيب ع كما  جراءات هذا العمل،إستومال عتماد على خريطة طريق تتشول من جمموعة من القواعد و اللوائح إلو هذا ابإل

  : 1ما يليتتضمن أن دارة البيئية اإل

 ؛طارها إعمل يف ال البيئة و يتوجب على املؤسسة االلتزام و اليت حتوم القانونيةاللوائح  -
 الداعمة ألهداف املؤسسة ؛اإلعفاءات الضريبية  و متيازاتاإلحتديد  -
 ؛الزمين احملدد لتنفيذ أهداف املنظمة اجلدول -
 ؛اإلنتاجتسيري خطط العمل و لاملتاحة يات نااالموحاجم  -
 ؛ ملؤسسةالنربامج البيئية اليت تضمن حتقيق خطط ا -
 ؛للحفاظ على البيئة  الضروريةتوةر املوارد ن اضم -
 ؛النظام البيئي أسسالبشرية على  الطاقات هيلو ات تدريب -
 ؛من النفاايت السليم  ن البيئية والتخلصناابلقو  التقيد -

 منها . ستفادةواإلعادة تدوير النفاايت إ -
وم اإلدارة البيئية يقوم مفه أن مم املتحدة حول برامج البيئة ، كما ميون تعريف اإلدارة البيئية وةق ملا جاء يف تقرير منظمة األ

ع املراحل ا يشمل مجيمبالصناعية  ؤسساتاثر البيئية للمجل  رصد و تقييم  األأساسا  على وضع  اخلطط و السياسات البيئية  من أ
 . 2ستغقال غري الرشيد للموارد الطبيعية البيئية املتعلقة هبا سعيا للحد من التلوث و اإل اجلوانبية و اإلنتاج

                                                 
1 Plan De Gestion Environnementale Et Sociale (PGES),République Tunisienne Ministère des Affaires Locales et 
de l’Environnement,  ,  Octobre 2017.  

 ظمات ،املؤمتر العلمي الدويل حول االداء املتميز للمنحديث للتميز التنافسياإلدارة البيئية للمنشآت الصناعية كمدخل جنوى عبد الصمد،طقال حممد مفضي بطاينة، 2 
 .134 ،ص2005اوت09و08و احلوومات،جامعة ورقلة،
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دارة نظومة اإلال تتاجزأ من م ات وال جزء من اهليول التنظيمي للمؤسسإاإلدارة البيئية ما هي  أن ج  تو بناء على ما سبق نستن   

مة على هي منظومة قائو  .قتصادي ب النشاط اإلناا على كل جو منإ وةحسب  احلفاظ على البيئةينحصر يف دورها ال  ،العامة 

 . 1ستدامةاالتساعد على محاية البيئة من خقال املراقبة و التقومي و  سرتاتياجياتاصياغة 

 الصناعية  يف املؤسساتالبيئية  اإلدارةمهية اعتماد أالفرع الثالث :

  :2و يومن هذا من خقال  ،شاكل البيئية اليت تواجه املؤسسةالدارة البيئة يف تصديها جلميع املإمهية أتومن 

 جمال محاية الناشطة يفاهليئات تشاره من خقال املراقبة و التنسيق مع خمتلف نإالتقليل من العمل على احلد من التلوث و  -

 ؛ البيئة

 رصد نوعية البيئة يف املشروع الصناعي؛متابعة منبع التلوث و  -

 ؛ 3فيض التواليف املباشرة مثل تواليف الطاقة واملواردخت -

 ؛4ملنخفضاكتصميم منتاجات ذات األثر البيئي هداف الرحبية  األجراء دراسات التحوم يف التلوث مع حتقيق إالقدرة على  -

 ؛5ظفناأل اإلنتاجمج اشراك الوفاءات اخلارجية املختصة يف تنفيذ بر إالتمون من  -

 .دات خاصة ابلنظاةة العامة و محاية البيئة الداخلية اشر إوضع  -

 دارة البيئية من طرف املؤسسات الصناعية دوافع تبين اإلالفرع الرابع: 

د كسب ، قصاإلداريةهو حماولة دمج االمتيازات البيئية يف العملية  ،الصناعية بين اإلدارة البيئية يف املؤسساتمن دواعي ت  

 :6ثن ن و مهاإالعديد من االمتيازات اليت تعود عليها ابملناةع االقتصادية و البيئية ، وتتخذ املؤسسات الصناعية هذا التوجه لسبب ن 

 

 

                                                 
 بتصرف . 94،صمرجع سبق ذكره، 14001اإلدارة البيئية و املواصفة القياسية االيزوامحد السروي، 1 
،اطروحة دكتوراه ، جامعة حممد خيضر  ECDEمسنت و مشتقاته ابلشلف املشاريع الصناعية دراسة حالة مؤسسة اإلدارة البيئية على كفاءة ثر اإلأشراف براهيمي، 2 

 .46،ص2017بسورة،
https://www.maan- 978من املوقع ، 107،العدد2018،جملة اةاق البيئة و التنمية ،سبتمنربأثر تطبيق اإلدارة البيئية والتسويقية على املنشآتخالد سيد حممد،  3 

ctr.org/magazine/article/1 ،20:33،على الساعة 2020/ 27/08اطلع عليه بتاريخ. 
-اقتصاديةدراسات –، جملة احلقوق و العلوم االنسانية مسنت عني توتةإدراسة ميدانية يف شركة  14001يزو مهية تبين نظام األأ عمر شريف، مجال خيلف، 4

  .324،ص.2016،01،العدد،30اجمللد
 .128،ص2018مرجع سبق ذكره،جمبل رةيق مرجان، ميس حس ن العميدي، 5 
 .50صمرجع سبق ذكره،شراف براهيمي،6 

https://www.maan-/
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 ، تتعلق عموما ب:سسة وراء تبينها لإلدارة البيئيةللمؤ وهي تلك الدواةع احملفزة : ألسباب طوعية-01

  التواليف،  ختفيضو ، 1هيولها التنظيمي يفبيئية إلدارة الاحتققها املؤسسة من خقال دمج أن نسبة األرابح اليت من املمون

 ؛اخل.... اإلنتاجحتس ن 

  و التخلص السليم من املخلفات الصناعية ؛إعادة التدوير تقليل التواليف من خقال دعم برامج 

  ختقاةه .إالرةع من الوفاءة التشغيلية و التقليل من التالف و اهلدر و ابلتايل الوقاية من التلوث الصناعي على 

 : يئية و تتمثل يفدرة البتوون سببا وراء تبين املؤسسة لإلسباب اخلارجية عن تدخل املؤسسة و هي تلك األو : ألسباب الزامية-02

  احلكوماتGovernements ة بصفة جنربية من طرف احلووماتهذه احلالة السياسة البيئي:حيث تطبق يف 

لتحفيزات  ت خمتصة لديها القدرة على منح الرتاخيص و ااىل هيإ ن والتشريعات اليت تسنها، تسند هذه املسؤولية ناخقال القو  من

 كما تفرض العقوابت والتعويضات على املخالف ن . 

  مجاعات الضغط البيئيEnvironmental Lobbyistsاهليئات : و تتمثل هذه اجلماعات يف خمتلف اجلمعيات  

وين يف رةع الدعاوي ناا القىل حقهإاملناهضة حبماية البيئة و اليت هلا القدرة على التأثري على املشاريع امللوثة للبيئة، إضاةة و 

 .2القضائية ضد التصرةات اليت متس ابلبيئة

 املنافسونCompetitors   : ملؤسسة ، و ابلتايل ال ميوناة و قدرة ناومتلعب املناةسة دورا مهما يف حتديد 

ة نابل جيب التماشي وةق ما متليه هذه احلتمية، و عادة ما يؤثر الدور البيئي على مو ،جتاهل املناةس ن مهما قل عددهم

 . ظفناأل اإلنتاجتهاج سياسة نإ وو تقليلها أاملؤسسة من حيث زايدة األعباء املالية من وراء البقااي الصناعية 

 املمولون Financers  : التشريعات و  ن نالقو بتطبيق ا ،املؤسساتلتزام إاهتتم البنوك يف متويلها للمشاريع الصناعية مبدى

ون و ال يتم على الوةاء اباللتزامات و ابلتايل تسديد الدي استطاعة املؤسساتالبيئية، حيث يتسىن للبنك تقييم مدى 

 . 3درة بيئية سليمةال يف مؤسسة تتمتع إبإذلك 

                                                 
 .190، مرجع سبق ذكره،صISO14000وISO9000أنظمة إدارة اجلودة والبيئة حممد عبد الوهاب العزاوي ، 1 
 .147،ص2016(،01،اجمللة النقدية  للقانون و العلوم السياسية ،العدد) دور اجلمعيات يف محاية البيئة ةاطمة الزهراء دعموش ، 2 
 .52ص ،مرجع سبق ذكره شراف براهيمي، 3 
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 املستهلكون Consumers  :يساهم الوعي البيئي لدى املستهلك يف زايدة طلبه على املنتاجات الصديقة للبيئة 

 . 1املؤسسات الصناعية يف تبين النهج البيئي محاسة و تشاج عاخلضراء، وهذا ما ينعوس على  املنتاجاتو 

  املتطلبات التعاقديةContracts  : بين املواصفة و تأ بيئي جيدحتقيق أداء  علىع نِ صو املأبعض املشاريع تلزم الشريك

مع شركة انيك العاملية اليت متلي جمموعة من الشروط البيئية  على سبيل املثال كما حدث، 14000ISOيزوأ  البيئية

 .2ىل محاية العمال إعلى مورديها إضاةة 

 رة البيئية يف املؤسسات الصناعيةالداإالفرع اخلامس :مهام 

 جمالو  بيعةختقاف حاجم املؤسسة و طو هي ختتلف إب ختصص لإلدارة البيئية العديد من املهام داخل املؤسسات الصناعية،

تتمثل و  ساسية أ( نقاط 04ربعة )أدارة البيئية يف حنصر مهام اإل أن ىل حاجم التلوث الصادر عن صناعتها ، و ميوننا إضاةة إعملها 

 : 3يف

 ية إلنتاجاو املعاجلة ، للحد من التلوث يف خمتلف الوحدات شراف على التصحيح القيام أبعمال املراجعة البيئية و اإل 

  ن اللوائح البيئية ؛ناقو  لتزام بتطبيقاإلو 

  تخدام الطاقةسإ ل احلد من التلوث و ترشيد أجظف ، من ناأل اإلنتاجمج إطار براتنفيذ إجراءات الوقاية من التلوث يف 

 ارها ؛ضر أو املنتاجات للتقليل من  اإلنتاجدخال تعديقات على معدات إو املواد االولية الصديقة للبيئية مع 

  خقال تشاجيع املبادرات الطوعية و تقدمي احلواةز و التشاجيعات ؛تنمية وعي العمال من 

 ة املؤسسة من خقال املشاركة يف احلمقات البيئية.  نادعم مو 

                                                 
 .17،ص2016بسورة،جامعة  طروحة دكتوراه،أ ، قتصادية اجلزائريةخضر كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية ابملؤسسة اإلالتسويق األةاروق براهيمي،  1 
قتصادية اجلزائرية إل، امللتقى الثاين حول تسيري املؤسسات و املؤسسة ا قتصاديةنظام اإلدارة البيئية كمدخل لتحقيق التميز التنافسي يف املؤسسة اإل بوحفص رواين، حممد زرقون، 2 

 .2007نوةمنرب  27-26قاملة ، اجلزائر،يومي  081945و التميز ،جامعة 
 .بتصرف127،ص،مرجع سبق ذكره حممد عبد الوهاب العزاوي 3 
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 . نظام االدارة البيئيةمفهوم  :ينااملطلب الث

عباء املالية ل األيتقل واحلد من التلوث ك،  بيئية الهداف الايف املؤسسات يف حتقيق نظم اإلدارة البيئية تطبيق أساليب يساهم    

 يئية يف هذا املطلب سنتناول ابلدراسة و التحليل مفهوم نظام اإلدارة الب، حتس ن البيئة الداخلية و اخلارجية للمؤسسة ىل إإضاةة 

 و دورها يف الرةع من الوفاءة البيئية للمؤسسة .

  : تعريف نظام اإلدارة البيئية :ولاألالفرع 

 يلي : مهها ةيماأالبيئية و ميون حصر  اإلدارةهنالك عدة تعاريف لنظام 

على  UNEP  United Nations Environment Programالبيئية على حسب برانمح االمم املتحدة للبيئة  اإلدارةتعرف 

مة يف تووين تلك مسؤوليات مهمتهداف البيئية للمنظمة و األ عجراءات املتواةقة مهيول يتضمن جمموعة من العمليات و اإل "اأهن

 . 1"املنظمة

 مل الذيالشا اإلداريساسية يف النظام ناصر األحد العأدارة البيئية هو نظام اإل"أن على  ISOيزو تعريف منظمة األجاء يف و 

لسياسة البيئة وتطبيقها ابتطوير العمليات املتعلقة جراءات و اإلمسؤوليات املمارسة و يتضمن اهليول التنظيمي وةعاليات التخطيط و 

 . 2"احلفاظ عليهاومراجعتها و 

االداء  التحس ن املستمر ملستوىجل أمن  مع البيئة ذلكشطتها أنظمة مع تفاعقات سلعها و وعي املن"ا أهنكما تعرف على 

 .3"البيئي

، اليت لمؤسسةل هداف البيئيةات املتماشية مع األجراءاإلذلك اهليول املتضمن جملموعة من العمليات و "ا أهنيضا على أعرةت و 

ةحص و تشغيل ليات و الطرق و املوارد الضرورية دراج كامل العملإقصى حد ممون، مع أىل إالوقاية منه ىل تقليل التلوث و إاهتدف 

 .4"ة السياسة البيئيةناو صي

ت التأثريا يطرة علىلسلدارة البيئية هو نظام ةرعي من النظام العام للمؤسسة، يسهر نظام اإل أنويتضح لنا من التعاريف السابقة    

 .ى دميومة املنظمةة وعلعلى البيئ احملاةظةىل إهداف اليت ترمي األالسلبية على الطبيعة ومواردها، من خقال جمموعة من النربامج و 

                                                 
 .121،صمرجع سبق ذكرهجمبل رةيق مرجان ،ميس حس ن العميدي،  1 
 .122،ص  مرجع سبق ذكرةجنم العزاوي ، عبد هللا النقار ،  2 
 .323،صمرجع سبق ذكرهعمر شريف،خيلف مجال الدين، 3 
، مذكرة اديةقتصدراسة حالة بعض املؤسسات اإل–قتصادية اجلزائرية يف توجيه السلوك البيئي للمؤسسات اإل ISO14001دراة البيئية دور نظام اإلعبد الورمي حلليح،   4  

 .71،ص2017قتصادية و التاجارية و علوم التسيري،جامعة ةرحات عباس،سطيف ،اجلزائر،ماجستري،كلية العلوم اإل
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 . طرف املؤسسة الصناعيةمهية نظام اإلدارة البيئية و دوافع تبنيه من أ :يناالفرع الث

ابلفائدة عود ت هداف عديدةألتحقيق ضرورية  جد اأهنغري  الطوعية،جراءات نظام اإلدارة البيئية يعد من اإل أنابلرغم من 

 املؤسسة الصناعية، و هي على سبيل الذكر:على 

 ؛1دراة البيئية"واحدة وهي "اإل، حبيث تصبح متابعة التلوث من مهام إدارة تلوث واحلد منه و متابعة مصادرهال ختفيض 

  حتقيق الوةرات الرأمسالية؛و  اإلنتاج تواليفتقليل 

 ؛2تساق مع مبادئ نظام اإلدارة البيئية حتقيق الفوائد التنظيمية، ابإل 

 زمة؛لآلا ووضع اإلرشادات والسقامة وتقليل احلوادثمن تعزيز معايري األ 

  ؛بوعيهم البيئي رتقاءواإلزايدة مسؤولية العامل ن ابملؤسسة 

 ؛ 3تشاجيع على التخطيط البيئيالعنرب  املخلفات تثم ن عمليات إعادة االسرتجاع و تدوير 

 ابلتايل جذب العمقاء؛و  التناةسي وتعزيز مركزهامبستوى املنظمة  رتقاءاإل 

 نفصلها ةيما يلي :   و  ،خارجية خرىأداخلية و عديدة منها دواةع  لتنبين نظام اإلدارة البيئية أسباب وأن كما 

تطبيق نظام اإلدارة و على تبين  هاجتنرب  ،ت ذات املصدر اخلارجي عن املؤسسةو التحفيزاأوهي تلك الضغوطات دوافع خارجية: -والأ

 :4تتمثل يفو  البيئية

   ىل إتواجه املؤسسة ضغوطا عديدة من طرف املوردين، و هذا راجع : ننياملوردون و املسامهني و البنوك و املؤم 

ىل إىل تقدمي منتاجات صديقة للبيئة، و هو ما يؤدي دون شك إجل دةعها أدارة سلسلة التوريد اخلضراء من إضغوط ممارسات 

فض من م ن للمؤسسات اليت ختأقساط التأسرتاتياجية  ختفيض إم ن أعتماد مؤسسات التإىل إضاةة إ،  5حتس ن اداء املؤسسات بيئيا

 .6ة البيئ ةيامحو تدعم أ تنشط تسهيقات و قروض للمشاريع اليت و كذلك تقدمير البيئية، آثاأل

                                                 
  1 سامية جقال سعد،اإلدراة البيئية املتكاملة ،القاهرة ، مصر،املنظمة العربية للتنمية االدراية ،2005،ص235.

2 Andrews Richard N. L ,Nicole Darnall, and al, Environmental Management System : History Theory And 
Implementation Reserch ,Regulation Frome The Inside :can envienmental mamangment systems achives policy 
goals ?,DC Resources For The Future, Wachington,2001,pp31-62. 

لتقى الدويل الثاين حول مداخلة ابملدور نظام اإلدارة البيئية  يف حتسني  األداء البيئي للمؤسسات دراسة حالة شركة االمسنت لعني لكبرية، زين الدين بروش، جابر براهيمي، 3 
  .23/11/2011-22املتميز للمنظمات و احلوومات، الطبعة الثانية ،جامعة ورقلة ،األداء 

 .98، مرجع سبق ذكره،ص14001يزودارة البيئية و املواصفة القياسية اإلاإلامحد السروي، 4 
الصناعية  داء املنظمة دراسة تطبيقية على عينة من املنظماتأاخلضراء  لتحسني  دراة سلسلة التوريدإرسات اصحاب املصاحل على ممأثري ضغوط أتحممد حممود ابو خشبة ، 5 

 .02،ص2018(، جامعة االسوندرية ،مصر،55)01،جملة كلية التاجارة  للبحوث العلمية  كلية التاجارة ، املصرية
 .2004املعلومات عن موارد التمويل املمونة إلدارة املخلفات ،مارس  وكالة محاية البيئة الدمناركية ، تعبئة املوارد املالية لتنفيذ اخلطة االسرتاتياجية التفاقية ابزل، قائمة6 
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 سرتاتياجيااهتا يشول إدارة البيئية و دجمها يف هيوليها التنظيمي ويف التزام املؤسسات بنظام اإل ن إ:املنافسني و املستهلكني

عد تنامي البعد الزابئن ب يضا تلبية حاجاتأسواق جديدة ،كما على املؤسسات أستغقال إهلا ةرصة لتحس ن التناةسية و 

  .1البيئي لديهم و ذلك بتقدمي منتاجات صديقة للبيئة خضراء وقابلة للتدوير

 : لووارث الطبيعية ا، خاصة بعد التغريات املناخية و زايدة حدة و يعتنرب من االطراف الذين يؤثرون على املؤسسة اجملتمع

ابلبيئة عامة و  شطة املضرةندراكا خبطورة  األإكثر وعيا و ألبيئة اجلمعيات  الناشطة يف جمال او اليت جعلت من اجملتمع  

 خاصة . ابإلنسان

  :داء البيئي لدى املؤسسات من خقال سن التشريعاتتلعب التشريعات احلوومية دورا هامة يف تفعيل األاحلكومات 

ر السلبية النامجة صارمة ةيما خيص ردع االآثوال ن الردعية و احملفزة على التوجه البيئي، خاصة لدى الدول املتقدمة ناالقو و 

 . 2قتصاديةشطة اإلنعن األ

 تتمثل يف :دارة البيئية و و هي تلك احلواةز الداخلية اليت توون وراء تطبيق املؤسسة لنظام اإل: الدوافع الداخلية  -ياناث

 ستهقاك الطاقة ؛إداء داخل املؤسسة من خقال ختفيض حتقيق ةعالية األ 

  الوفاءة التشغيلية و ابلتايل تقليل اهلدر و الفارط ؛رةع 

  ية ؛اإلنتاجعادة الدورة إتفعيل برامج 

 ظمة داخل املؤسسة ؛نالتوامل ب ن األ قحتيق 

 ساليب العمل ذات التأثري البيئي احملتمل؛   أةراد و السيطرة الفاعلة على سلوك األ 

  البيئية .تدريب العامل ن حسب درجة قرهبم من النشاطات 

  

                                                 
1 Jacques Salamitou, Management environnemental, Edition Dunod, Paris, 2004,PP159-161. 
2 Ibid,PP167-168. 
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 دارة البيئية:نظم اإل نواعأالفرع الثالث: 

ا أهنية، غري نااملو ية وناقد ختتلف من حيث طرق التطبيق و احملددات الزم ،دارة البيئيةلنظام اإلنظم رئيسية  ( ثقاثة03هنالك )

 : 1، و سنعرضها إبجياز ةيما أييتتتوحد يف اهلدف

 يناد النربيطصدارها من طرف املعهإو مت  BS7750 و املشار اليها ب: British Standardية  نااملواصفة الربيط-01

لتتواةق مع   (shoemaker,1994 :2 )ية نلتصدر بطبعة اث1994وبعد ذلك مت تنقيحها عام  م1992للمواصفات عام 

قل مرونة و دقيقة جدا ويصعب أا  أهن ، و ما يعاب على هذه الطبعة،EMAS 2ورويب حتاد األالنظام اخلاص إبدارة البيئية ابإل

  جل حتقيق املتطلبات العملية ضمن املواصفات الدولية.أمث بعد ذلك مت تبسيطها من  تطبيقها على املستوى العاملي،

نسخة خاصة  من  إبصدار األورويبقام االحتاد :Eco- Management & Audit Scheme وروبيةاملواصفة األ-02

صبحت أ و  1993عام  EMASاملشار اليها ب Eco – Management & Audit Schemeالبيئية و خطة التدقيق  اإلدارة

لتوون نظاما طوعيا جلميع للمؤسسات اليت ترغب يف  م2001، مث بعد ذلك مت تنقيحها عامم1995ىل غاية إسارية املفعول 

عتمداها على إكثر تشددا وتفصيقا وذلك بسبب أت ناا كأهنليها عت خدمية، وما يعاب ناك  ن إدائها البيئي حىت و أحتس ن 

 .3ية الصارمةناية وعلى التشريعات البيئية االملنااملواصفة النربيط

ستمرار  و العمل دارة العليا على تنفيذها إبلتزام اإلإمن حيث  ISO14001وروبية مع املواصفة الدولية كما تتشابه املواصفة األ

وروبية على املوقع جراءات التدريب التدقيق و املتابعة ختتلف معها من حيث تركيز املواصفة األإدارة البيئية كذلك على حتس ن نظام اإل

 . 4اإلنتاجمن القضااي البيئية املتعلقة ابملنتح و عمليات  دعلى العيدي ISO 14001يف ح ن تركز املواصفة الدولية

واصفة الدولية  طوراهتا منظمة التقييس املو هي : International Standard ISO  14001أيزواملواصفة الدولية -03

  ISO14001)، و ظهرت هذه املواصفة ) EMASوروبية حيث قامت أبعدادها  لتتواةق مع املواصفة األ،  ISOالدولية 

مواصفات نظام اإلدارة  ولأصدار إجل أمن  207حتت رقم  1993تاج  للاجنة الفنية اليت شولت عام نإ،كأول  1996عام 

ية متاشيا مع  املتطلبات لبيئاهداةها أسسة من صياغة سياستها و ية مؤ أىل متو ن إيزو . حيث اهتدف هذه املواصفة البيئية من قبل األ

                                                 
-دراسة حالة يف شركة العامة لصناعة البطرايت  2004:14001ISOالبيئية دارة تقومي مستوي متطلبات نظام اإلل ةيحان،سوزان عبد الغين البيايت،آيثار عبد اهلادي إ 1 

 .115،ص2008(،70قتصاد،العدد)دراة و اإل،جملة اإل-1-معمل اببل
 .160،ص 2015،روابط للنشر و تقنية املعلومات،القاهرة،مصر،دارة اجلودة الشاملة املفهوم و الفلسفة و التطبيقاتإهباجة عطية راضي،هشام يوسف العريب، 2 

 . 46،ص2016،مركز الوتاب االكادميي للنشر و التوزيع، عمان االردن ، محاية البيئة البحريةكاظم املقدادي ،علي عبد هللا اهلوش،  3 
 .116،صمرجع سبق ذكرهايثار عبد اهلادي ال ةيحان،سوزان عبد الغين البيايت، 4 
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وضع تفاعل مع الدارة البيئية ابلساسية إلقامة نظام اإل، وشرح املتطلبات األ 1البيئية اجلوانب أن و املعلومات املتعلقة  بش القانونية

 .2القائم إلجراء التحس ن البيئي املطلوب 

  :البيئية اإلدارةالثقاثة لنظام املواصفات املوايل مقارنة ب ن  اجلدوليقدم و 

 دارة البيئية.الرئيسية الثالثة لنظام اإل املواصفاتبني  : مقارنة(I.02)رقم  اجلدول

 جمال املقارنة
 Britishية  نااملواصفة الربيط

Standard 

وروبيةاملواصفة األ  
Eco- Management 

& Audit Scheme 

-In     14001أيزواملواصفة الدولية 
ternational Standard ISO 

 دولية. ورويب.حتاد األاإل ية.ناوطنية بريط نوع املواصفة
 طوعية. مطلوبة . طوعية . طبيعة املواصفة

 2015-1996 2001-1993 1992 اإلصداراتريخ 

جمال تطبيق 
 املواصفة

 كامل او جزئ من املنظمة-
غري شطة الصناعية و نكاةة األ-

 الصناعية.
 .شطة احلوومية و غري احلووميةناأل-

طة ذات الطابع نشعلى األ-
 الصناعي.

 على التسهيقات الفردية .-

 من املنظمة ءو جز أكامل   -
 شطة الصناعية و غري الصناعية.نكاةة األ-
 و غري احلوومية.شطة احلوومية ناأل-

 الرتكيز
 .البيئية اإلدارةعلى نظام -
على التحس ن البيئي للنظام اينما -

 وجد.

على حتس ن االداء البيئي  -
 للاجمهور.

 حتس ن االتصال ابجلمهور.-

 البيئية. اإلدارةعلى نظام  -
 على التحس ن البيئي بصفة غري مباشرة .-

ئي البي لألداءالتحس ن املستمر  - البيئي لألداءالتحس ن املستمر - لتزاماإل
 طبقة. ن البيئية املناابلتواةق مع القو 

 ق معالبيئي ابلتواة لألداءالتحس ن املستمر 
 لطوعية.لتزامات ا ن البيئية املطبقة و اإلناالقو 

ستمرارية إ
 مليات و ممارسات املنظمة.مستمر يف ع- داء البيئي للمنظمة.مستمر يف األ- داء البيئي للمنظمة.مستمر يف األ- التحس ن

العقاقة مع 
اجملهزين و 
 املتعاقدين

 لزامهم ابلسياسة البيئية.إ- عقامهم ابلسياسة البيئية.إ- لزامهم ابلسياسة البيئية.إ-

التدقيق و 
 املراجعة الدورية

خارجي ،كل ثقاثة سنوات على - داخلي ،غري حمدد.-
 قل.األ

 داخلي ، غري حمدد.-

 .199. صمرجع سبق ذكرهعبد الغين البيايت.  ن ا، سوز ن ا: ايثار عبد اهلادي آل ةيح املصدر

  

                                                 
1  International Organization for Standardization, Introduction To ISO 14001:2015, 
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100371.pdf.09/04/2020,14:43 

  .47،ص1998والتوزيع،القاهرة،مصر،،دار الوتب العلمية للنشر 14000نظم اإلدارة البيئية واملواصفات القياسية العاملية ايزو حممد صقاح الدين العباس ،  2 
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 يف املؤسسات الصناعية هداف نظام اإلدارة البيئية أالفرع الرابع: 

طط و برامج تراعي خمن ضداراهتا إ وجل اهتيئة املؤسسات للتعامل مع خمتلف القضااي البيئية أمن  خلقنظام اإلدارة البيئية 

 :  1ا يليمجلة من األهداف نذكرها ةيميف سبيل حتقيق ، قسريةالالطوعية و منها جراءات إ عدة عتماد على،ابإلالبعد البيئي 

 اإلدارة البيئية؛و سقامة الأبساليب  الصلة ن والتشريعات ذات ناوالقو  ابلشروطإرشاد املؤسسات والشركات  -

 شطة املضرة ابلبيئية و السقامة العامة و منع وقوعها ؛نالنامجة عن األتقليل االخطار  -

 من اجلهات املختصة؛ملواصفات البيئية جل احلصول على شهادات املطابقة واأتشاجع املؤسسات من  -

 ية العامة للمؤسسة لإلجراءات البيئية ؛ناختصيص جزء من امليز  -

 لبيئية ؛دعم التوجه البيئي لدى املؤسسة و الرةع من مستوى املسؤولية ا -

 حتس ن مسعة املؤسسة و مصداقيتها من خقال تفعيل الشفاةية ضمن التدابري البيئية ؛ -

 .2ستدامة على املؤسسات امللتزمة ابملمارسات البيئيةضفاء طابع اإلإ -

 .دارة البيئية يف املؤسسات الصناعيةهداف نظام اإلأ : (I.01) رقم الشكل

 
 .108ص مرجع سبق ذكره، ،14001يزوالبيئية و املواصفة القياسية األ اإلدارة ،السرويمحد أ: املصدر

                                                 
يز للمنظمات و ممداخلة ابمللتقى الدويل الثاين حول األداء املت، اإلدارة البيئية والتنمية اخلضراء مع اإلشارة اىل حالة اجلزائر قوي بوحنية ، عبد اجمليد رمضاين،1

  .23/11/2011-22احلوومات، الطبعة الثانية ،جامعة ورقلة ،
 2

،وحدة  لداخليةاسياساهتا و ممارساهتا يف جمال اإلدارة البيئية  استعراض املنظور البيئي ملؤسسات منظومة  االمم املتحدة:انوماات،انريوه رومان موريي،اتداموري  
 .45،ص2010التفتيش املشرتكة ، االمم املتحدة،جنيف ،سويسرا،
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تباع سبل إدارة البيئية يتمثل يف حتقيق السقامة البيئية من خقال اهلدف الرئيسي لنظام اإلأن ، عقاهأيتضح لنا من الشول      

بقيمة ميون  ات اليت التزال حتتفظابلنسبة للمخلفإعادة التدوير و كذلك أو احلرق أعن طريق الطمر الصحي  أواملعاجلة احلسنة 

 املستدمية. و اقة الصديقة ستبداهلا ابلطإستهقاك الطاقة و إستعمال تقنيات ترشيد إعن طريق  اإلنتاجىل خفض تولفة إضاةة إ، تثمينها

 .دارة البيئية خصائص نظام اإل :امسالفرع اخل

 : 1ا يلي كمل وجه و تتمثل ةيمأداء وظائفه على أدارة البيئية مباجموعة من اخلصائص اليت متونه من يتميز نظام اإل 

   شطة البيئية؛ناجزء من األكالتعامل مع املستاجدات 

 ظمة داخل و خارج املؤسسة؛نساجام مع خمتلف األناإل 

  )؛القدرة على التوامل مع خمتلف موارد املؤسسة ) املادية ، البشرية و غريها 

 ظمة داخل املؤسسة و خارجها؛نالقدرة على التناةسية مع خمتلف األ 

 التحوم يف وقت مواجهة القضااي البيئية املطروحة ؛ 

 قرتاحات من خمتلف املستوايت؛تنمية روح العمل اجلماعي و ةتح ابب املشاورات و اإل 

 عمال من منظور اجلودة الشاملة للمؤسسة؛از األجنإ 

 بتوار؛اإلبداع و ةتح جمال اإللبشري و املال اس أستثمار الر إ 

 ستفادة من التاجارب من خقال التعاون مع املؤسسات املماثلة.اإلجلب اخلنربات و  -

 .دارة البيئية يف املؤسسات الصناعيةالعائد من تطبيق نظام اإل :السادسالفرع 

 :2منها دارة البيئية للمؤسسات الصناعية ، عوائد عديدة حيقق نظام اإل   

 ؛ستهقاك الطاقةإو و األولية ستهقاك املواد اخلام إ و تقليلاملبيعات،  تتمثل يف منو: و  قتصاديةإ 

  ؛للمؤسسة الذهنيةاحملاةظة على صحة العمال وحتس ن الصورة ك: جتماعيةإ 

  ؛النفاايت نسبة ختفيض، و النظام البيئيحماية ك  :وآاثر بيئية 

  درجة الوعي اإلداري ابلتأثريات السلبية على البيئة وزايدة، العمالمن خقال زايدة رضا  :اإلداريةاآلاثر. 

                                                 

 1
 .97ذكره،ص سبق ،مرجع14001يزوأ القياسية املواصفة و البيئية دارةاإل السروي، محدأ 

  مرجع سبق ذكره.قوي بوحنية،عبد اجمليد رمضاين، 2 
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 ، نذكرها ابلتفصيل كما يلي:1مباشرة و غري مباشرة ىل عوائدإعوائد ال قسيم هذه كما يومن ت  

 : و تتمثل ةيما يلي دارة البيئية :نظام اإلمن تطبيق باشرة معوائد -01

 ؛2اإلنتاجايدة ز بيعية و ابلتايل ختفيض التواليف و ستخدام السليم للموارد الطقتصادية من خقال اإلحتقيق الوةرة اإل 

  ة؛النفاايت و املخلفات الصناعيقرار تدابري  معاجلة إالنظيفة و ستهقاك الطاقة و تبين التونولوجيا إترشيد 

  تساهم يف  ة بيئيااالبنية املناسبأن خرا ثبتت بعض الدراسات مؤ أ، حيث ية، من خقال كفاءة العامل ناإلنتاجحتقيق الوفاءة

 ؛15%3تاجية العامل  مبا يعادلنإزايدة 

 39195  ب وىل عاملياحتلت املرتبة األإ يدة، كما هو حال املؤسسات الصينية اليتدسواق جأودخول  زايدة ةرص التصدير 

سواق العاملية كبري يف دخوهلا األمؤسسة متحصلة على شهادة املطابقة البيئية حسب املعايري العاملية، مما ساهم بشول  و 

 . 4وروبيةخاصة األ

 نظام اإلدارة البيئية:من تطبيق باشرة معوائد غري -02

 جيال القادمة؛حق األن امضحلفاظ على املوارد من الزوال و ابلتايل اتخدام الوفوء للموارد الطبيعية و ساإل 

  بعااثت الصناعية؛نالناجتة عن اإلن اسنتقليل املخاطر املؤثرة على صحة اإلاحلد من احلوادث و 

 ؛توثيق عقاقة احلوومات ابلصناعة 

  جتماعية .البيئية و اإلة من خقال احلس ابملسؤولية يالبيئتنمية الوعي البيئي و الثقاةة  

 الفرع السابع: متطلبات اإلدارة البيئية وفق نظام اإلدارة البيئية 

 : 5تتوةر على املتطلبات التالية  أن حتقق إدارة بيئية انجحة ،  ةقابد منها أن حيت ميون للمؤسسة 

 : و تومن أمهيته  يف: لتزام اإلدارة العلياإ-01

 توون البيئية من ضمن أولوايت املؤسسة؛ أن -

                                                 
 106،مرجع سبق ذكره،ص14001يزواإلدارة البيئية و املواصفة القياسية األمحد السروي، أ 1 

2 Colin Francis , Suren Erkman, Environmental Management For Industrial Estates-Information And 
Training Resources ,technical report Prepared for United Nations Environment Programme Division of Tech-
nology, Industry and Economics, UNITED NATIONS PUBLICATION,2001,p12-14. 

 .53،صمرجع سبق ذكرهبراهيمي ،  شراف3 
4 Mathieu Vinel ,Op cit,p16. 

  5 أمحد السروي ، اإلدارة البيئية و املواصفة القياسية أيزو14001، مرجع سبق ذكره ،ص109.
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 التوامل ب ن مجيع تطبيقات نظم اإلدارة البيئية يف كامل املؤسسة؛ -

 أبسباب حدوثها وكيفية منع حدوثها؛ ءاً حتديد املشوقات البيئية بد -

 التطوير املستمر؛ -

 املرونة يف معاجلة املشوقات البيئية؛ -

 شراك العامل ن كمسؤول ن وحتذيرهم من األخطاء البيئية. إ -

البيئية يف  إلدارةلتزام اإلدارة العليا بتبين مفهوم اإضحة و حمددة داخل املؤسسة تؤكد اوجود سياسة بيئية و ن إالسياسة البيئية: -02

  :1ةهي متثل ،شطتهاأنمجيع 

 دارة العليا عن التزامها حنو البيئة ؛اإل نعقاإ -

 كملها؛هتمامات البيئية للمؤسسة أبدارة البيئية حبيث تعطي رؤية لإلساس نظام اإلأ -

 هداف البيئية للمؤسسة ؛طار العام لتحديد األاإل -

 لتخطيط.اساس عملية أ -

 أن عليه جيب و  يوون على دراية هباأن يف املؤسسة سهولة الفهم حىت يتسىن لول شخص تتسم ابلوضوح و أن كما جيب  -

 تتضمن :

 التطور املستمر ؛ -

  ن و التشريعات ؛ناللقو  نااالذع -

 منع التلوث . -

تقييم و ل تطبيق جأتتواةر لدى اإلدارة مجيع املؤهقات البشرية واملادية و املالية من  أنوهنا جيب املوارد املناسبة لإلدارة :  -03

  . 2ومراجعة نظام اإلدارة البيئية

العقاقات و والصقاحيات د املسؤوليات والوظائف واملهام وهذا من خقال هيول تنظيمي جيد حيداملسؤوليات و السلطات: -04

 . ب ن مجيع األطراف

                                                 
 .29،ص2005،جوان 29سيوط للدراسات البيية،العددأ،جملة دارة البيئيةنظم اإلحممد ابو القاسم حممد، 1 
  Journal of،مون الزويت النباتيةأدراسة حالة يف مصنع امل– مكانية تطبيقهإو  ISO14004دارة البيئية وفق متطلبات املواصفة الدولية نظام اإلرجاء جاسم حممد، 2 

Economics and Administrative Sciences 156 ، ص54،2009، العدد 01،اجمللد.  
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لبيئي اشاء برانمج تدريب جيد ابلنسبة لألةراد املعني ن بتطبيق النظام ، كالتووين يف جمال قياس األثر نإالبد من لتدريب: ا-05

 . ىل برامج الوعي البيئي اليت تشمل كاةة العامل نإضاةة إ ،كذلك املواصفات القياسية و كيفية عمل التدقيق البيئيو 

املؤسسة اجم حليشمل كاةة الواثئق املتعلقة حبالة البيئية للمؤسسة، وتتغري طبيعة التوثيق تبعا  حيثشاء نظام توثيق جديد: إن-06

يعنرب كما ،  البيئية احلديثةة حد الواثئق اهلامة يف اإلدار أويعتنرب الساجل البيئي ، يضا لطبيعة التوثيق املعتمدأو  اإلداريةو لطبيعة املنظومة 

العمليات اليت جترى بداخلها، ى علعلى البيئة احمليطة و  هاأتثري و هابنشاط ناوبي ةبيئي بطاقة تعريف ةهو مبثابة ،ملؤسسةا لتزامإعن 

 و اهليئات املختصة لتزام املؤسسة ابملعايري واملواصفات القياسية البيئية احملددة من قبل اجلهاتإعلى ودليل 

 منأن اضململراقبة الذاتية اوبرامج  الطوارئ ويتضمن خطط ؤسسةامل املسؤول عن البيئة داخلالشخص كما حيدد الساجل البيئي   

 . 1البيئة احمليطة و  املؤسسة و العامل نوسقامة 

 : 2املتعلقة حبالة البيئية للمؤسسة التعامل مع الواثئقةيما خيص  ضروريةوةيما يلى مقاحظات 

   ؛ستمارات اجليدةاإل ستخدامإكضرورة جعل الواثئق سهلة  

  ؛ املراجعةر اتو ضرورة 

  ؛األولية ملعطياتا تتضمن الواثئق على نتائجأن جيب 

 حتقيق متطلبات النظام  ،املسئوليات ،السياسة البيئيةEMS، إجراءات  ، ننلقو تطبيق اكيفية ،حتديد االعتبارات البيئية

 الطوارئ والتدريب . ،شطة وتعليمات العملناأل، وخطوات النظام

 نظام لدليل  ضرورة توةرEMS مووانت واثئق نظام مع رتباط العناصر املختلفة إمدى ملخص لعناصر النظام و  يضم

EMS. 

 ظمة األخرى ابلشركة.نابأل EMSرتباط نظام إمدى  -

طبيق من خقال نشر الوعي البيئي أبمهية ت ،يف نظام االدارة البيئية مشاركة العمقاء داخل و خارج املؤسسةمشاركة العميل : -07

 البيئية .نظام اإلدارة 

                                                 
 .121، مرجع سبق ذكره ،ص14001اإلدارة البيئية و املواصفة القياسية ايزو ، امحد السروي 1 

 .31صمرجع سبق ذكره ، مد أبو القاسم حممد،حم 2
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  ىل احلد من املخلفات إشطة املتعلقة بنظام اإلدارة البيئية اليت اهتدف ن: تشمل املراجعة البيئية كاةة األاملراجعة البيئية

ختاذ  إ، وهذا من خقال 1احلد من اإلسراف، الفقد..، الضياع و عدم املطابقة  اىل ية، ابإلضاةةاإلنتاجالصناعية يف العملية 

التصحيحية و الوقائية، و ليست ةقط البحث "عما حدث" و لون أيضا البحث "ملاذا حدث" وهلذا كاةة اإلجراءات 

ا معظم نظم اإلدارة البيئية مبنية أساسأن ىل أداء جيد، كما إتفقد النظام و تصحيحه من أي خلل يؤدي حتميا  ن إة

 .: التخطيط و منه  التنفيذ مث  املراجعة  مث  التطوير و ابلتايل حتقيق التحس ن املستمر 2على

  : ب على اإلدارة جي جل احملاةظة على أداء بيئي جيد للعمليات ولألةراد،أمن التحسني املستمر لنظام اإلدارة البيئية

 ر .تعمل على تطوير و حتس ن  نظامها اإلداري بشول املستم أن البيئية 

   الصناعية املؤسسات  وتطبيقاته يف 14001يزواأل نظام اإلدارة البيئية :املطلب الثالث 

 توةريها خقال من ،ابملنظمة اإلدارية العملية بناجو  كاةة يف البيئية هتماماتاإل تدخل أن البيئية اإلدارة ظمةأن تسعى

 .القرار ختاذإ عملية يف الرئيسية املدخقات إحدى البيئية األهداف جعل بواسطته تستطيع عمل إلطار

  14000يزو أواصفة القياسية للم مدخل :ولالفرع األ

قق هذا حتأن ال ميونها ، و االستمرارية والربح  معا ن امع ضمالسوق  حتتل الصدارة يفأن  ىلإدائما تسعى املؤسسات  

 أحد هذه  ISO 14000 يزوأ ةيالبيئ دارةإلانظام ن اوة، و توسبها االستدامة ظمة متيزها أنعلى ابعتمادها ال إ املسعى 

 و تصنيفاته. هبظروف نشأت التعريف هبذا النظام و املطلبعتمادها، لذا سنحاول يف هذا إعلى  اتاملؤسس تتسابقظمة اليت ناأل

 ISOيزوأمنظمة املواصفات القياسية  نشأة-01

ات شاء منظمة دولية غري حوومية ،متخصصة يف توحيد املواصفنإية ، ناوروبية بعد احلرب العاملية الثقرتحت الدول األإ   

جل النهوض ابلقطاع الصناعي من جديد ،و تسهيل عملية التبادل التاجاري ةيما بينها ، و الوقوف أاملتعددة يف جمال الصناعة من 

  25م ب ن 1946لقاء لندن عام  ساس مت عقدسواق العاملية ، و على هذا األمام مناةسة الوالايت املتحدة االمريوية على األأ

 

                                                 
مداخلة مبلتقى ،املراجعة البيئية كأداة لتحسني األداء البيئي للمؤسسات الصناعية العربية ابإلسقاط على حالة مؤسسة االمسنت ومشتقاته ابلشلف  مزريق عاشور،قدور بن انةلة ،1

 .19/05/2011-18 ، امعة سعد دحلب ،البليدة،اجلزائردويل بعنوان اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية، ج
  2أمحد السروي، اإلدارة البيئية و املواصفة القياسية األيزو14001، مرجع سبق ذكره،ص113.
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 قامة منظمة عاملية عرةت ةيما بعد ابملنظمة العاملية للتقييس إدولة  على 

ابشرت هذه املنظمة عملها  م23/02/1947وبتاريخ  ،ISO International Standards Organizationيزوألل ختصاراً إ

وتتشول هذه املنظمة من  2هيئة تقييس وطنية90كثر من أتظم حيث  ،مقرا هلا1جنيف عاصمة سويسرا منختذت إبشول رمسي و 

ومن ب ن  .جمموعة عمل 1975جلنة ةرعية و  636جلنة ةنية و 185ةنية و تتوون هذه االخرية من  خرىأ دارية وإ ن اجل

 اليت حترص عليها هذه املنظمة منذ أتسيسها، جند: 3هدافاأل

  قتصاد؛اء والعلوم والتونولوجيا واإلمنجماالت اإلحترير التاجارة الدولية و تنمية التعاون يف 

  كفؤ؛نظيف و من و آجل تقدمي منتج أية و اخلدمية من اإلنتاجتوحيد املواصفات يف خمتلف القطاعات 

  العاملية .  وةق املعايري واملقاييس اإلنتاجتشاجيع جتارة السلع واخلدمات على املستوى العاملي من خقال رةع مستوى 

 : 14000يزو أ املواصفة القياسيةة أنش-02

  ISO9000يزو، يف جمال نظام اجلودة بعد الناجاح الذي حققته املنظمة األ 14000يزو أاملواصفة القياسية الدولية ت نشأ

خرى دولية، إلصدار مواصفة متخصصة يف إدارة أمم املتحدة و منظمات ىل تصاعد دعوات األإضاةة إم، 1987الصادرة عام 

 SAGEسمى بواصفة تعىن ابجلودة البيئية دوليا تاملتطوير لستشارية دولية متخصصة إاملنظمة هيئة  تم شول1991يف عام ، 4البيئة

 EnvironmentGroupe On The  Strategic 5 ستشارية بتشويل جلنة ةنية عرةت بلاجنة مثرت هذه اهليئة اإلأ، وISO 

,207 TC/  6وتوون قادرة على 14000يزو أتعىن بتطوير املواصفة القياسية الدولية : 

 ؛ 9000يزوأدارة اجلودة إوضع مدخل عام إلدارة البيئة مشابه ملواصفة  -

 ؛ دائها البيئيأمتو ن قدرة املنظمة على حتس ن  -

                                                 
 124،صمرجع سبق ذكرهجنم العزاوي ، عبد هللا النقار، 1 
iso-enc/63929-management-quality-https://www.abahe.uk/total-،من موقع ISOيزو تعريف األاالكادميية النربيطانية العربية للتعليم العايل،2 

definition.html  21:52،على الساعة 10/04/2020اطلع عليه بتاريخ. 
 .129،مرجع سبق ذكره،ص14001القياسية ايزو االدارة البيئية و املواصفةمحد السروي، أ 3 
 ، الفا للواثئق،التسويق االخضر كدخل حلماية البيئة املستدامة يف منظمات االعمال مصطفى يوسف كايف ،هبة مصطفى كايف 4 
 .164،ص2017،قسنطينة،اجلزائر،01النشر،طو 
 .69،صمرجع سبق ذكرهشراف براهيمي ، 5 
 .65،ص2009،دار اليازوري العلمية للطباعة و النشر ، عمان ، االردن،تسويق االخضرالمحد النوري،أاثمر البوري ، 6 

https://www.abahe.uk/total-quality-management-enc/63929-iso-definition.html
https://www.abahe.uk/total-quality-management-enc/63929-iso-definition.html
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 زالة احلواجز التاجارية عن طريق تسهيل التبادل التاجاري الدويل؛إ -

ةرعية موونة من خنرباء وممثل ن  عن حوومات   ن ا( جل07سبعة ) ISO /TC ,207عقاه أكما تضمنت اللاجنة الفنية املذكورة 

، ممثلة  1منظمة جهوية و دولية 41ىل إضاةة إعضو كمقاحظ ن مت تعيينهم من طرف معاهد التقييس الوطنية،  26دولة و 75ل

 :2يف

  دارة البيئيةظمة اإلأنجلنة  Environnemental Management System ؛ 

  و عقاقات التحقيق البيئيجلنة التدقيق البيئيEnvironmental Auditing And Related 

Environmental Investigation ؛ 

  حلنة امللصقات البيئيةE-Labelling ؛ 

 جلنة تقييم االداء البيئيE-Performance Evaluation  ؛ 

  جلنة تقييم دورة احلياةLife cycle assessment ؛ 

  جلنة املصطلحات و التعاريفTerms And Definitions ؛ 

  البيئية و مواصفات املنتوج  اجلوانبجلنة عمل متخصصة يفE-Aspects in Product Standards. 

و عنرب عدة لقاءات يف تورونتو)كندا(   3الفرعية ن استشارية هي املولفة بتحويل  املعلومات  ب ن خمتلف اللاجت اللاجنة اإلناو ك

 مسيتو م الذي عرضت ةيه مخس مسودات 1995موسلو)النرويج( عاأم و بعدها لقاء 1994سرتاليا أم مث تقاها لقاء 1993عام 

  Work)ب  مسيتو ن اعمال اللاجأاليت مت مجعها من جماميع  حيث W.D(Working Draft)سودات عمل، مب

Groups)WGs لدولية ىل مرحلة املواصفة اإتقال املسودة بعد قبوهلا نإيتم  أن ىل إصدار مسودة عمل دولية إ،و بعد ذلك مت 

 

                                                 
ماجستري،كلية  رسالة،SCAEKمسنت عني الكبرية قتصادية  دراسة حالة  مصنع  اإلدارة البيئية يف حتقيق  امليزة التنافسية  للمؤسسة  اإلدور نظام اإلعبد الورمي مشان ، 1 

 52،ص2012العلوم االقتصادية و التاجارية و علوم التسيري، جامعة ةرحات عباس ،سطيف، اجلزائر،
 .125،ص  مرجع سبق ذكرةجنم العزاوي ، عبد هللا النقار ،  2 
 .36،ص2011حلاج خلضر، ابتنة ماجستري،جامعة  ا رسالة، ااثر تطبيق نظام االدراة البيئية من طرف  املؤسسات الصناعيةعز الدين دعاس ، 3 
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 14000  يزوأ، و يف نفس العام صدرت سلسلة  املواصفة 1م 1996على هذا النحو،مت ابلفعل املصادقة عليها هنائيا عام و 
 بشولها النهائي. 

 .14000يزوأهيكل سلسلة املواصفة الدولية : (I .03)رقم  اجلدول

اتريخ  رقم املواصفة احلالة
 صداراإل

 املواصفةسم إ

ISO 14001 1996 دارة البيئية : مواصفات مع مرشد االستخدامنظم اإل 
ISO 14004 1996 دةناظمة و التقنيات املسننظم االدارة البيئية: ارشادات عامة للمبادئ و األ 
ISO 14010 1996  : رشادات للتدقيق البيئي: مبادئ العامةإتدقيق نظم اإلدارة البيئية 
ISO 14011 1996  : جراءات التدقيقإرشادات التدقيق البيئي: إتدقيق نظم اإلدارة البيئية 
ISO 14012 1996  :رشادات التدقيق البيئي: معايري مؤهقات املدقق ن البيئي نإتدقيق نظم اإلدارة البيئية 
W/D 14015 دارة البيئية : التقييم البيئي للموقعتدقيق نظم اإل مل حيدد 
ISO 14020 1998 امللصقات البيئية: مبادئ عامة 
ISO 14021 1998 البيئي الذايت ن عقاامللصقات البيئية: اإل 
ISO 14024 1998  امللصقات البيئية: النوعIجراءات: املبادئ و اإل 

W/D-T.R 14026 امللصقات البيئية: النوع  مل حيددIIIجراءات: مرشد للمبادئ و اإل 
ISO 14031 1999 رشاداتداء البيئي: اإلالبيئية: تقومي األدارة اإل 
T.R 14032 1999 14031ستخدام إداء البيئي: دراسة حالة لتوضيح دارة البيئية: تقومي األاإلISO 

ISO 14040 1997 طار العملإدارة البيئية: تقدير دورة احلياة: املبادئ و اإل 
ISO 14041 1998 تعريف اهلدف و اجملال و حتليل املخزوندارة البيئية: تقدير دورة احلياة : اإل 
ISO 14042 2000 ثري دورة احلياةتقدير نورة احلياة:تقدير أت دارة البيئية:اإل 
ISO 14043 2000 دارة البيئية: تقدير دورة احلياة: تفسري دورة احلياةاإل 
ISO 14048 1999 احلياةت دورة انادارة البيئية: تقدير دورة احلياة : توثيق بياإل 
ISO 14049 1999 14040مثلة تطبيق أدارة البيئية:تقدير دورة احلياة: اإل ISO 

T.R 14050 1998 دارة البيئية : املفرداتاإل 
T.R 14061 1998 14001-14004ستخدام معلومات ملساعدة املنظمات لرعاية الغاابت إبISO 

ISO 14064 1997  البيئية يف مقياس املنتوج اجلوانبدليل 
ISO : International Standard Organization .منظمة املواصفات الدولية 
W/D: Working Draft.مسودة عمل 
T.R: Technical Report. تقرير جلنة 

 .126، صذكرهسبق  مصدر النقار،هللا  العزاوي، عبد : جنماملصدر

 

                                                 
، جامعة محة 02جملة التنمية االقتصادية ،العددداء البيئي للمؤسسات الصناعية ،يف حتسني  األ ISO14000دارة البيئية دور نظام اإلامحد يت،محز ابيل،عقبة  عبد القاوي، 1 

 .117ص،2016اجلزائر ، ،خلضر ، الوادي 
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صدارها ، واليت اهتدف يف جمملها إمع رقم كل مواصفة و اتريخ  14000يزوأعقاه هيول سلسلة املواصفة الدولية أ اجلدولميثل    

 سة.هداف املؤسأستخدام املوارد الطبيعية مبا يتواةق مع إية نمتاشيا مع عققاللمؤسسة ،  داء البيئيىل حتس ن األإ

 و مزاايها: 14000يزوأاملواصفة القياسية  تعريف-03

ماية جراءات منع التلوث واحلإعلى دعم تعمل  القاعدة الرئيسية لنظام اإلدارة البيئية حيث 14000تعتنرب املواصفة القياسية ايزو   

متطلبات  جراءات احلمائية، من خقال مجعىل تسهيل تطبيق اإلإضاةة إقتصادية للمؤسسة، مع احلاجات اإل البيئة بشول متوازن،

واصفة القياسية الساس تعرف املأبيئي املستمر. و على هذا ي وقت، يف سبيل التحس ن الأاملواصفة و حتديدها و مراجعتها يف 

 ا :أهنعلى  14000يزوأ

( 20كثر من عشرون )أل تشمو دارة بيئية يعرف بسلسلة املواصفات املوتوبة، إجمموعة من املتطلبات اليت اهتتم بتووين نظام      

املؤسسات   حاجامأشوال و أداري بيئي سليم ، يتواةق مع مجيع إرشادات القازمة لبناء نظام تزود الشركات ابألدوات و اإل 1مواصفة

 :3خماطبة املوضوعات البيئية التاليةجل أمن  .2جتماعية و الثقاةية و اجلغراةية و يتويف مع خمتلف الظروف اإل

 ؛ظم اإلدارة البيئية ن 

  )؛املراجعات البيئية )التدقيق البيئي 

  ؛امللصقات البيئية 

  ؛تقييم األداء البيئي 

 ؛ليل دورة احلياة حت 

  ؛املصطلحات والتعريفات البيئية 

 جتاهات البيئية مبواصفات املنتج عقاقة اإل. 

  

                                                 
 .131،مرجع سبق ذكره،ص14001يزوأدارة البيئية و املواصفة القياسية اإلمحد السروي، أ1 
 .43،صمرجع سبق ذكرهبراهيم بلحيمر،طارق قندوز، 2 
،من 15.39،على الساعة24/09/2020،اطلع عليه بتاريخ  ISO 14001-أسس ومبادئ نظم اإلدارة البيئية هيئة التقييس لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، 3

-https://www.gso.org.sa/ar/e-services/gulf-encyclopedia/iso-14001-basis-and-principles-of-environmentalاملوقع 
management-systems/ 
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  14000يزو أمزااي و مكوانت املواصفة القياسية  :الثاينالفرع 

 14000يزوأتبين نظام اإلدارة البيئية وفقا للمواصفة القياسية من  األساسيةدوافع ال -1

   :1و تتمثل يف

  سرتاتياجية ؛هداف السياسة اإلأ وتواةق املؤسسات مع التشريعات البيئية 

 الهتمام البيئي؛ذا ميثل جوهر اهرتباطها ابملوارد البيئية اليت تؤثر على دميومتها و إعرتاف املؤسسات الصريح مبدى إ 

  نربة ؛املعرةة و اخل كتسابإعادة أتهيل نشاطااهتا و إستعدادها للتقييم البيئي و إتصاعد رغبة املؤسسات يف 

 عطاء تفسري لوضعها البيئي حمليا و عامليا ؛ إستعداد املؤسسات على إ 

 قل التواليف؛ستدامة املوارد، أبإ منع التلوث و 

  سواق جديدةأةرصة إلجياد ،و هي بذلك  2ارية غري اجلمركيةالتاجتسهل التاجارة الدولية و تزيل العوائق. 

  :14000يزوأمكوانت املواصفة القياسية -02

 :  3رئيسية وتتمثل يف بنود من ستة 14000يزو أالبيئية  اإلدارة بنظم اخلاصة القياسية املواصفات جمموعه وتتوون

 اخلطوط العريضة اليت تتبناها اإلدارة العليا، لعقاقة املؤسسة ابلبيئة و هي : شملو تالسياسة البيئية : اجملموعة األوىل

  املتبناة مع طبيعة املؤسسة؛مدى تناسب السياسة البيئية 

 االلتزام ابحملاةظة على البيئة من التلوث؛ 

  ؛القانونيةااللتزام ابلشروط 

 ؛ ومراجعتهاالبيئية  طار العام لألهدافتصميم اإل 

 ؛توثيق السياسة البيئية 

 .حتقيق مواةقة العمال ابلسياسة البيئية 

 

 

                                                 
 .129،ص  مرجع سبق ذكرةجنم العزاوي ، عبد هللا النقار ، 1 
املواصفات الدولية دراسة حالة يف معمل مسنت طاسلوجة  iso- 9000وISO-14000متطلبات املوائمة بني اجلودة و البيئة يف ظل سلسلة ، العماديمنري صديق سعد هللا 2

 .90،ص2011العراق، دهوك، كليمنتس، ، اجلامعة النربيطانية العاملية سانتطروحة دكتوراهأ يف السليمانية
 .12ص ، 2005جامعة الدول العربية، دراية ،،املنظمة العربية  للتنمية اإلدارة البيئيةمقدمة يف نظم اإلعبد الرحيم عقام،3 
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 :شملت أن و من الضروري  :التخطيطية نااجملموعة الث

 األهداف و برامج اإلدارة البيئية؛ 

 ؛عتبارات البيئيةاإل 

  ية؛ونناالق اجلوانباملتطلبات و 

 شمل:تو  :التطبيق و العملياتاجملموعة الثالثة 

 هيول ومسؤوليات اإلدارة البيئية؛ 

 التدريب والتووين؛ 

  تصال جيد؛إنظام 

 ستاجابة السريعة؛اإل 

 .مراقبة عمليات التشغيل 

 و تتضمن: املراجعة و اإلجراءات التصحيحية:الرابعة اجملموعة 

 قياس األداء البيئي؛ 

 تطبيق اإلجراءات التصحيحية ةور ضهور املشول؛ 

 حفظ املستندات اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية؛ 

 .املراجعة املستمرة لنظام اإلدارة البيئية 

 تشمل على :أن و جيب  :اإلدارة مراجعة  اجملموعة اخلامسة

  التحس ن؛يات ناجماالت التغيري و إمونظام اإلدارة البيئية و معرةة وةعالية وسائل التأكد من مدى موائمة 

 :التحسني املستمراجملموعة السادسة 

  البيئية اإلدارةشمل كاةة مووانت عناصر نظم تو. 
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  14000يزوأ املواصفات الفرعية لنظام اإلدارة البيئية : الفرع الثالث

 تتعليماو هذا ملا تتضمنه من إرشادات و ، هم حدث يف جمال البيئةأ 14000زو أصدار سلسلة املواصفات الدولية أيعتنرب 

 :2على النحو التايلو هي  1عنرب العامل من قبل جهات التساجيل املختلفة البيئية ملنح شهادات املطابقة كمبدأتستعمل   وستخدام لإل

 قوميها و تشمل:تالبيئية و كيفية تدقيقها و  اإلداريةشطة نكز بدورها على األرت : و تللمؤسسةداء البيئي مواصفات تقومي األ -1

 وتتضمن:(EMS)البيئية دارة مواصفات نظام اإل-ا

  3ستخدامختص املواصفات مع مرشد اإلدارة البيئية، تضع املتطلبات املتعلقة بنظام اإل اليتو هي  :14001املواصفة  -

 حتصل املؤسسة على شهادة املطابقة. بتطبيق هذه املواصفةو 

 .ظمة والتقنيات السائدةنتقدم اإلرشادات العامة واملبادئ واأل :14004املواصفة  -

 :4وتتضمن)EAS(مواصفات التدقيق البيئي -ب

 سات.املؤس شوالأعلى مجيع  اويتم تطبيقهلتدقيق البيئي لعملية اقدم املبادئ العامة ت: و 14010املواصفة  -

 مجيع اشوال  وهي قابلة للتطبيق على، ستخدامها لتدقيق نظام إدارة البيئةإوهي وثيقة توجيهية يتم : 14011املواصفة  -

 حاجام املؤسسات .أو 

 خارجها.من : وحتدد معايري و مؤهقات املدقق ن البيئي ن من داخل املنظمة و 14012املوصفة  -

   .14011التدقيق البيئي وةقا للمواصفة طار العام لويفية إدارة برانمج : وحتدد اإل14013املواصفة -

 . وهي لتحديد عمليات التدقيق األساسية :14014املواصفة  -

 .ملوقع املؤسسةيم البيئي يتقالوتعد هذه املواصفة املسؤولة عن :14015املواصفة  -

 

 

                                                 
  .12،ص،مرجع سبق ذكره عبد الرحيم عقام 1
  .139،مرجع سبق ذكره،ص14001االدراة البيئية و املواصفة القياسية االيزوامحد سروي، 2 
 ،من املوقع14:14،على الساعة 30/09/2020اعمال،اطلع عليه بتاريخ،مال و 14000سلسلة املواصفة ايزووالء عضيبات،3 

https://e3arabi.com/14000/  
 4 Alan S Morris,ISO14000 Environnemental Management Standards Engineering And Financial Aspects, 
John Wiley & Sons Ltd, England,2004,p09. 
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 1دارة الغاابت املستدميةإمواصفة -ـ ج

من طرف منظمة محاية الغاابت  ويتضمن  14004و14001ابملواصفت ن ستخدام اخلاص وهو تقرير ةين موجه لإل :14061

  .14001يزوخذ هبا عند تطبيق نظام اإلدارة البيئية األاملبادئ و املعايري والدالئل الواجب األ

 و تتضمن ما يلي: :2(EPES) مواصفات تقومي األداء-د

تطبيقه على  مثل التقومي التحليلي الذي ميون، بتزويد املنظّمة ابإلرشادات و و تساعد يف تقومي األداء البيئي:14031املواصفة -

 .و تقومي األداء البيئي أاخلام  البياانت

 .ستخدامةيها كيفية اإل : و تقدم حاالت دراسية توضح14032املواصفة -

املواصفات اليت   نوكيفية تضم البيئية امللصقاتو اجاالت تقييم دورة احلياة مبهذه املواصفات  تماهتو  :3مواصفات تقومي املنتج- 02

 :وتشمل البيئية اجلوانبمن  املنتجختص 

ملؤسسة ا دمةخسم العنونة البيئية ، و هي كشعار يوضع على سلع إكما يطلق عليها  : (LCAS)مواصفات امللصقات البيئية -أ

  .4ية للسلعأن ، و خيتلف متاما عن البطاقات االعقا

 البيئية.  للملصقات العامةاملبادئ و حتتوي على  :14020املواصفة -

تطبق  و شوال اخلاصة ابملنتاجات،حتتوي على الرموز و األ ، حيث البيئية الذاتية تانإلعقاابو هي خاصة  :14021املواصفة -

  .نتاج ن الذين حتمل منتاجااهتم صفة املنتاجات الصديقة للبيئة، مثل صنعت دون مواد كيمائية على امل

 ي ملنتج مع ن .ىل التميز البيئإالرموز البيئية لإلشارة ستخدام إعلى حتديد القواعد والشروط لويفية تعمل و  :14022املواصفة -

 .التحقق منها واملصطلحات البيئيةستخدام الرموز إ يةكيف  عن وهي لتقدمي إطار: 14023املواصفة -

 ها.مييز املنتاجات البيئية عن غري البيئية ختما مميزا ،  للمعايري املطابقةمنح املنتاجات :و تقوم على 14024املواصفة -

 .وهي للمبادئ اإلرشادية واإلجراءات للملصقات البيئية :14025املواصفة -

 

                                                 

  1  والء عضيبات، مرجع سبق ذكره.
 املرجع نفسه. 2
 ،14000االيزو  -نظام اإلدارة البيئية  عبد الورمي حمسن،صباح جميد الناجار ، 3

https://almerja.net/reading.php?idm=14916222:14،على الساعة 12/01/2021عليه بتاريخ  ،اطلع. 
 .58،ص2018، أطروحة دكتوراه، جامعة عبد احلميد بن ابديس ، مستغامن، و تدويل املؤسسة االقتصادية  14000ISOنظم اإلدارة البيئية  ةاطمة طالب،  4

https://e3arabi.com/%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85/%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa/
https://almerja.net/reading.php?idm=149162،اطلع
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 :1مواصفات تقومي دورة حياة املنتج و تتضمن -ب

 رة احلياة. ستخدام دو إعي السياسة البيئية يف املؤسسات و احلوومات على توسيع ميادين ناتستهدف ص :14040املواصفة -

 .و هي تعزيزا للمواصفة السابقة من خقال تقييم دورة احلياة  :14041املواصفة -

 دورة احلياة . نتائج حتليل ابستخدامالبيئية احملتملة  التأثرياتذ اهتتم هذه املواصفة بتقييم أمهية إ :14042املواصفة -

     و تعىن بتفسري نتائج تقييم دورة احلياة تبعا ملختلف املعايري . :14043املواصفة -

 لبيئة .و السلبية على اأاثر اإلجيابية ىل األإباه نتو جذب اإل البيئية يف املنتج جلوانب: و اهتتم اب14046املواصفة -

 .14000: وهي حتتوي على تعاريف ومفاهيم أساسية مرتبطة مباشرة ابإلدارة البيئية يف سلسلة للمواصفات 14050املواصفة -

 .14000خمطط لسلسلة مواصفة االدرة البيئية ايزو  (:I02.)الشكل 

 
 . عداد الباحثةإ: من  املصدر

  

                                                 
 .مرجع سبق ذكره ،والء عضيبات 1 
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 .لصناعيةاملؤسسات ا يف او العائد من تطبيقه 14001أيزواملواصفة القياسية :  الرابع املطلب

ىل املواصفة إتثال متطوير نظام اإلدارة البيئية  يف املؤسسات الصناعية و البحث عن إعطائها طابعا رمسيا، ال ينشق عن اإل أن    

ت خاصة أو غري ناسواء ك طبيعة نشاطها ختقاف حاجمها وإو على  املؤسساتمجيع ، حيث تساعد  14001أيزوالقياسية 

عة يوسر ناء إدارة مرنة يف بشراك املوظف ن ، هذا إب املركز التناةسي توةري املال وحتس ن و ستدامة  العلى ا هادةة للربح أو حوومية

 .اتالتغري  خمتلف  التويف مع

 . 14001أيزوالفرع األول: مدخل للموصفة القياسية 

 :14001أيزوتعريف املواصفة القياسية -01

األشهر عامليا لنظام اإلدارة البيئية ، حيث تعمل على وضع الطرق املثلى لنظام اإلدارة  14001أيزوتعتنرب املواصفة القياسية   

واصفة قتصادي مع االخذ أبسس محاية البيئية بع ن االعتبار. وتعرف املستدامة جناحها اإلإتساعد بذلك املؤسسات على و  البيئية

 :ب 14001أيزوالقياسية 

  حسب ما جاء يف تعريف املنظمة العاملية للتقييسISO  مدخقا للتطوير املستمر و التحوم ا "أهنااليزو، ت عّرف على 

 ية ، العملية تاجاإلنشطتها أنخمتلف  ىالذي قد يناجم علثر البيئي حتديد األمن  متونها، حيث  ؤسساتللم البيئي األداء يف

 ". 1تطوير أدائها البيئي جلأمن  حتديدهاكذلك   اخلدمية  و و

  2يهاىل تطوير وتنفيذ السياسات البيئية وإدارة تفاعلها مع البيئة اليت تتواجد ةإمن نظام اإلدارة يف املؤسسة  يهدف  ءجز. 

  شاء سياسة نإذلك لتمو ن املؤسسات من  املتطلبات الضرورية لنظم إدارة البيئة وهي مواصفة قياسية دولية حتدد 

على املؤثرات البيئية  بيقهاميون تطاثر البيئية املهمة، هذه املواصفة و األ القانونيةعتبار املتطلبات  اإل نعبخذ هداف بيئية مع األأ و

 .3تتحوم ةيهاأن اليت ميون للمؤسسة 

                                                 
1 Segarra Ona. M, Peiro-Signes. A, Verma . R, Mondejar  Jimenez. J, & Vargas Vargas. M, Environmental 
Management Certifification (ISO 14001): Effects on Hotel Guest Reviews, Cornell Hospitality Re-
port,2014, 14(8), 6-17. 

  2إيثار عبد اهلادي آل ةيحان ،سوزان عبد الغين  البيايت،مرجع سبق ذكره،ص10.
 . 20ص ،  2003القاهرة، اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة منشوارت ،واملمارسات املبادئ :البيئية اإلدارة ،صاحل محدي اندية3
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  شطة املؤسسة نعلقة أبالقضااي البيئية املت إلدارةرشادات لقازمة توةر اإل معرتف هبا يف نظام اإلدارة البيئية،هي مواصفة عاملية

  نلتوازن بجل حتقيق اأعتبار محاية البيئة و منع التلوث من خذة يف اإلآو خدمااهتا، والتعامل معها أبكثر ةعالية، 

  .1جتماعية اإلقتصادية و تياجات اإلحاإل

  يعمبواةقة من مج معروف و حتظى و وثيقة طوعية، صادرة عن  تنظيم دويل أا خارطة طريق هنتعرف أيضا أبكما 

   اتسياسحتديد ال لمن خقا نظام اإلدارة البيئية إلعداداملتطلبات الضرورية  مجيع توةر للمؤسسة ، صلحة األطراف ذات امل

 .2التحس ن املستمرو لقيام  بعمليات املراجعة و تصحيح ل الضرورية الوسائل وذلك برصد ،األهداف البيئية و

 عاملي  و موحد ةبيئيالدارة لإلجل خلق نظام أمن  أتشأنهي مواصفة دولية  14001أيزواملواصفة القياسية  أن نستنتج مما سبق 

وهي املواصفة ، يف التطبيق تصف ابملرونةي وينناقو طار مهيول إيف املؤسسات يف  ستدامةىل حتس ن التناةسية وترسيخ عملية اإلإرمي ي

، جل تدقيقهاأمن  ةمدعتاملل يساجتالتب اموبعناصر من خارج املؤسسة ك ةناستعاإل ةيها تماليت ي سلسلة املواصفاتالوحيدة ضمن 

جماالت ها و مااجحأختقاف إب ىل احملاةظة على البيئةإتسعى  اليتعلى كاةة املؤسسات  اتطبيقه ميونو  القياسية،ابملواصفة  يتذا مسهل

  . جتماعيةمع كاةة الظروف اجلغراةية والثقاةية واإلو  عملها

 :  3اهنأب 14001أيزوو تتميز املواصفة القياسية : 14001أيزومزااي املواصفة القياسية  -02

 ةرادةرد من اشطة، وتشمل كل نإجراءات محاية البيئة متس كاةة مستوايت اإلدارة ومجيع األأن : أي مواصفة شاملة 

 املؤسسة؛

  قد  بيئية السلبية اليتاثر ال: وهي بذلك تتعرض للمشاكل البيئية قبل حدوثها وابلتايل احلد من مجيع األسبقيةأمواصفة

 شطة املؤسسة؛ أنتناجم عن خمتلف 

 ظمةنألا ذ تشول جمموعة من اإلجراءات املتسلسلة و املنتظمة و املرتبطة ببعضها تتفاعل مع إ: مواصفة ملدخل النظم 

 جل حتقيق نظام بيئي قائم على محاية املؤسسة من مجيع اشوال التلوث.  أاألخرى من 

  

                                                 
  1 خالد العامري،املرجع العاملي إلدارة اجلودة، دار الفاروق للنشر و التوزيع ،ط1،القاهرة ،مصر،2008،ص838.

  2 عبد الورمي حليلح، مرجع سبق ذكره ،ص81.
  3معاذ ميمون، سهام بن الشيخ ، مرجع سبق ذكره،ص74،بتصرف.
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  14001أيزواملواصفة القياسية  متطلبات :الثاينالفرع 

 داف هاال حتديد حيث تضم ،إدارة اجلودةمثلها مثل  اإلداريةمن النظم  متطلبااهتا 14001أيزواملواصفة القياسية تشتق   

وميون عرض هذه  ،1اتالقرار ختاذ إو عليه يتم النتائج حتليل األسباب و  معاملراجعة  ىلإضاةة إالتحس ن املستمر و العمل على 

 : كااليتتطلبات  امل

كما هو حمدد يف البند الرابع ،هتطبيق على البيئة وحتاةظ إدارة نظام ةناصيب قومتأن  املؤسسة على جيب :  متطلبات عامة-01

  .2املواصفة هذه من  (04)

  : 3Environmental policy السياسة البيئية -20

س املواصفة الدولية اأس هو (EMS)اإلدارة البيئية نظام هبدف حتقيق وضع سياسة بيئية واضحة من قبل اإلدارة العليا للمؤسسة      

 : يلي املؤسسة مباتؤكد التزام  أن  يتوجب عليه، 14001أيزو

 ؛البيئية   نناو القو مع التشريعات  ساجامناإل 

  ؛حتس ن األداء البيئي جلأمن التحس ن املستمر للنظام 

 شطة املنظمة.أنختاذ التدابري القازمة ملنع التلوث وتقليل الفاقد يف مجيع إ 

، حيث 14001أيزوللمواصفة القياسية لزامية إومرحلة ،  4يعتنرب التخطيط نقطة بداية عملية التحس ن املستمر: و التخطيط-30

مث حتديد  كثر أمهيةية األالبيئ اجلوانبحبصر  أوةق خطوات منطقية تبدسرتاتياجيات والسياسات القازمة هذه املرحلة وضع اإل تم يفي

 :5ويضم اخلطوات التالية ،ملؤسسةاعداد برانمج عمل يتواةق مع سياسة إجل أمن  القانونيةاملتطلبات 

 ستهقاكإبعااثت، ن: اإل مثل 6البيئة و يتم ذلك من خقال حصر نشاطات املؤسسة املؤثرة على :البيئية اجلوانبحتديد  -03-01

 تلوث املياه..، الصرف الصحي. الطاقة ،النفاايت،

 

                                                 
  1ةاطمة الزهراء نزعي، مرجع سبق ذكره،ص201.

 .67،ص2017،أطروحة دكتوراه،جامعة حممد بوضياف، اجلزائر يف االقتصادية املؤسسات تطبيقها يف  ومعوقات واقع  ISO 14000البيئية اإلدارة نظم رشيد عقاب،2
  3أمحد السروي، مرجع سبق ذكره ،ص146،بتصرف.

،جملة عمالبني التعديالت و العراقيل و املكاسب اليت  تواجه منظمات األ 14001:2015دراة  البيئية االيزوالنسخة  احملدثة لنظام اإلمعاذ ميمون،سهام بن الشيخ، 4
 .73،ص2018اقتصادايت املال و االعمال ،

،جملة جامعة اببل للعلوم دراسة يف معمل مسنت الكوفة   ISO14001أمنوذج لتقوم نظام إدارة البيئة وفقا ملتطلبات املواصفة الدولية عبد الورمي خليل الصفار ،  5 
 .5،ص2011، 1،العدد19اإلنسانية،اجمللد

  .325، صمرجع سبق ذكرهعمر شريف ،خيلف مجال الدين، 6
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 القانونيةابملتطلبات لتزام ،على اإل املؤسسة 14001أيزوالقياسية املواصفة  جتنرب  : و غريها القانونيةاملتطلبات  -03-02

 . ية و ابملنتج حبد ذاتهاإلنتاجابلعمليات البيئية ذات الصلة  جلوانباباملتعلقة  القانونيةاإلجراءات  إبدامة  هذا و

  ن إمن هنا ةؤسسات و ماملسعى العام للالغاايت هي وسيلة لتحقيق الغاايت ، و تعتنرب األهداف  :و الغاايت األهداف -03-03

ىل السنة املاضية  إابلنظر  نوي من خقال حتس ن أدائها البيئي سىل حتقيق األهداف البيئية إتسعى  14001أيزواملواصفة القياسية 

 كتقليل النفاايت بشول هنائيطويلة األمد  حتقيق غاايت بيئية جل أ، هذا من 1الطاقةستهقاك إتسقيف ...و ، النفاايت كتحديد

 لمؤسسة.العامة لحديثة تتناغم مع السياسة البيئية بيئية أساليب  إدراج معوالتوجه حنو الطاقة البديلة ، 

 اإلسئلة التالية : يب علىجيتضع برانجما لإلدارة البيئية  أن على املؤسسة  : برانمج اإلدارة البيئية -03-04

 : 2جابته ما يلي إ، يتضمن يف ماذا جيب عمله؟ وكيف؟ وبواسطة من؟ ومىت؟  

 يفي يف اهليول التنظيمي؛ظحتديد مسؤولية عند كل مستوى و  -

 األهداف البيئية؛توةري الوسائل لتحقيق الغاايت و  -

 تباع خطة زمنية حمددة. إ -

دربة، كما املؤهلة و امليستدعي التنفيذ وجود العمالة  :Implementation and Operation لتشغيلاو التنفيذ -04

املواصفة القياسية  ةقحىت يتم العمل و و املهارات املتخصصة(، ...،املالية ، )التونولوجيا،ياتنااإلموو  الوسائل يتطلب التشغيل تواةر

  :يتطلب ما يلي 14001أيزو

 على  14001أيزوالقياسية تلزم املواصفة  :Structure and Responsibility و املسؤولياتيكل هل -04-01

، كتعي ن 3لبيئياأن لشاب علقيتةراد املؤسسة ةيما أكل ةرد من   صقاحياتو سؤوليات م أدوار وموثقة  صفةحتدد و ب أن  املؤسسة

و يسرع يف مما يسهل ر ابستمراالتقارير البيئية  يرسل وراةات و املشاكل البيئية حنعن اإلدارة البيئة يتابع كل اإل و مولف مسؤول

 . 4ختاذ القرارات البيئيةإ

 

 

                                                 
  1 إيثار عبد اهلادي ال ةيحان، سوزان عبد الغين البيايت، مرجع سبق ذكره، ص123.

 .53ص 1999، 1، شعاع القاهرة،طنظام اإلدارة البيئية 14000االيزو سامة امللياجي، علي عبد العزيز علي ، أ 2
  3عبد الورمي خليل الصفار، مرجع سبق ذكره ،ص8. 

  4إيثار عبد اهلادي ال ةيحان، سوزان عبد الغين البيايت، مرجع سبق ذكره، ص126. 
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  ملواصفة الدوليةاتلعب  : Training, Awareness and Competence التدريب و التوعية -04-02

التدريب واخلنربة و  املقائموالتعليم  النرباعةتشرتط حيث  ،هامة يف دةع عاجلة التدريب و التوعية داخل املؤسسة دوراً  14001أيزو

 :ذلك يف نويوم ،1بيئةوخيمة على الآاثرا يف  تسببت قد لعماأب يقومونالذين  للعامل ن

 .اثر بيئية سلبية أناجم عن أعماهلم تالعامل ن الذين و خيص  :التدريب-أوال  

 و مثال ذلك:و أتخذ شول احلث على القضااي البيئية  : توعيةال-ياناث 

 للمؤسسة؛ضرورة تواةق السياسة البيئية مع السياسة العامة  -

 حتمل املسؤولية لتطبيق متطلبات نظام اإلدارة البيئية ؛ -

 شطة البيئية ؛نةهم التأثريات البيئية الناجتة عن األ -

 ةهم ةوائد و عيوب األداء البيئي الفردي ؛ -

 : داخلي وخارجي Communication البيئي تصالاإل -04-03

 ظام اإلدارة البيئيةمن األمور املهمة يف الن صحاب املصاحل أ،...و  الزابئن،البيئة  لقضااياملهتم ن اب،لعامل ن املؤسسة اب تصالإن إ    

 14001أيزوالقياسية  فةتلزم املواص و ،كل هؤالءن  آيف أذه اهتاكميزة تناةسية من خقال حتس ن صور   للمؤسسة التفوق البيئي ظهر يذ إ

 :من خقالو يتحقق ذلك ، بع ن االعتبار البيئية  اجلوانبيف عملية االتصال أتخذ  ن أب املؤسسة

 املؤسسة ؛ تصال داخلي مقائم ب ن خمتلف مستوايتإ -

 .اخلارجية  الداخلية و خاصة االتصاالتمجيع  ستقام و توثيقإ -

 Environmental Management System Documentation البيئية اإلدارةتوثيق نظام  -04-04

 ما ابلصيغة التقليديةإساسي يف نظام اإلدارة البيئية ، لذا  ةمن الواجب االحتفاظ هبا و توثيقها أتوثيق املعلومة شرط   يعد

 14001أيزوقياسية طريقة التوثيق يف املواصفة الو  ستخداما ،إاألكنرب كثر سهولة و األ و اليت تعتنربو اإللورتونية احلديثة أالورقية 

 :   2على التوايل و هي (Documentation Hierarchy) تعرف ب و  9000يزوأمستعارة من املواصفة القياسية 

                                                 
  1عبد الورمي خليل الصفار، مرجع سبق ذكره ،ص9.

  2إيثار عبد اهلادي ال ةيحان، سوزان عبد الغين البيايت، مرجع سبق ذكره، ص127.
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اايت واألهداف غالاملسؤوليات و  والبيئية  لسياسةمجيع املعلومات ذات الصلة اب وحيتوي على :Manualالدليل البيئي  -04-05

 البيئية.

 .القائمة يف املنظمةشطة نو األ شطة والعملياتنتدةق األميثل  و :Procedureاإلجراءات  -04-06

 ملختلف النشاطات يف املؤسسة. توجيهات العمل و يشرح :Work Instructionتعليمات العمل  -04-07

 .EMSملتطلبات اإلدارة البيئية  املؤسسةمجيع الواثئق اليت توضح مطابقة  و تتضمن :Recordsالسجالت  -04-08

 :Documents Control ضبط الواثئق -04-09

ناسب ابلشول املبوضوح اتم و  ضبط مجيع واثئق نظام اإلدارة البيئيةت أن   ISO أيزو يتوجب على املؤسسة و تبعا للمواصفة    

  :،ومن الضروري ان مراقبتها يتيسرحىت 

 ظاهر؛و  معروف ن احتفظ بطريقة منظمة و يف مو  

  بصفة دورية ؛يتم مراجعتها 

  ىل ذلك ؛إقتضت احلاجة إو حتديثها من قبل املسؤول كلما تنقيحها يتم 

  ؛ القازمةلفاعلية احتقيق  جلأمن  املواقع املهمة مجيعتوون متاحة يف 

  ؛حمددةزمنية لفرتة و ونية ناألغراض قامللغاة و أرشفة الواثئق املتقادمة أيتم 

  عتماد الواثئق إإتباع أسلوب موحد ومرتب يف. 

 :العمليات ضبط/رقابة -04-10

 ذات الصلة ابجملال البيئي  شطة األساسيةناألو العمليات  رقابةاملؤسسة على ضرورة 14001يزوالقياسية األجتنرب املواصفة     

 :1و هي /العملياتشطةنمن األ نواعأ( 03ثقاثة ) على العمليات رقابة حددت، و مع السياسة البيئية ةقسريها مبا يتوا ةو مراقب

  املوارد؛ على واحملاةظة حدوث التلوث ملنع اإلنتاج شطةأنرقابة على 

 والتحققللمؤسسة   واخلارجية الداخلية التنظيمية املتطلبات ب ن  ساجامنإلا ن الضم االعتيادية اإلدارية شطةناألعلى  رقابة  

 ؛ةعاليتها و كفاءاهتا  من

                                                 
  1 ةاطمة الزهراء نزعي، مرجع سبق ذكره،ص218.
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 رقابة عمليةيف شرتط يو  البيئية ملتطلباتقد حتل اب تغيريات ألي الستاجابةاجل أمن  االسرتاتياجية اإلدارية شطةناأل على رقابة 

 : يتم أن العمليات 

  ؛1البيئية والغاايت واألهداف السياسة راف عنحناإل حاالت جل ضبطأ من اإلجراءاتتوثيق 

 ؛رقابة العملياتل مقياس  مؤشر و وضع 

 ؛البيئية تطلباتامل و ابإلجراءات املتعاقدين و اجملهزين إبقاغ 

 2اجملهزين واملتعاقدين ربطها مع و ملنتاجات املؤسسةالبيئية  جلوانبتعلق اباملجراءات اإلة ناشاء وصينإ. 

 :3و تومن هذه االستعدادات يف  :ستجابة للطوارئداد واإلعستاإل -04-11

 ؛احملتملة الطوارئ إجراءات ةناوصي إدامة 

 الطوارئ؛ احلاالت هذه تصاحب اليت البيئية التأثرياتع من 

 ؛ حدوثها عند التصرف وكيفية احملتملة الطوارئ حاالت إجراءات مراجعة  

 العملي بنااجل من اإلجراءات هذهجناعة  ختبارإ. 

 فحصالمن خقال و تطبيقه التأكد من تشغيل النظام يتم يف هذه املرحلة  : جراء التصحيحيالفحص)التحقق( واال -5

 رئيسية و هي : خطوات( 04اربعة ) تباعإاملرحلة  هذه يتطلب يفو  ،كتشاف املشوقات احملتملة وتصحيحهاإ و 

 جراءإ 14001أيزو القياسية تتطلب املواصفة و :Measuring & Monitoringاملتابعة والقياس  -05-01

 وبشول دائم وبطرق خاصة ،4على البيئة وةق أسس منتظمة مهم ثرأشطة اليت هلا ناأل عناصر و قياسالعمليات تابعة م عمليات

 : 5ومتون هذه العملية املؤسسة من

 تقييس األداء البيئي؛ 

 ؛من اجل حتس ن األداء و رةع الوفاءة  البيئيةوقات حتليل أسباب املش 

 املراد تصحيحه . ن اضبط املو 

                                                 
  1 ايثار عبد اهلادي آل ةيحان، سوزان عبد الغين البيايت، مرجع سبق ذكره،  ص128. 

  2 عبد الورمي خليل الصفار، مرجع سبق ذكره ،ص10. 
  3 رشيد عقاب، مرجع سبق ذكره ،ص70.

  4منري صديق سعد هللا العمادي ، مرجع سبق ذكره،ص104.
  5 ةاطمة الزهراء نزعي ، مرجع سبق ذكره،ص219.
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 :Non Conformance & Corrective  Preventiveوالوقائية التصحيحة واإلجراءات التوافق عدم -05-02

 : 1أن ب على املؤسسة توجو ي

  حدوثها؛تورار  مع منع مشولةتوون جاهزة لتصحيح أي 

 والوشف عن سبب حدوثها؛ للمشولةعاجلة األسباب الرئيسية م 

  ؛الوشف عن حاالت عدم املطابقة 

  البيئية ؛ التأثرياتالتخفيف من حدة 

 البيئية التأثرياتاملشاكل و  حاجماإلجراءات التصحيحية مع  طابقت. 

  ::Records السجالت -05-03

 املادية على مطابقة املؤسسة دلةاأل هم أحد أمتثل  حيثأمهية ابلغة للساجقات ،  14001أيزوتويل املواصفة القياسية  

 : 2، و يشرتط يف هذه الساجقات ما يلي Auditing البيئيجراءات التدقيق إب القيام تساعد علىو ملتطلبات نظام اإلدارة البيئية 

 ؛ضرورة وضع ساجقات بيئية خاصة ابلتدريب ونتائج التدقيق 

 ؛ و مستمربشول دوري  مراجعة الساجقات 

  و التلف مع حتديد ةرتة صقاحيتها؛أ ن االفقدضرورة حفظ الساجقات من 

 حفظ الساجقات بطريقة يسهل الوصول اليها ؛ 

 :Environment Management System Audit تدقيق نظام اإلدارة البيئية -05-04

مع ى مطابقته مدمراعاة لنظام اتقومي اىل اهتدف  ،خارجي ويقوم هبا ةريق تدقيق داخلي أ دوريةحتقق تدقيق و هي عملية و     

. يقهذا التدقإبقاغ اإلدارة العليا بنتائج املقاحظة، مع  و جمموع املعطيات املساجلةمن خقال  14001يزواألمتطلبات املواصفة 

 :3وتتطلب عملية التدقيق هذه ما يلي

  ؛من مدى مطابقته ملتطلبات املواصفةوالتأكد  اإلدارة البيئيةظام نضرورة وضع برامج وإجراءات دورية لتدقيق 

 ؛تدقيق نظام اإلدارة البيئية برامج وإجراءاتة نادامة وصيإ ضرورة 

                                                 
 .71،ص  مرجع سبق ذكرهرشيد عقاب ،  1 

 .179، مرجع سبق ذكره،ص 14001يزوالقياسية األ دارة البيئية و املواصفة، اإلمحد السروي أ 2 
 مرجع سبق ذكره.والء عضيبات ، 3 
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 ؛لإلدارة العليا تائج التدقيقنرةع تقارير  ضرورة 

  ؛السابقة الدقيقاتنتائج  واملقارنة معداول الزمنية تدقيق البيئي مع اجلللعتماد برامج إضرورة 

 التدقيق البيئي ومعدة لغرضخاصة اإلجراءات بواثئق  كاةةتساجيل   جيب. 

 :اإلدارية املراجعة-6

املراجعة  هذه نتائجبمن مراحل تطبيقه، حيث  وأخر مرحلةنظام اإلدارة البيئية لتطبيق  املتطلب األخريهي  اإلدارية املراجعة   

 : 1ذلك ابختاذ جمموعة من اإلجراءات و تتمثل يفو ، وكفؤة ةختاذ قرارات ةعالإملؤسسة ا تضمن اإلدارية

 ؛مقاءمته وةاعليتهمدى للتأكد من  منتظمةعلى ةرتات اإلدارة البيئية لنظام  مراجعة اإلدارة العليا 

 ؛تقومي النظامجل أمن  وتوثيقها بصورة مناسبةاليت مت مجعها املعلومات مدى صحة تأكد من ال 

 ؛ملراجعة الدوريةااللتزام اب 

   ؛والغاايت واملتطلبات األخرى للنظاممدى احلاجة إلجراء تغيريات يف السياسة مراجعة 

 التزام ابلتحس ن املستمر. 

 14001أيزوخمطط البنود الرئيسية ملتطلبات املواصفة القياسية  (:I.03رقم ) شكل

 
 .190،مرجع سبق ذكره،صالسرويمحد أ:   املصدر

  

                                                 
 .40،ص مرجع سبق ذكرهحممد ابو القاسم حممد،  1 
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 14001أيزوالقياسية املواصفة  تطبيقمتطلبات : لثالثالفرع ا

 14001 يزواألملواصفة القياسية ا احلصول على أساسيات-01

و عن طريق أما عن طريق التساجيل مباشرة إ 14001يزوالقياسية األ على املواصفةاحلصول الراغبة يف للمؤسسات ميون 

 مع يتواةقو  14001يزودارة بيئية يتواةق مع متطلبات األإاملؤسسة لديها نظام  ن ة بطرف اثلث غري متحيز يشهد أبنااالستع

املتعلق ابملتطلبات العامة لقبول هيئات  ISO/IEC  66املتعلقة ابملتطلبات العامة للتساجيل و هذا تبعا للدليل إلجراءات ا

 :و هي كالتايلطرق ( 03ثقاثة ) يفها نفصل أن ، و ميون  EMS 1ظمة اإلدارة البيئيةنالتساجيل أل

 االعتماد كليا على طرف اثلث طريق ما عن إThird-Party  يقوم بتساجيل املؤسسة  "موتب تساجيل" و 

 أتهيليها؛و

 طرف اثلثىلإتلاجئ التدقيق داخليا و بعد ذلك هيل و أالت اتعملي ألجراءاعتماد املؤسسة على نفسها و عن طريق أ  

 ؛2لعملية التساجيل 

 الذايت  ن و عن طريق اإلعقاأSelf-Déclaration  قدرةو يتعلق هذا على حسب شراك أي طرف خارجي إو دون 

 .املؤسسة

 وتتمثل يف 14001أيزوعلى املواصفة القياسية  احلصولتسبق مراحل  ساسياتأتتبع  أن  ى املؤسسةعلجيب  كما  : 

  حتديد املعايري البيئيةتم عليه ي و شطتها وخدمااهتاأن ،منتاجااهتا ،دولة اليت تنطبق على املؤسسةال ن البيئية يف نادراسة القو 

 ؛التقيد هبا واجبال 

  ؛ ادمااهتخ و امنتاجااهت و اليت تناجم عن نشاط املؤسسةالتأثريات البيئية  لىع شاملعمل حتليل 

  ب ن النظام البيئي القائم يف املؤسسة ونظام اإلدارة البيئية املطابق للمواصفة الفاجوة البيئية  حصرو حبث

مع  ةريق خمتصاركة مش، و تتم هذه الدراسة من خقال  ملسح البيئية املبدئيابوهو ما يسمى  14001أيزوالقياسية

نهاية ال يف (، حيث تانااالستبي ،املقابقات الشخصية ،التدقيق)ستخدم ةيها أدوات خمتلفة منها تو  ؤسسةالعامل ن ابمل

  ؛14001يزواألدارة البيئية عن نظام اإل املؤسسةعن مدى بعد أو قرب  واضحةتتوون صورة 

                                                 
احلميد بن  ، جامعة عبد ، أطروحة دكتوراه،كلية العلوم االقتصادية و التاجارية و علوم التسيريو تدويل املؤسسة االقتصادية 14001ISOنظام اإلدارة البيئية ةاطمة طالب ، 1 

 .86،ص2018ابديس،مستغامن، اجلزائر،
ALAN S. MORRIS,op,cit,p3. 2 
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 مت حتديدها يف اخلطوة اليت تغطية الفاجوة جلأمن بوضع خطة تنفيذية  مؤسسةتقوم اإلدارة العليا للتص ن خمملشاركة مع اب -06

 ؛السابقة

 ؛140011أيزو دارة البيئيةعن نظام اإل وتوعوية للعامل ن داخل املؤسسة تدريبيةوضع وتنفيذ برامج  -07

 ات اخلارجية؛تصال مع اجلهالنظام البيئي ومتابعته واإلشاء نإتعي ن ممثل لإلدارة البيئية له كامل الصقاحيات يف  -08

  الطرق املدروسة؛ وتصحيحها وةقة املطابق حاالت عدمتشاف إكداخلي و التدقيق ال القيام بعمليات -09

 البيئي يف املؤسسة؛مخطط لقيام اإلدارة العليا أبعمال املتابعة واملراجعة الدورية ل -10

 توون جهةن أعلى يزو األ ةصدار شهادإجهة  اختيار جلأ والرتتيب منيقوم ممثل اإلدارة البيئية للمؤسسة ابلتنسيق  -11

 ؛هبا معرتف

 . 14001يزواأل حلصول على شهادةا مراحل-02

 تعطيجبارية ، كما  إو هي غري  ،14001يزوأتكيدا على التزام املؤسسة مبعايري املواصفة القياسية األ 14001يزوتعتنرب شهادة األ  

 ستثناءإية ناإمو  حىت ، بل وو لفرع من ةروعهاأو لوحدة من وحدااهتا أبواملها مؤسسة التساجيل للختتار أن رية يف احلللمؤسسات 

 .2عن اإلدارة املركزية  احملليةاإلدارات  حدأستثناء إ يف حالةو املناطق اجلغراةية أاملنتاجات  ضبعل التساجيل

أساسية  مراحل 3 (05مس )متر خب أن ، يستوجب عليها 14001أيزوو حىت تتحصل املؤسسة على شهادة املواصفة القياسية 

  :تتمثل يف

بلد خارج و أوآءا داخل سو املعرتف هبا معتمدة للتقييس  اتئيتصال مع اهليف هذه املرحلة ابإلاملؤسسة تقوم  أن : األوىل املرحلة

 تسلمألساس ا وعلى هذا، دوليااهليئة  والسعر وكذلك مسعةختيار اهليئة املناسبة من حيث سرعة اإلجراءات إوعليه يتم  ،املؤسسة

حتديد هو اهلدف منه  14001يزواأل شهادةللمؤسسة الراغبة يف احلصول على يتضمن جمموعة من األسئلة  ن استبيإ ةحنااهليئة امل

 .14001يزوالبيئية األ اإلدارةوضعية املؤسسة من تطبيق نظام 

 تقدمي عدة واثئق و املتعلق بالتنظيمية، من اإلجراءات  مجلةتطبيق ىل إيف هذه املرحلة تشرع هيئة التقييس  ية:ناالث املرحلة

                                                 
https://www.gso.org.sa/ar/e-، من املوقع ISO14001أسس و مبادئ نظم اإلدارة البيئية هيئة التقييس لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية،1 

services/gulf-encyclopedia/iso-14001-basis-and-principles-of-environmental-management-systems طلع عليه بتاريخ ،أ
 15:20على الساعة  05/11/2020

 .88،صمرجع سبق ذكرهةاطمة طالب ، 2 
 .75،صمرجع سبق ذكرهرشيد عقاب، 3 
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  :تتمثل يف

 عقد ؛ 

 ؛ 14001يزوللمواصفة القياسية األ دليل مرجعي 

 ؛ويلأن استبيإ 

  ؛املؤسسة مثل ساجل اجلودة ...اخلستقام معلومات عن نظام تسيري اجلودة يف إطلب 

 .ةحص اهليئة املعتمدة الواثئق املسرتجعة 

 ساعدةمب، ويتم  14001يزوأدارة البيئية طابقات ملتطلبات نظام اإلاملعدم هي عادة يف الالتدقيق  نتياجةتوون حيث  الثالثة: املرحلة

 ة؛املطابقحالة  ىلإللتوصل ختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة إ ؤسسةاإلدارة العليا للم

ذا الفحص متنح وعلى أساس هة حناى اهليئة املدلفحص ملف املؤسسة من طرف جلنة التقييس ي   املرحلةيف هذه الرابعة:  املرحلة

 .14001يزوشهادة األ

لتزام إجل تقييم مدى أشهر من أ( 06كل ستة )ملراقبة  جل اأمن بزايرات دورية ة، ابلقيام حناهنا تقوم اجلهة امل اخلامسة: املرحلة

 ويوون قرار اهليئة بعد الرقابة عادة مايلي : 14001يزواملؤسسة مبتطلبات األ

  ةاجوة يف تطبيق نظام اإلدارة البيئية ؛أي ال توجد تزكية ابلتساجيل : و هنا 

  ؛ال بد من اجراء إجراءات تصحيحية لنظام اإلدارة البيئية و هنا  ،تزكية ابلتساجيل مع اإلجراءات التصحيحية 

  نظام اإلدارة البيئية يف املؤسسة ؛لتقييم شامل تزكية إبعادة 

ستة اشهر من طرف ةريق التدقيق  06وهي مرحلة ادامة التساجيل واالشراف، وعليه جترى عمليات التدقيق كل  املرحلة السادسة :

 3ه و بعد مرور أن، اال 1التدقيق الداخلية حىت كون يف جاهزة للفريق املدقق اخلارجيةقط،كما تقوم املؤسسة بعمليات 

 ة إبعادة مراجعة كاةة مستوايت نظام اإلدارة البيئية حنا،تقوم اهليئة امل 14001يزوسنوات من حصول املؤسسة على شهادة األ 

 .مرتطلب األ ن إ و تلغيهاأ الشهادة جتدد عليه و

 

 

                                                 
 .233،صمرجع سبق ذكرهالعزاوي ،حممد عبد الوهاب  1 
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  14001يزوصدار شهادة األإتكاليف -03

يشول عبئ كبريا على املؤسسات خاصة الصغرية و املتوسطة منها،  ،14001يزوتواليف احلصول على شهادة األ ن إ

كر ذ و اجلدير ابل،  1ابيئي اتوجهأساسا و تلك اليت تتبىن أ 9001يزوحتصلت على شهادة اإل أن ابستثناء املؤسسات اليت  سبق و 

يث ختتلف ح ىل تواليف اهليئة املعتمدةإ، إضاةة ىل أخرى حسب حاجمها و طبيعة نشاطها إه التواليف ختتلف من مؤسسة ذه أن 

، لثذا ما رغبت املؤسسة يف احلصول على الشهادة من طرف اثإستشاري تعاب اخلبري اإلأىل إضاةة إوطنية ال ىلإدولية هيئة ال من

 :يف و عموما تتمثل هذه التواليف

  اجلزء األكنرب ، و متثل هاته التواليفجل تطبيق النظامأمن و كذلك وقت املوظف ن تولفة وقت اإلدارة وكاةة مستواياهتا 

 ؛2جل احلصول على الشهادةأا تدوم طول ةرتة املعاينة من هنهذا أل من التواليف الولية 

 تولفة الدورات التدريبية الضرورية ؛ 

  ؛3واملساعدة لتطبيق النظام ستشارةشركة لإل التعاقد معتولفة 

 14001يزوحلصول على شهادة األاة هبيئة معرتف هبا دوليا ناستعتولفة اإل. 

 دريب عمال التأ، مبا يف ذلك جل القيام أبعمال املراجعة الداخليةأمن خارج املؤسسة من  خببرية ناستعتولفة اإل 

 .4شهرأ 9ىل إ 6ما ب ن  يف ةرتةيوما  60اىل  40ستشارة هذا اخلبري ترتاوح ما ب ن إمدة  نإوالتوعية ، وعلى العموم ة

على النموذج الوندي لدينا من معلومات و ةق  تحسب ما توةر و ، 14001يزواألشهادة  احلصول علىما ةيما خيص تواليف أ

هذه عتماد ة القازمة إلاملوارد املالية والبشرية واملعلوماتيغالًبا ما تفتقر الشركات الصغرية واملتوسطة إىل  هنسبيل املثال ال احلصر، ةإ

ابلنسبة للشركات اليت يقل عدد ، و دوالر كندي8000تبلغ  14001األيزو التولفة املباشرة للحصول على شهادة وأن  ،املواصفة

 ابلنسبة أما كندي  دوالر 6900تبلغ حوايل  14001األيزو شهادة التواليف غري املباشرة املرتبطة بو  موظف، 100موظفيها عن 

                                                 
 .54،صمرجع سبق ذكرهعز الدين دعاس ، 1 
 .77،صمرجع سبق ذكرهرشيد عقاب،  2 

 .55،ص مرجع سبق ذكرهعز الدين دعاس ، 3 
 55املرجع نفسه،ص 4 
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اندرًا ما يوون لديهم  ذإ ،واخلنربة ميثل حتداًي رئيسًيا للشركات الصغرية واملتوسطة املعلومات يف املزمن النقص ن إة"  املعلومات ملصادر"

  .140011يزواألموظف ن مدرب ن ابلفعل على إدارة 

 . 14001يزوتطبيق املواصفة القياسية األ عوائق-04

( نقاط 03هذه العوائق يف ثقاثة)و تتلخص ، 14001أيزوعديد يف سبيل حصوهلا على املواصفة القياسية تواجه املؤسسة عوائق 

 :  2هيأساسية و 

 :      :و ترتبط أساسا ب عوائق زمنية-أ

 طول املدة الزمنية لتنفيذ نظام اإلدارة البيئية من طرف املؤسسة؛  -

 ؛إلعدادهاما تتطلبه من وقت  املطلوبة لتنفيذ النظام وكثرة الواثئق  -

 االةتقار اىل الوقت القازم من اجل التحضري الوايف لإلجراءات املطلوبة.  -

 :و بشريةعوائق مالية -ب

 فعة خاصة ابلنسبة للمؤسسات الصغرية ؛تتواليف احلصول على الشهادة عادة ما توون مر  -

 ؛تواليف تدريب و تووين العامل ن  -

 ستشارية و املساعدة ؛املواتب اإلالتساجيل و تواليف  -

 شطتها .نأتواليف تطبيق نظام بيئي ،خاصة ابلنسبة للمؤسسات اليت ليست لديها خلفية بيئية يف  -

 :داريةإعوائق -ج

 ؛املعيارية  الشولياتو ابلتوثيق  تتعلقعوائق بريوقراطية  -

 ؛ البيئية الوفؤة شاء املؤشراتنإو صعوبة متابعة األداء البيئي  -

 

                                                 

1 Céline Fiorucci, ISO 14001 Certification Tips for SMEs,netwok for business sustainability,business school 
western university of Canada , Consult it on a date 04/05/2021 ,On 12 :23, From the site https://www.nbs.net/ar-
ticles/3-ways-smes-can-tackle-iso-14001 

، مت االطقاع 7ص2008،جامعة بغداد، يف شركة احلفر العراقيةدراسة حالة  14001:2004يزوأتقييم نظام اإلدارة البيئية وفقا للمواصفة القياسية ةضيلة سلمان داود،  2 
 .https://www.researchgate.net/publication/325768220 ،10:56، على الساعة10/11/2020عليه بتاريخ
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 . يف املؤسسات الصناعية 14001يزوتطبيق املواصفة القياسية األ العائد من -05

   : 1نفصلها ةيما يلي أن مواسب عديدة و ميون  14001أيزوحتقق املواصفة القياسية 

  مكاسب بيئية :-أ

 رشيد استهقاك الطاقة و املواد األولية؛ت -

 بعااثت؛ناحلد من النفاايت و اإل -

 ؛ياإلنتاجالنشاط إعادة تدوير خملفات  -

 مع املخلفات اخلطرة؛ السليمالتعامل  -

 ية.اإلنتاجمن اهلدر يف العملية  التقليل -

 و تتمثل ةيما يلي: مكاسب بشرية:-ب

 داد و تدريب العامل ن و زايدة كفاءاهتم؛عإ -

 الساجقات؛زدواجية من خقال تطوير اإلجراءات الداخلية و اإلجراءات و القضاء على اإل -

 تماء املعنوي للعامل ن؛نزايدة احلس األخقاقي و اإل -

ب ن حميط العمل و  اإلنتاججتاه ب ن قدرة العامل على ذ توجد عقاقة ثنائية اإلإعلى النحو املستدام ، مل ن اتاج العنإزايدة  -

  2القائق

السقامة والصحة إدارة جزء من نظام  يتضمن 14001 أيزو البيئية اإلدارةنظام ن خطار املهنية وذلك ألالتقيل من األ -

 . 45000املهنية 

 : 3وتتمثل يف قتصادية:إمكاسب -ـج

 العرضي واملخلفات؛ اإلنتاجرات من بيع و حتقيق الوة -

 رات تواليف التشغيل؛و وة -

                                                 

 .93،صمرجع سبق ذكرهعزالدين دعاس،  1 
 .53،ص2008،97،البند اخلامس من جدول االعمال ،موتب العمل الدويل ، جنيف،الدورة، يةمهارات من اجل حتسني اإلنتاج و منو العمالة و التنممؤمتر العمل الدويل ،  2 

،جملة العلوم دراسة حالة مؤسسة فرتيال اجلزائر–يف املؤسسة الصناعية  14000يزودارة البيئة األإقتصادية و البيئية لتطبيق نظام املكاسب اإلشتوح وليد، 3 
 .111،ص02،2016،العدد07االقتصادية،اجمللد
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 س املال؛أختفيض التواليف من خقال حتس ن ةرص احلصول على ر  -

 حتس ن الرقابة على التواليف؛ -

 ستخدام املادة األولية ؛إقتصاد يف التخزين و هذا راجع لإلخفض أعباء النقل و  -

 ستهقاك الطاقة واملواد األولية؛إخفض ةاتورة  -

 احلصول على مزااي ضريبية ومالية من طرف احلوومات واهليئات املشاجعة للنهج البيئي؛ -

 ؛ضرارعن األ م ن والتعويضاتأختفيض مصاريف الت -

 ضبط عقاقة املؤسسة مع اجملهزين؛ -

  مكاسب تسويقية:-د

 الرةع من تناةسية املؤسسة يف األسواق اليت تفرض قيود بيئية مشددة؛ -

 صوراهتا الذهنية؛مسعة املؤسسة و  حتس ن -

 ؛و ابلتايل زايدة احلصة السوقية دوليةال سواقاألخرتاق إتسهيل  -

 ؛و توطيد العقاقة معهم زايدة رضا الزابئن  -

 تصال املؤسسة مع خمتلف اجلهات .إحتسن  -

 . 14001يزوعيوب املواصفة القياسية األ-06

ديد من ا تواجه العأهنال إجتماعية، بيئية وتسويقية إقتصادية، بشرية، إمن مزااي  14001أيزواملواصفة القياسية  هحتققبرغم ما   

 برزها ما يلي: أتقادات، ناإل

 ملؤسسات؛اب اخلاصة املالية السرية و اإلدارية وجوب اإلةصاح عن املعلومات 

  املفروضة  طلباتساليبها مع املتأظمتها و أنصعوبة حصول املؤسسات الصغرية واملتوسطة على املواصفة وذلك لعدم تواةق

 ؛1من قبل النظام

 ؛2اخلارجية ستشارات و برامج املراجعةكتواليف اإل 14001يزورتفاع تولفة احلصول على شهادة املواصفة القياسية األإ 

 

                                                 
 .95، صمرجع سبق ذكرهةاطمة طالب ،  1 
 .4،ص2014، 2العدد 07ات للبحوث و الدراسات اجمللدح، جملة الوااجلزائرية املؤسسات تسيري يف  14000االيزو البيئية دارةاأل نظام مكانةوليد شتوح، 2 
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 ؛و الوقتاجلهد هدر زيد من ت 

 ىل النظام البريوقراطي ملا يفرضه من إجراءات دقيقة و صارمة؛إعتنرب عودة ت 

  ؛1البيئية للمؤسسة  اجلوانبجل حتديد أصعوبة وضع األولوايت و األهداف و الغاايت البيئية من 

  ؛2ختيار اجملهزين وشح املواردإختلق حواجز جتارية تناجم عنها صعوبة 

 . 14001يزواألإصدارات املواصفة القياسية الفرع الرابع: 

عد الب تعزيزىل إول مواصفة ةعالة تسعى أوهي  ،عدة تعديقاتطرحها  ذمن 14001يزواملواصفة القياسية األ شهدت  

 عادة تستغرق  ، واليترةاملتور  تعديقااهتاديناميوية املواصفة و عوس على نإهذا ما و حتس ن املواسب االقتصادية ، علىالبيئي زايدة 

 .م1996عام صدار هلذه املواصفة إول أن اكو ، 3سنوات 5اىل  4ما ب ن 

 . 14001أيزوواصفة القياسية للم 2004صدار إ-01

تشاجيع املؤسسات  من اجلن اهذا التعديل ك واهلدف منم 2004 عاميف 14001أيزواملواصفة القياسية  علىول تعديل أجراء إمت  

صدار إ)اإلصدارين  وابملقارنة ب ن السلسة،صدار هلذه إ يناثم2004يعتنرب تعديل  ، اذمستداماهتا البيئية بشول اممارسعلى حتس ن 

 :يتكاآختقاف بينهما  اإليتضح ( م2004صدار إو  م1996

  م1996صدارإثن ن يف إ بندين اناك  أن بعد  (3.4.4يف تسلسل )مت دمج الغاايت واألهداف يف بند واحد 

 ؛برامج اإلدارة البيئية( 4.3.4و) األهداف والغاايت( 3.3.4) 

  (؛3.5.4( اىل )2.5.4من )تغري تسلسل بند عدم املطابقة واإلجراءات التصحيحية والوقائية 

 (وهي التقييم والتواةق وتتضمن بدورها مطلب ن ةرعي ن 2.5.4إضاةة متطلبات جديدة حتت بند ):ومها 

o (1.2.5.4)  القانونيةمع املتطلبات وهي التقييم والتواةق 

o  تقيم التواةق مع املتطلبات األخرى؛ (2.2.5.4خر هو )آوةرع 

 ( 5.5.4إضاةة متطلب جديد حتت بند)  الداخلي؛املسمى ابلتدقيق 

                                                 
 .39،صمرجع سبق ذكرهرغد منفي ، امحد الدليمي،  1 
 .227نزعي ةاطمة زهرة، مرجع سبق ذكره،ص 2 
 .73،صمرجع سبق ذكرهرشيد عقاب ، 3 



 14001إلعادة تدوير املخلفات الصناعية وحماية البيئة و الحصول على املواصفة القياسية أيزو النظري  اإلطار         الول:الفصل 

 

84 

  لغرض تشخيص الفاجوة يف تطبيق وتوثيق املتطلبات  14001:2004أيزوىل متطلبات املواصفة إختصيص ةقرة منفردة

 مة. ئحتديد أسباب عدم املطابقة ومن مثة وضع احللول املقااهلدف منها  القانونية

 . 14001أيزواملواصفة القياسية 2015 إصدار-02

سبتمنرب 15الثالثة يف  نسخة صدارإذات صلة مبا جيري من تغيريات يف السوق مت 14001 أيزو القياسيةحىت توون املواصفة      

 الثاينم و 1996بعد اإلصدار األول لسنة صدار هلذه املواصفةإحدث أو  اثلث طبعةتعتنرب  ، و هبذا بشول رمسي2015

ألداء احتس ن على ىل ذلك ركزت إزايدة ،  م2004ابملبادئ الرئيسية إلصدار حتفظت إا هنأب1هذه النسخة  ما مييز، م2004لسنة

 النسخة:هم التغيريات اليت جاءت يف هذه أومن . ةقطبدال من حتس ن نظام اإلدارة  ةللمؤسسالبيئي 

 ؛سرتاتياجي للمؤسسةزايدة بروز اإلدارة البيئية يف عمليات التخطيط اإل 

 ؛تركيز أكنرب على القيادة 

  ن آاثر تغريم للموارد والتخفيف مستخدام املستدامثل اإل والتدهور،ستباقية حلماية البيئة من الضرر إإضاةة مبادرات 

 ؛املناخ

 ؛حتس ن األداء البيئي 

  ؛البيئية اجلوانبالتفوري يف دورة احلياة عند التفوري يف 

  تصالاإلإضاةة اسرتاتياجية. 

 أيزوألخرى مثل عدد من معايري نظام اإلدارة البنفس املصطلحات والتعريفات  ،مشرتكا قاع املعيار املنقح هيويتب ذلك،إىل  زايدة   

ات معيارين أو أكثر متطلب يليبأن ه ناإبموحيث  "تواملاملدارة االنظام " اليت ختتار تشغيل املؤسساتخاص  بشولويفيد . 9001

 واحد.أن من معايري نظام اإلدارة يف 

    
  

                                                 
1 International Organization for Standardization , ISO 14001 Environmental Management Systems – Revi-
sion, Consult it on a date 16/11/2020, On 15 :40 , , From the site 
https://web.archive.org/web/20190329090722/https://www.iso.org/iso-14001-revision.html 
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ىل إيسعى حيث High Level StructurHLS « *1: «عايل املستوى عيار ما يسمى ابمل ىلإللوصول كما يهدف هذا التعديل 

د سلسلة القيمة من خقال متداإيف رصد األثر البيئي على ثر مرونة أو أك  املستدامة بعاد التنميةأيتماشى مع  ةدارة بيئيإحتقيق نظام 

 .2دورة حياة املنتجىل إاملؤسسة و عمليااهتا  شطةنالبيئية أل اجلوانبالرتكيز على 

 : 3و تتمثل يف 201514001:يزوصدار األإابلبنود العشرة اليت يوةرها ويتم ذلك من خقال العمل 

 لعمل التنفيذيا،  الدعم، التخطيط، القيادة، طار املؤسسةإ، املصطلحات و التعاريف، املراجعة املعيارية، جمال التطبيق -

 التحس ن.و  تقييم األداء 

 :هم ما جاء فيهاأو  2004اصدار14001أيزودوافع التعديل املواصفة القياسية  الفرع اخلامس

 دوافع التعديل:-01

لتطورات احلاصلة يف اجملال جل مسايرة اأمن ىل تعديقات عديدة إ 2004اصدار  14001أيزوخضعت املواصفة القياسية 

 :4دالتعديقات جن دواةع هذههم أثرت بدورها على النسق البيئي و من أاليت الصناعي 

  ؛ 2004ت عليه يف عام نابوثري مما ك طلباأكثر صبح أالتحوم البيئي  يفتوقعات اجلمهور 

 للمؤسسات؛زيد من الشفاةية حول األداء البيئي املإىل  اجلمهور و احلوومات اجةح 

 كإدارة اجلدودةظمة األخرى  نواأل البيئية ظمة اإلدارةأنيف التوةيق ب ن  رغبة املؤسساتISO 9001، وإدارة الطاقة ISO 

 .العمل اتسرتاتياجيإستعداد لوضع املناهج البيئية يف صميم اإلو  50001

م 2013م و 2012لفرتة ما ب ن سنة لستقصائية إبدراسة  ISO، قامت اهليئة املعنية ابلتعديل يف املنظمة العاملية للتقييس عليهو 

للخروج بنسخة  إضاةة تعديقات على ضرورة هاسفرت نتائاجأ، حيث  14001يزوعلى املواصفة القياسية األ

 اجلديدة .14001:2015أيزو

                                                 

* HLS   هو اختصار لHigh Level Structure   و هو اهليول األساسي جلميع معايري نظام اإلدارة، و يعين هذا أنه وةًقا لHLS  ةإن مجيع معايري نظام اإلدارة مثل ،
ISO 9001  للاجودة أوISO 14001  للبيئة أوISO 45001 .للصحة والسقامة هلم نفس التصنيف و الفصل و الفقرة، يف هيول يسهل توامل أنظمة اإلدارة 

 .73،صمرجع سبق ذكرهةاطمة طالب، 2 
 73،صاملرجع نفسه 3 

4 HSE Réglementaire, Norme ISO 14001 : 5 nouveautés pour une norme plus ambitieuse, Consult it on a 
date24/11/2021, On15 :03, From the site 
https://hse-reglementaire.com/norme-iso-14001-5-nouveautes-norme-plus-ambitieuse/ 

 

https://hse-reglementaire.com/
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الوقت من طرف املؤسسات احلاصلة على النسخة  ا من( بعض14001:2015يزوخة اجلديدة)األعملية التحول حنو النس و تطلبت

أتجل النهاية الرمسية للفرتة ،  ISO للتقييس اهليئة املعنية ابلتعديل يف املنظمة العامليةا جعل ، مم(14001:2004يزوالسابقة )األ

(سنوات للتخلي التدرجيي على نسخة 03عتبار ةرتة ثقاثة)خذة بع ن اإلآ، م2018ىل غاية سبتمنرب إتقالية حنو النسخة اجلديدة ناإل

 .م و اال تفقد هذه املؤسسات اعتمادها2015م و تبين نسخة 2004

 .14001أيزوللمواصفة م 2015حنو نسخةالتام لعملية التحول املتاحة منية ز ( : الفرتة الI04.الشكل رقم )

 

 

 .76،صمرجع سبق ذكرهمعاذ بن ميمون، سهام بن الشيخ،  املصدر:

  هم الفروقاتأ-02

 :  كااليت 14001:2015يزوو األ 14001:2004يزوهم الفروقات ب ن النسخت ن األأتتلخص و 

 ( بنود 10إضاةة عشرة )( أربعة بنود ةقط؛04ت حتتوي على )ناجديدة بينما النسخة القدمية ك 

  وثيقة  ةعشر  ثنتاا 12ال إ طمل تشرت لزامي بينما النسخة القدمية إستة عشرة وثيقة وعقد  16النسخة اجلديدة تشرتط 

 ؛1وعقد الزامي

  يول املؤسسة ( املتعلق هب04البند الرابع )إضاةة متطلب جديد يف النسخة اجلديدة و هو Contexte Of 

Organisation؛ 

 من الدليل  التحول ISO 83  اىلANNEX SL ميثل  ، حيث(هذا األخريANNEX SLحاجرة) لبناء األساس  

 MSSظمة اإلدارة أنمجيع معايري  واملصطلحات معيف التعاريف  ةمتطابق ة املستوىرةيععامة موحدة إدارة  نظام

Management  System Standards و متناسقة مع نظم اإلدارة االخرى؛ 

                                                 
 .84،صمرجع سبق ذكرهةاطمة طالب ،  1 

صدور النسخة 
اجلديدة 

للمواصفة 
القياسية 

14001ايزو

02/06/
2015

بدئ عملية 
التحول 

والتحديث 
لنظام االدارة 

دمية البيئية الق

09/2016

تقييم عملية 
التحول لدي 

املنظمة 
االعمال 
ومدى 
مطابقتها 

2017

التحول التام 
والتطبيق 
النهائي 
للواصفة 
القياسية 

14001ايزو

09/2018
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 ىل معاجلة املخاطر و الفرص ؛إ( الرامي 6.1د )بنإضاةة متطلب جديد يف النسخة اجلديدة و هو ال 

  ؛ يف النسخة اجلديدة اإلجراءات الوقائية والتخلي عن متطلبات األهداف البيئية 

  و هي كااليت، كثر مشولية و حداثة ألتصبح يف النسخة اجلديدة تغيري املصطلحات:  

o مصطلح السلع و اخلدماتProduct and services   بدل مصطلح السلعProduct؛ 

o الساجقات ن ااملصطلحDocuments و التقاريرRecords  مت مجعهما ليصبحا التوثيق املعلومايت

Documented information؛ 

o  و غريها  القانونيةاملتطلباتLegal And Other Requirements  جبارية االلتزامإأصبحت 

Compliance Obligation؛ 

o  ت و اإلبقاء على املصطلحات القدمية مادامأللمؤسسات احلرية يف تغيري املصطلحات وةق النسخة اجلديدة

 األهداف.تؤدي نفس 

 عاجلة اجلودة ضرورة العمل مببدأ دائرة دميينغ((PDCA  و أ(PLAN-DO-CHECK-ACT)؛ 

 على املستوى العمليات ةقط؛ تناضمن اخلطط االسرتاتياجية للمؤسسات بعدما كهداف اإلدارة البيئية أدماج إ 

  ؛الدنيا  اإلدارةكتفاء ابلعمليات التنفيذية يفسسة بدل اإل ؤ لتزام اإلدارة العليا للمإمن خقال تدخل و كنرب على القيادة أتركيز 

 من  ا هذاحتدد دورة احلياة منتاجااهتا و خدمااهتأن ، على يث جتنرب النسخة اجلديدة املؤسساتلتزام مبنظور دورة احلياة حاإل

 :خمتلف أتثريااهتا البيئية من خقالجل التعرف األمثل على أ

o  املظهر البيئيEnvironmental Aspectخدمااهتا( و أشطة املؤسسة )منتاجااهتا أنج عن : وميثل كل ما هو انت

 ؛الصرف،... تسرابت الرتبة  الضوضاء ، مياهعلى البيئة مثل:  أتثريو له 

o البيئي  التأثريEnvironmental Impact:  يت تقوم ال شطةناألو الولي يف البيئة  نتياجة أوهو التغري اجلزئي

 .هبا املؤسسة 

  ىل إ رى حديثة ، إضاةةالتقليدية أبخ ستبدال طرق التوثيق و التخزينإالتوثيق الرقمي و تتم يف النسخة اجلديدة من خقال

 شطتها.نألختتار توثيق ما تراه مناسبا  أن حرية املؤسسة يف 



 14001إلعادة تدوير املخلفات الصناعية وحماية البيئة و الحصول على املواصفة القياسية أيزو النظري  اإلطار         الول:الفصل 

 

88 

  لعمال(بيه الداخلي أي ب ن )اإلدارة العليا و اناحتقيق االتصال جبحيث عملت النسخة اجلديدة على تعزيز االتصال 

  ؛1املوردين، العمال، املوظف ن، اإلدارة، جملس اإلدارة واالحتادات العمالية( املسامه ن،املتعاقدين، )واخلارجي ب ن 

  للموارد الطبيعية واحلفاظ عليها.ينالعققا ستغقالالبيئة: ويتم ذلك من خقال اإلمحاية  

  ا هذه هم التوصيات اليت جاءت هبأتعتنرب عملية حتس ن األداء البيئي وبشول مستمر من حيث  :البيئي األداءحتس ن

  .الفعلية واملمونةالسلبية من اآاثر البيئية جل احلد أالنسخة وهذا من 

 .14001:2015يزواأل و14001:2004يزولنسختني األاملقرتحة ل املتطلباتبني هم الفروقات أ (:I04.رقم ) اجلدول

 14001:2015يزواأل  14001:2004يزاأل
 جمال التطبيق .1 جمال التطبيق .1
 .املرجعية املعيارية2 .املرجعية املعيارية2
 املصطلحات والتعريف .3 .املصطلحات والتعريف3
  حمتوى املنظمة .4
 نظام اإلدارة البيئية  تطلباتم .4 

   وحمتواها .ةهم املنظمة 1.4
  حتياجات وتوقعات األطراف املعنيةإةهم  .2.4
  حتياجات وتوقعات األطراف املعنيةإةهم  .3.4

 .نظام اإلدارة البيئية 4.4 .املتطلبات العامة 1.4
  القيادة .5

  .القياد وااللتزام  1.5
 .السياسة البيئية 2.4 .السياسة البيئية 2.5
 دوار ،املسؤولية والسلطةاملوارد ،األ .1.4.4 األدوار، املسؤولية ،السلطة داخل الشركة .3.5
 .التخطيط3.4 .التخطيط6

العمل الذي يتع ن تنفيذه يف مواجهة  .1.6
 املخاطر والفرص

 

  .عموميات1.1.6
 البيئية  اجلوانب.1.3.4 البيئية اجلوانب.2.1.6
  وغريها  القانونية.الشروط 2.3.4 لتزام واالمتثالاإل .3.1.6
  . خطة العمل 4.1.6

                                                 
 .79،صذكرهمرجع سبق معاذ ميمون ، سهام بن الشيخ، 1 
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لتحقيق  وخطط العملهداف البيئية .األ2.6
 األهداف  

 هداف البيئية .األ1.2.6  والنربامج املستهدةةهداف .األ3.3.4
ق لتحقي وخطط العمل. االهداف البيئية 2.2.6

 األهداف البيئية  
 .العمل و التنفيذ4.4 .الدعم 7

 املوارد ،االدوار ،املسؤولية والسلطة .1.4.4 .املوارد 1.7
 يات ، التووين و التحسيسنا.االمو2.4.4 ياتنا.االمو2.7
 . التحسيس3.7
 تصال .اإل4.7

 تصال.اإل3.4.4
 .عموميات1.4.7
 تصال الداخلي .اإل2.4.7
 تصال اخلارجي .اإل3.4.7
 .املعوملات املوثقة 5.7

 .التوثيق 4.4.4
 .عموميات1.5.7
 .التمون من التوثيق 5.4.4 سيس وحتي ن املعلومات املوثقة .أت2.5.7

 .التمون من التساجيل 4.5.4
 .التمون من التوثيق 5.4.4 .التمون من املعلومات املوثقة 3.5.7

 .التمون من التساجيل 4.5.4
 .بدئ العمل و التشغيل4.4 شطة التشغيلية ناز األأجن.8

 .التحوم يف العمليات6.4.4 عمليات .التخطيط و التحوم يف ال1.8
 . التحضري واالستاجابة حلاالت الطوارئ7.4.4 ستاجابة حلاالت الطوارئ.التحضري واإل2.8
 .املراقبة 5.4 داء.تقييم األ9

 .املراقبة و القياس 1.5.4 املراقبة، القياس، التحليل والتقييم .1.9
 .عموميات1.1.9
 . تقييم املطابقة2.5.4 .تقييم املطابقة 2.1.9
 .التدقيق الداخلي 2.9

 .عموميات1.2.9 .التدقيق الداخلي 5.5.4
 .برانمج التدقيق الداخلي 2.2.9

 دارة. مراجعة اإل6.4 دارة .مراجعة اإل3.9
  .التحس ن 10

  .عموميات1.10
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.عدم املطابقة ، اإلجراءات التصحيحية ، اإلجراءات 3.5.4 .عدم االمتثال واإلجراءات التصحيحية 2.10
 الوقائية 

  .التحس ن املستمر 3.10
 : إرشادات استخدام املعيارAامللحق  : إرشادات استخدام املعيارAامللحق 
و 14001:2015يزو:املراسقات ب ن األBامللحق 

 14001:2004يزواأل
 

و 14001:2015يزو:املراسقات ب ن األBمللحق  
 9001:2000يزواإل

 الفهرس الفهرس 
  جبدي للمصطلحات ةهرس ا

  املصدر :

ISO 14001 - Système de Management Environnemental - Guide de Correspond, BSI Group 

France,2017 , consulter le 10/05/2021 ,à 16 :06 ,Depuis le site https://www.bsigroup.com/LocalFiles/fr-

fr/iso-iec-27001/ressources/Guide%20de%20correspondance%20ISO%2014001.pdf 

  2015صدار إ 14001أيزوللمواصفة القياسية  األساسية و املنهجية املبادئ الفرع السادس:

 منهاجية يف ذلك على  ستناداً إيف التحس ن املستمر  2015اصدار14001أيزوللمواصفة القياسية  تلخص املبدئ األساسيي  

(PDCA) عمال و تطوير اجلودة اليت  يطلق عليها ليات األآ شوال أحد أةعل ، و هي إمث  /حتقق درسأ ،نفذ، خطط  اليت تعين

نفصلها   أن ميون ،  (PLAN-DO-CHECK- ACT)  ليزيةجنللولمة اإل ختصاراً إهي و و شويهارت أيضا برابعية دمينغ أ

 كما يلي :

   ططخ PLAN: 1و تتمثل يف: 

  ؛عمليات املؤسسةحتديد أهداف واضحة جلميع 

  ؛ و املتنبئ به مستقبقاأ و املظهر املرصودو املرتقبة أاحلالية البيئة  احلالةب ن فاجوة ال حتليل 

   املواد  و املتمثلة يفرجية اخلا اجلوانبو  املؤسسة العمليات اليت تستخدمها و املتمثلة يف البيئية الداخلية  اجلوانبحتديد 

 ؛ية اإلنتاجاليت تستخدم يف العملية  اخلام

                                                 
1 Oliver Peterson , What is ISO 14000? EMS Basics & Implementation (Environmental Management), 
Consulted on 22/12/2020,On 20:40,Fromethe site  https://www.process.st/iso-14000/ . 
 

https://www.process.st/taylorism/
https://www.process.st/taylorism/
https://www.process.st/author/oliver/
file:///D:/What%20is%20ISO%2014000%3f%20EMS%20Basics%20&%20Implementation%20(Environmental%20Management),%20Consulted%20on%2022/12/2020,On%2020:40,Fromethe%20site%20%20https:/www.process.st/iso-14000/
file:///D:/What%20is%20ISO%2014000%3f%20EMS%20Basics%20&%20Implementation%20(Environmental%20Management),%20Consulted%20on%2022/12/2020,On%2020:40,Fromethe%20site%20%20https:/www.process.st/iso-14000/
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  ؛ اإلداريةجراءات الإ سياسات والتطوير 

   القانونيةالتشريعية و حتديد املتطلبات. 

 فعلإ DOذلك و  مرحلة بعد التخطيط، حيث تعمل على وضع اخلطة على مسار التنفيذ ينو هي اث: : تنفيذ العمليات

 من خقال:

 ؛تعي ن مسؤول العمل داخل نظام اإلدارة البيئية 

 جراءات و العمليات حيز التنفيذ؛وضع اإل 

 جراءات ذات الصلة ابلعمليات البيئية ؛توثيق اإل 

   ؛وتساجيل النتائج القازمةلعمليات ل همذيتنفكفاءة تعليم املوظف ن للتأكد من 

 ستاجابة هلا ؛التأهب حلاالت الطوارئ و كيفية اإل 

  ؛)خاصة اإلدارة(  مستوايت املؤسسة مجيع  يفتصال اإلتفعيل 

 هذه املرحلةجتسيد يف  املؤسسةمجيع موظفي  ةشاركم. 

 فحصإ  CHECK : و عمليات قياس ومراقبة الو عليه يتم مقاحظة كيفية عمل نظام اإلدارة البيئية حيث يتم ةيها

 : تتضمن هذه املرحلة األداء العام اليت متهد للمرحلة املوالية ، ونتائج على احلصول  ابلتايل

  ؛مراقبة عمل نظام اإلدارة البيئية  
 ؛قياس ومراقبة العمليات واإلبقاغ عن نتائج األداء العام 
  ؛القيام بعمليات التدقيق )داخلية وخارجية( للتحقق من أداء نظام اإلدارة البيئية 
 الدراسة هذه عن جمرايتالدقيق للخطوة املوالية بقاغ اإل. 
 العمل ACT :و يتم يف هذه املرحلة العمل على حتس ن أداء اإلدارة البيئية على أساس النتائج : 
 ؛البيئية   اإلدارةجل حتس ن نظام أختاذ كاةة اإلجراءات التصحيحية من إ 
 إجراءات االتصاالت بشول مقائم ؛ 
  ؛القانونيةتقييم الظروف املتغرية مثل املتطلبات 
 جتديد اخلطط و إضاةة حتسينات على النتائج  املوصى هبا يف املرحلة السابقة ؛ 

  حتس ن نظامستمرارية إ أن جل ضمأتوصيات من التقدمي. 

 



 14001إلعادة تدوير املخلفات الصناعية وحماية البيئة و الحصول على املواصفة القياسية أيزو النظري  اإلطار         الول:الفصل 

 

92 

 عملية التحسني املستمر (CI) : و متثل عملية التحس ن املستمر تندمج يف كل هاته املراحل السابقة أن من املقاحظ 

ب ذ يعتمد على تصحيح نقاط الضعف من خقال حتليل النتائج ودراسة االسباإلنظام اإلدارة البيئية، أحد الركائز األساسية 

( ZERO WASTEاملؤسسة اهلدر الصفري )يساهم هذا التشخيص يف تقليص اهلدر و ابلتايل  كلما حققت حيث 

  تستبعد املخلفات امللوثة.1

 هي:و ( جمقات رئيسية 03يستهدف التحس ن املستمر ثقاثة )و 

 سةيتم ةيه دمج مجيع إدارات املؤسو  ،كاةة املؤسسة: توسيع نطاق نظام اإلدارة البيئية ليشمل  النطاق والتوسع.    

 اإلنتاج،  ،...مثل العمليات، املؤسسة عمليات و وظائفدماج نظام اإلدارة البيئية يف مجيع إ: العمليات والوظائف 

 التسويق.

 واخلطط مجيع املعارف  إلضاةة إىل، ابتنظيم نظام اإلدارة البيئية نفسهيشري هذا إىل هيول و و : حتسني نظام اإلدارة البيئية 

 لتعامل مع قضااي بيئة األعمال.ا

 . 14001أيزوملواصفة القياسية وفق ا( : التحسني املستمر I05.الشكل رقم )

 
 Yarnell & Patrick, Implementing An Iso 14001 Environmental Management System , A Case :املصدر

Study Of Environmental Training And A Wavereness Of The Vacouver International School Of 
Resource & Environnement Of Management ,1999 ,14. 

 .14001أيزول املواصفة القياسية ظو ميثل الشول أعقاه حلقة التحس ن املستمر وةق نظام اإلدارة البيئية يف  

                                                 
 .178،صمرجع سبق ذكرهنزعي ةاطمة الزهراء ،  1 

:  خطط PLAN
اجلوانب +السياسة البيئية+

انونيةاملتطلبات الق+البيئية

االهداف و االغراض +

:اعمل DO
التدريب +املسؤولية +اهليكل +
الرقابة و التوثيق+االتصاالت +

:STUDYافحص
القايس+الرقابة

التدقيق +التسجيل+

:إفعل DO
مراجعة االدارة -
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 ة و االقتصادية يو آاثرها البيئعادة تدوير املخلفات الصناعية إل مدخلاملبحث الثالث: 

من مواسب  وسهملا يع خملفااهتا و هذا راجع عادة تدوير إكبريا لنشاط   ااهتمام صبحت خمتلف املؤسسات الصناعية تويلأ

حيث سنعرض من خقال هذا املبحث مجلة من املفاهيم ذات الصلة بنشاط ، على حد سواء  قتصادية و بيئية للمؤسسة و حميطهاإ

 .أتثرياته على البيئة و االقتصادإعادة تدوير املخلفات الصناعية و

 املخلفاتومصادر أنواع  ول:األاملطلب 

أسس و طوي على تدابري تن إذ،  يتم حتويلها إىل منتاجات جديد ليتا خلفاتمواد من املعلى حتويل إعادة التدوير َتقوم عملية  

  ستخراجه منها  .إتراعى ةيها نوعية املخلفات و ما ميون علمية 

 املخلفات:ول: تعريف الفرع األ

 :  تتمثل يفو  لونها ختتلف يف جوهرها عن بعضها البعضو  دةةمرامصطلحات ثقاثة دائما دون التمييز ب ن  املخلفاتتستعمل كلمة 

 تالنفااي Déchet / Waste :  تهتنإو أغري قابلة لقاستعمال  وال توون مرغوب ةيها هي بقااي املواد اليت و 

 . 1صقاحيتها

  القمامةOrdure/Filth:  2مشئزازاملقزز و املثري لإلهي تلك النفاايت ذات املظهر و. 

  الفظلة Residue /Résidu : ري طبيعيةم غأت ناحويل طبيعية كو التأو بقااي املواد الناجتة عن عملية التصنيع. 

  املخلفاتTrashes: حبيث  عمال سترعوب ةيها و اليت توون قابلة لإلاملو املستهلوات غري أو املواد أشياء و هي األ

 .و عدة مرات أستفادة منها من خقال تدويرها مرة ستخدامها و اإلإعادة إميون 

 و منظمات خمتصة ، نذكر منها : و للمخلفات عموما تعاريف عديدة صيغت من طرف هيئات  

 

                                                 
  .21،صمرجع سبق ذكره، ادارة املخلفات الصلبة و السائلة، يمحد السرور أ 1
 والتهيئة اجلغراةيا األرض اإلقليمية،كلية علوم التهيئة ختصص ماجستري، اخلروب،مذكرة مدينة اجلزائر حالة يف املستدامة والتنمية الصلبة احلضرية النفاايت تسيري ، بوةنارة ةاطمة2 

 .9 ص ، 2009 قسنطينة، ، منتوري جامعة العمرانية، التهيئة قسم العمرانية،
 09:45الساعة ،على 06/01/2019، اطلع عليه بتاريخ 
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  تعريف منظمة الصحة العاملية World Health OrganizationWHO و أ تلك القمامات"ا أهنعلى

 .1"مهيةأو أمة صبحت ليست هلا قيأما و ن ايف مويرغبون هبا يف وقت ما و صحاهبا ال أصبح أو املخلفات اليت أالقاذورات 

 كل   لناجتة عنا بقاايال تلك "ا أهنزالتها إاملتعلق بتسيري النفاايت ومراقبتها  و  19-01ون نااملشرع اجلزائري يف الق تعريف

لتخلص منه  ابو احلائز أاملالك ج و كل منقول يقوم و منتو أكل مادة م  عأو بصفة ستعمال و اإلأو حتويل أ اإلنتاجعمليات 

 2 و إبزالته "أو يلزم ابلتخلص منه أقصد التخلص منه ، و أ

 حيث حصر مفهوم املخلفات يف نقطت ن مها:3م 1990 لعام يناون محاية البيئة النربيطناتعريف ق 

 و الفساد؛أو التلوث أو الوسر أو سلعة حباجة للتخلص منها بسبب تعرضها للتلف أي مادة أهي  .1

 خرى غري مرغوب هبا.أي مواد أو أو خردة أي مادة تنشأ عن نشاط مع ن و توِون نفاية أهي  .2

  4"عند صاحبهقتصادية قيمته اإل ةقد و شيءأمادة "ا كل أهنقتصادية على إكادميية أو تعرف من وجهة نظر . 

  املخلفاتأنواع  :الثاينالفرع 

 :  كالتلىو هي  ختقاف مصدرها و درجة خطوراهتا و طبيعتها ، عديدة ختتلف إبأنواع ىل إ املخلفاتتصنف 

 يلي: ىل ماإو ميوننا تصنيف املخلفات حسب مصدرها  :5حسب مصدرها  املخلفات نواعأ-01

 ساسا منأعات السونية و هي موونة اليت تصدر عن املنازل و اجملم املخلفاتو هي تلك :  /منزلية سكنيةالخلفات امل : 

اء الضخمة ىل األشيإاألغذية و الورق و الورتون املواد البقاستيوية املنسوجات اجللود االخشاب الزجاج املعادن إضاةة  نفاايت

 . لورتونيات و البطارايت و الزيوت و النفاايت املنزلية اخلطرةاإلو 

 

 

 

 

                                                 
 .45،صمرجع سبق ذكرهجمبل رةيق مرجان،ميس حس ن العميدي،  1
 .10،ص77،15/12/2001،العددالقانون املتعلق بتسيري النفاايت و مراقبتها و معاجلتهااجلريدة الرمسية للاجمهورية اجلزائرية ، 2

 .17،صمرجع سبق ذكرهمحد السروي ،أ 3 
 .18،صاملرجع نفسه 4 
 .3،ص2007ديسمنرب10النفاايت، مع التعامل مبرافق والسالمة اخلاصة والصحة البيئة بشأن إرشاداتإرشادات البنك الدويل ،  5
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 عنااملص ،حمطات توليد الوهرابء  ،شائية ناملواقع اإل ،و مصدرها الصناعات اخلفيفة و الثقيلة صناعية: الخلفات امل  

ضاةة إمواد اهلدم  البناء  ،نفاايت األغذية  ،التغليف ،شطة التنظيف أن خملفاتتتمثل يف  خملفات عديدةو ينتج عنها  الويماوايت

 النفاايت اخلطرة و اخلاصة .ىل إ

 اإلدارية يناالفنادق و املطاعم و األسواق و املب شطة التاجارية ونو هي الناجتة عن األ تجارية و املؤسساتية:الخلفات امل  

ابإلضاةة دن خشاب النفاايت و املعاارس و املستشفيات و الساجون تتوون من األوراق و الورتون املواد البقاستيوية األدو كذلك امل

 خلطرة . والنفاايت اخلاصة  ىلإ

 : هزة الوهرابئية األجمن نفاايت تتوون و  1االلورتوينو هي تلك النفاايت ذات املصدر املخلفات االلكرتونية 

شبوات الضغط  غناطيسية الصادرة عنإىل املوجات الوهرومضاةة إلورتونية مثل شاشة التلفاز، الومبيوتر،...، اهلاتف النقال ، واإل

 . أنواع املخلفات جهزة االرسال و البث االذاعي و تعد من اخطرأالعايل  و خمتلف 

  : خملفات من  و تتوون صقاح الطرق و املواقع اجلديدةإو هي الناجتة عن مواقع البناء و اهلدم و خملفات البناء و اهلدم 

 .الشوارع و املنتزهات و الشواطئ و حمطات املياه و حمطات معاجلة املياه املستعملة  تنظيف 

 حسب درجة خطورهتا : ملخلفاتا نواعأ-02

 بيئية  مشوقات ال يشول وجودها، و بيئًياسليمة يسهل التخلص منها بطريقة : هي جمموع املواد اليت احلميدة خلفاتامل

  .خطرية

 خطريةل بيئية ي إىل مشاكتؤد ومعدنية اشعاعية او موواناهتا على مركبات يف : هي تلك اليت تشتمل اخلطرة خلفاتامل 

صة ىل خملفات الذخائر و االسلحة النووية و التاجارب العلمية املختإضاةة إ،  املخلفات الصناعية والويماوية هي نتياجة و

 .2ف من السن نآو اليت تبقى خملفااهتا موجودة يف الطبيعة ملئات األيف جمال النظائر املشعة 

 يلي: ىل ماإو تصنف  حسب طبيعتها : املخلفات نواعأ-03

 

 

                                                 
 81ص، 2013،اهليئة العامة لقصور الثقاةة ، القاهرة ،مصر، التلوث االلكرتوين التلوث اخلفيكمال شرقاوي غزايل،  1
 .11،ص 2020، دار زهور املعرةة و النربكة، مصر، النفاايت النوويةادارة أسامة عبد الرمحن ابراهيم عبيد ،  2
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 ما يوون  بامصدرها غال ىل مئات السن ن لتتحلل ،إحتتاج  وونة من مواد معدنية أو زجاجية،مهي و  الصلبة: املخلفات

 .خطرا على البيئةشول ت والزراعية  وأالصناعية ،  نزليةن النفاايت املم

 1منهااعية والزراعية املختلفة. و ستخدام املياه يف العمليات الصنإ تنتج عنهي مواد سائلة و  السائلة: املخلفات: 

 .و البحار ،...ارهناأل، نكالودايت لقى يف مصادر املياه اجلارية   حيث .الزيوت، مياه الصرف الصحي

 تتصاعد  ع اليتناىل مداخن املصإعوادم خمتلف وسائل النقل اضاةة هي الغازات أو األخبرة الناجتة عن و  الغازية: املخلفات

 .النيرتوجينية أكسيد الونربيت، األكاسيد ينأول أكسيد الوربون، اث ينبعث منهاو  اهلواء يف

 ية النوو  اإلنتاجتنتج عن عمليات اليت  شعةاملواد املحتتوي على  اليت  خلفاتامل تتمثل يفو :  شعاعيةإلاخلفات امل. 

 تشمل و  حللتلقابلة ل عضوية مواد  ، تتشول منيناو احليو أذات املصدر النبايت النفاايت تلك هي  :النفاايت العضوية: 

 .لتشذيبالنفاايت اخلضراء ونفاايت ا ، ،...نفاايت اخلشب،الورق املتسخ ابلغذاء  ،النفاايت اخلضراء ، نفاايت الطعام

 ستفادة منها :اإل درجةحسب  املخلفاتأنواع -04 

 إلعادةالقابلة  وننزلية و تو...وامللزراعية و تشمل مجيع املخلفات منها الصناعية ، التاجارية ، ا :قابلة للتدوير خملفات 

 ستخدام.اإل

 :ماأ نوع ن من املخلفات و هي و تتوون من خملفات غري قابلة للتدوير : 

  الوتلة احليوية(  ردكمصا  ستفادة منها ستخدامها و اإلإ:و هي اليت ميون  ستخدامإلا قابلة إلعادةخملفات غري قابلة للتدوير و(

ول)و يصنع من ناث،االي ول )يصنع من بقااي اخلشب(ناامليثستخدام مثل من أشوال الطاقة القابلة لإل ىل شولإها حتويل و ميون

2 ن نبات الذرة(ول )و يصنع من) من زيوت النبااتت(، البوات الديزل احليوي بقااي النبااتت اليت تنتج الوثري من السور(،
كما .

 غاز مداةن القمامة" "سم إ، والذي يطلق عليه أيًضا ن اتطلق غاز امليث كلهاالزراعية   و القمامة املتعفنة والنفاايت البشرية أن 

 .""الغاز احليويأو 

                                                 
 .12،صاملرجع نفسه 1

 .9ص،2010،االمارات العربية املتحدة ، 1 ط ،هيئة ابوظيب للثقاةة  و الرتاث كلمة، جناز التغيريإالكتلة احليوية و نيوي ووكر، ترمجة عمر سعيد االيويب ، 2 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D8%A9
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 تتمثل يف و  ن اسنو صحة اإلخطورة عالية على البيئة و هي ذات : خملفات غري قابلة للتدوير و غري قابلة إلعادة االستخدام

ىل مواد إيلها و درجة كبرية من احلذر و هذا بتحو  مهارة عالية يف التعامل معهاطلب معظم املخلفات الصناعية اخلطرة  حبيث تت

 قل خطورة من خقال توسريها ابلطرق التقنية االمنة و التخلص منها يف مداةن النفاايت اخلطرة.أ

 .املخلفاتأنواع   خمطط (:I.06)الشكل 

 
 . الباحثةعداد إمن  املصدر :

 . واعهاأناملخلفات الصناعية و  :ثالثلفرع الا

 عيةت النامجة عن املمارسات الصناك املخلفالت"ا أهنتعرف املخلفات الصناعية على  تعريف املخلفات الصناعية :-01

هي و  الطبيعة ون اسنخطرة على صحة اإل ستعمالية  كما قد توونمن  قيمتها اإل ءو جز أية و اليت تفقد كل اإلنتاجالعمليات و أ

  ن اموىل التقليل منها ةدر اإلإع ناحيث تسعى بعض املصداراهتا و التخلص منها ،إجل أىل شروط خاصة من إبذلك  حتتاج 

 . 1"و القائها يف املوباتأو تصريفها و بيعها على حالتها  أعادة تدويرها إو االستفادة منها من خقال أ

و تراكمها بصفة  املخلفات الصناعية تشارنإسببا يف عود تاليت  العواملهناك العديد من  سباب ظهور املخلفات الصناعية:أ-02

 :منها نذكر وو البيئة ن اسنتضر اإل

 ؛ املطلوبة الوميات  معجزاء املشرتات املواد و األ كميات  س ب نناعدم التاج 

  قف موامنو تو أو الطلبيات أبعد شراء املواد االولية بسب ةسخ بعض الصفقات  يةاإلنتاجالغاء بعض العمليات 

  ؛اإلنتاج

                                                 
 .165،ص2018،دار الصفاء للنشر و التوزيع،عمان ، االردن ،01،طالنفاايت ربح و محاية البيئةارة دإ،عماد حممد احلفيظ  1 
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  متت عملية شراء املواد االولية بوميات كبرية ؛ أن بعد البيع  و صفقاتأطلبات الغاء بعض 

  مبدة طويلة يعرضها لإلتقاف و التقادم ؛ اإلنتاجصناف قبل البدء بعملية ستباق شراء بعض األإ 

  ؛1 تيف بعض املواد املشرتا ةائضهور ظ ىلإيؤدي مواصفات الطلبات و يف أالتغري يف تصميم 

  تودس قطع غيارها؛و  اآالتالتقدم التقين لبعض املعدات و 

  ىلإضاةة إ ،دون التخلص منها ابلطرق السليمة واالقتصاديةية اإلنتاجخملفات العملية بقااي و: 

  ؛لغرامات أو احلبساباملخالف ن  ملخلفات الصناعية ابلطرق العشوائية ، مبعاقبةرمي ا تدين ن الصارمة اليت ناغياب القو 

  للمخلفات ىل التخلص العشوائي و الضارإىل تلاجا االبيئية لدى العديد من املؤسسات و ابلتغياب الشعور ابملسؤولية 

 ونية .و ابلقرب من التاجمعات السأار ،...هنيف الطبيعة ، صب السوائل اخلطرة يف البحار و األرمي الاحلرق، الصناعية ك

  املخلفات الصناعية: اتتصنيف-03

  حسب املصدر:-03-01

 بعااثت الصناعية الغازية ناإلIndustrial Gaseous Emissions  :بعااثت يف العديد نو تتمثل هذه اإل 

 مونيا و كنربيت اهليدروج ن و املواد العضوية املتطايرة سيد الونربيت و األأك كسيد الوربون وأ ينمن الغازات الضارة مثل اث

و مصدرها اثبت أبيب ، الصمامات ..الواصقات ، انمثل تسريب األ  Fugitive Sourceما تسرييب إو يوون مصدرها  

ourceS ointP  2خطر امللواثت البيئية النامجة عن الصناعةأبعااثت من نو تعد هذه اإل و مصدر اهتوية حمددأمثل مدخنة  

 تصل اىل املناطق السونية و املدن. ا تبقى اثبتة يف اهلواء ملدة طويلة  وهنو ذلك أل

 املخلفات الصناعية الصلبة Industrial Solid Wastes  :هي مجيع املواد الصلبة و شبه الصلبة ذات  و 

املصدر الصناعي ، و ليست هلا قيمة اقتصادية ، قد يتم التخلص منها من املصدر ، كما ميون تدويرها كليا او تدوير البعض من 

تلف درجة خطوراهتا حسب نوع الصناعة، كما تتطلب شروط خاصة ملعاجلتها ملا ةيها من مواد خطرة و شبه مشعة موواناهتا  و خت

 : 3و مواد سامة و غريها، و تتضمن املخلفات الصلبة يف املنشآت الصناعية عادة

 جهزة التنقية؛أكياس املرشحات و الفقاتر و أ 

                                                 
 .54،صمرجع سبق ذكرهجمبل رةيق مرجان،ميس حس ن العميدي،  1 
  .48،ص2019، الدولية للوتب العلمية،القاهرة،مصر،14001، االدارة البيئية و املواصفة القياسية ايزومحد السرويأ 2 
 .52،صمرجع سبق ذكره، رةيق مرجان،ميس حس ن العميدي جمبل 3 
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 واعها؛نة أبأاحلم 

 املنتاجات املنتهية الصقاحية؛ 

 خملفات الشحوم و الزيوت؛ 

 خردة الورش من خمتلف املعادن؛ 

 .خملفات التعبئة من الورق و البقاستيك 

  املخلفات الصناعية السائلة Liquid Wastes Industrial  : املياه  وهي نواتج  سائلة تتوون من استخدام

واد توي على نسبة كبرية من املياه و قليل من امل،و تسمى غالبا مبياه الصرف الصناعي و حت 1يف خمتلف عمليات التصنيع

ستخدام املياه بعد املعاجلة، أو إطقاقها يف نظام الصرف الصحي، أو إىل املياه إالصلبة و غري الذائبة ،كما ميون إعادة 

 :2هم مصادر هذه املخلفات جندأو من  ،السطحية يف البيئة

  السائلة؛خطر النفاايت أهي من املركبات النفطية و 

  ؛احللقات رية متعددة وكربوانت العطاحلديد و ما حتتويه من مركبات عضوية معقدة اليت تعرف ابسم اهليدر ن اةر أمياه تنربيد 

 مياه الصرف الصناعية الناجتة غالبا عن معاجلة االغذية ؛ 

 ع النسيج و الصباغة؛ناخملفات الصبغة االصطناعية و الطبيعية من مص 

 ؛ارايتخملفات تصنيع البط 

  املخلفات السائلة الناجتة عن صناعة لب اخلشب والورق؛ 

  توليد راكز ختزين البرتول و ورشات العمل ...م ، كمستودعاتالصحيىل جماري الصرف إاملخلفات اليت يدخل ةيها النفط

 الطاقة؛

  خملفات مشعةRadioactive Wastes  :ن عالنظائر  املشعة الناجتة  و هي تلك النفاايت اليت حتتوي على بعض

 إشعاعية  لفاتخممن الصناعات اليت تنتج  العديدأن غري  ع الطاقة النووية ،ناستخدام  الطاقة النووية ، و تصدر عن مصإ

                                                 
 .163،صمرجع سبق ذكرهعماد حممد احلفيظ،  1 
 . 228،صمرجع سبق ذكره،ادارة املخلفات الصلبة و السائلةمحد السروي، أ2 
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تلوث لونها تبقى مصدر خطر و  املشع النوعال حتتوي على تراكيز عالية من  تهاغالبيو نووية، التفاعقات الال تتم ةيها 

 . 1السن ن آالفيستمر  أن  هميون كما  ن او احليو  ن اسنمبا ةيها اإلالطبيعة على  إشعاعي

 :درجة خطورهتا  حسب-03-02

  املخلفات الصناعية اخلطرةIndustrial Hazardous Waste و هي   :و تسمى أيضا ابلنفاايت السامة

كل، التفاعل آشتعال ،التقابلة لإلا هنو الصحة العامة ، و تتميز أب ن اسنكذلك ملا تشوله من خطرا و اهتديدا على اإل

كما  حتتوي على مركبات كيميائية شديدة اخلطورة و معادن ثقيلة سامة مثل الزئبق و الرصاص و الوادميوم 2سامة و 

  . الزرنيخو 

 املخلفات الصناعية غري اخلطرة Industrial Non-Hazardous Waste   : و هي عوس سابقتها 

منة بيئيا ،مثال ذلك و الصحة العامة و يسهل التخلص منها ابلطرق اآأ ،ن اسنالبيئة و اإلو ابلتايل ال تشول خطرا على 

 . 3بعض الصناعات الغذائية و الورقية

 ىل:إو يتم تقسيم هذا النوع من املخلفات ستفادة منها : حسب درجة اإل -03-03

  املواد التالفةDamaged Materials: خرى، و تتمثل يفأستفادة منها مرة و هي املخلفات اليت ال ميون اإل 

و تغيري أها ىل تقادمإت سليمة، و السبب يف ذلك يعود ناك  ن إبعض مستلزمات التشغيل و اآالت و املعادن ،حىت و 

 .  4اإلنتاجو التطور التونولوجي يف عملية أاملنتج،  يف تصميم

 رجاع  املواد القابلة لإلRecoverable Materials ية و اليت اإلنتاج: و هي ما تبقى من خملفات العمليات 

خرى  أشات حتويل ع و ور ناو مصأو جزئيا من قبل املصنع نفسه أستخدامها كليا إية ناموإسرتجاعها ، و ابلتايل إية ناموتتصف إب

 .5متخصصة 

 

 

                                                 
 .12،ص2006،عويدات للنشر و الطباعة،بريوت ، لبنان، هتديدات البيئةجورج قاضي،  1 

Hill Companies, New York,USA,2009,p102.-Of Solid Waste Management, McGraw Kreith  F, Handbook 2 

 .50مرجع سبق ذكره،ص،14001يزوأدارة البيئية و املواصفة القياسية ، اإلمحد السرويأ 3 
 .195،ص2002بسورة ، اجلزائر،نسانية،جامعة حممد خيضر ، ،جملة العلوم اإلقتصاديةقتصادية للنفاايت اإلضرورة املعاجلة اإلميلود تومي، 4 
 .619،ص املرجع نفسه 5 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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 يت  :و هي كاآ نواعأ( 05ىل مخسة )إميون تقسيم املخلفات الصناعية  الصناعي: اإلنتاجالنامجة عن  -03-04

 و أ و قيد الصنيع أمنها السلع منتهية الصنع  املطلوبة و اجلودةو أو هي تلك الوحدات اليت ال تتوةر على املواصفات  :العادم

 املعيبة.

 و هي و احلديد أو برد النحاس أطراف ألتقطيع ا عن تناجمية اإلنتاجو هي من خملفات العملية  :املخلفات الصناعية الزائدة

 الصغرية  الصناعات من ولية ، كما تدخل يف الوثري أسرتجع كمادة تن ، قابلة ألذات قيمة خاصة يف الصناعات املعدنية

 تباع كخردة. حيث،  صقاحهاإ دون ةائدة و من غري املمون صبحت أهتلوت و أاملوائن و املعدات اليت تتمثل يف و : اخلردة 

 حيث   احلديث  إلنتاجامولفا وال يساير متطلبات ستعماهلا إصبح أاليت  املوائن و املعداتتتمثل يف و  :دمة اتقصناف املاأل

 نة ع تستخدم تقنيات معيناىل مصإو تباع أقل، أتاجية نإطورة ذات تولفة تستبدل مبوائن  و معدات جديدة و مت

خذو أ   .منها قطع غيار  أي 

  غريها من  و الصناديق و العبوات املصنوعة من  الورتون، البقاستيك ،...، اخلشبو تتمثل يف :املواد الناجتة عن العبوات

ولية أو تستخدم كمادة أستعمال اإل،و تومن قيمتها يف كوهنا قابلة إلعادة  تستلم ةيها املواد االولية و مواد التصنيع املواد اليت

 لصناعات اخرى .

  البيئة و االقتصادرها على اثأو املخلفات الصناعية  :الثايناملطلب 

لى املوارد الطبيعة خر عو آبأتؤثر بشول  اهنإة، التنمية يفتساهم االقتصاد و يف تطور  شطة الصناعيةناألبقدر ما تساهم 

حياة بدورة و شطة ناألدوم بدوام تو اليت املشاكل البيئية اليت تتسبب ةيها  حبيسةهي بذلك عملية معقدة تبقى البيئة بشول عام، و و 

 الرحبية. القائمة على املصلحةالرؤية املستدامة على تظار تغليب نإيف ، املخلفات

 البيئةاملخلفات الصناعية على  ثرأ: ولاألالفرع 

ب ناهتمامها ابجلإو أع ناىل قلة وعي املصإالصناعية يف الوثري من املشاكل البيئية و يعود السبب يف ذلك  املخلفاتتتسبب 

 ن اسناإل رعهاعواسات السلبية الوخيمة اليت يتاجنمهال يف اإل، و تتاجلى مظاهر هذا اإلب الرحبيناهتمامها ابجلإالبيئي كما هو حال 

 املناطق الصناعية كثر تداوال يفاملوايل جمموعة من الصناعات األ اجلدولىل مقاي ن السن ن ، حيث سنعرض يف إقد متتد  وو البيئية 

 و البيئة  . ن اسنبعااثت مضرة لإلنإما ينتج عنها من  حول العامل و
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 .: نوع الصناعات و املواد املنبعثة منها(I05.رقم ) اجلدول

 بعااثت امللوثةناإل نوع الصناعة
 ، أول أكسيد الوربون ، الفلوريدات ن ااجلسيمات ، الدخ صناعة اإلمسنت
  أكسيد الونربيت ، اجلسيماتيناث صناعة الصلب
  أكسيد الونربيت ، ضباب ، محض الونربيتيك ، اثلث أكسيد الونربيتيناث مصايف البرتول
 ضباب ، محض اهليدروكلوريك وغازه صناعة الورق

 اجلسيمات ، الفلوريدات ،األمونيا الصودا ،الواوية ، والولور صناعة الصابون واملنظفات الصناعية
 

 1 . 0ص2003،الدار العربية للوتاب، القاهرة، ،2، ط وخماطر الطاقة، التلوث البيئي حسن أمحد شحاتة: املصدر 

و كذلك   إلنتاجارتباطا وثيقا بنوع الصناعة و املواد املستخدمة يف عمليات إامللواثت ترتبط أن أعقاه  اجلدولو يتضح من  

نواع أبعااثت املخلفة عن شىت ناإلأنواع كثر أاجلسيمات هي من  أن ىل إشارة طرق التخلص من هذه املخلفات ، و يومن اإل

ترى ابلع ن اجملردة  أن  ىلإالصناعات ، و تتمثل  يف تلك امللواثت الدقيقة اليت تبقى عالقة يف الغقاف اجلوي لألرض، و قد تصل 

م والزرنيخ و على مركبات الرصاص والنربيلي إحتواءها إضاةة اىل، اهلواء لعدة سنواتتبقى عالقة يف  أن ميون هلا ، و  ن امثل الدخ

 :1ضرار العامة اليت ختلفها امللواثت الصناعية نذكروالنحاس واخلارص ن ، و من ضمن األ

 ية و النباتية؛نات احليو ئاقراض بعض الفنإختقال التنوع البيولوجي، و إ 

 ستقرار املناخ؛إحتباس احلراري و عدم آتكل طبقة االوزون، بفعل ظاهرة اإل 

  االشتعال الذايت للغازات السامة القابلة لقاشتعال؛تورر حوادث احلرائق عن طريق 

  ىل املياه اجلوةية ؛إرسوب املووانت الصناعية ابلرتبة و تشرهبا 

 ابلرماد  ةملاحملينتج كميات هائلة من الغازات ع ناعن بعض املص ةوالفحم و بعض الزيوت النامجالوقود  حرتاقإ 

رتفاع إا تؤدى إىل هنأب ناجب، حتباس احلراريواإل األمطار احلمضيةو مسببة ظواهر خطرية من بينها اجلتنتشر يف  حيث الشوائبو 

 .2القلب والشراي ن واحلساسيةأبمراض ن اسنصابة اإلإبة نس

  

                                                 
 . 12ص، مرجع سبق ذكره ، حسن أمحد شحاتة 1 
 .09،ص2000،مدينة امللك ةهد بن عبد العزيز للعلوم و التقنية ، اململوة العربية السعودية ، االنسان و تلوث البيئةحممد صابر ،  2 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6%D9%8A%D8%A9
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 اثر االقتصادية للمخلفات الصناعية األ :يناالفرع الث

ص تواليف هتمام املتزايد ابلبيئة من انحية، لتقليبسبب اإل خريةيف السنوات اال املخلفاتتغريت النظرة العاملية حنو 

ىل اجة إىل احلإ ابإلضاةة، بتوار االإعادة االستخدام و  وإعادة التدوير من خقال ، ومن انحية أخرى  خلفاتالتخلص من امل

و ابلنظر  ،وجعلها مصدر دخل للاجهات القائمة على إداراهتا، مبا يف ذلك الشركات اخلاصة واملستثمرين ملخلفاتتقليص تواليف ا

 سليمال تتم إداراهتا بشول  % 33 منهالصلبة سنواي،  املخلفاتاليت تبلغ أكثر من ملياري طن من ىل حاجم املخلفات يف العامل إ

 خلفاتبلغت القيمة السوقية إلدارة خدمات امل حيث. 2050مليار طن حبلول  3.4إىل  هايصل حاجمأن ومن املتوقع  بيئيا.

 1.6"أليد ماركت ريسريش"  ALLIED MARKET RESEARCH ستشارات السوقإعامليا حبسب شركة أحباث و 

. وميتلك االحتاد األورويب، وةقا لقاحتاد 2030تريليون دوالر حبلول  2.5تصل إىل  أن ، ومن املتوقع 2020تريليون دوالر يف 

ع يف كل من الوالايت نامصنعا وذلك حنو ضعف عدد املص 512إبمجايل إعادة التدوير ع ناالدويل للنفاايت أكنرب عدد من مص

تقرير الصحة و البيئة الذي صدر عن املنتدى العريب للبيئة ويف  .1صنعامَ  55صنعا والص ن مَ  98 ن صنعا والياابمَ  121املتحدة 

 مايقارب2020يف املئة، عليه جتاوز يف سنة  3.3خلفات يف املنطقة العربية يرتفع بنحو ىل منو املإشار أو التنمية "آةد" 

طن من املخلفات  54795.52ا يعادل حوايل ي مأ، %60ىل إ 50%وتشول ةيها املواد العضوية ما نسبته   مليون طن200

يتشول يف املخلفات البقاستيوية اليت جتد هنايتها مليون طن منها  20أن و  %5يعاد تدوير ما ال يزيد على بينما الصلبة يومياً، 

يف  املهدورةتقدر اإلحصائيات حاجم الثروة  كما  2مليون طن01سرتجاع ما ال يزيد عن إتم ييف ح ن  ،دوما يف املوبات العشوائية

أن وةيما يظن كثريون  ،سنواي دوالر 122بنحو الصناعية املخلفات سرتجاع إستثمار يف جمال اإل ضعفالدول العربية من جراء 

الغاية األوىل هي خفض كمية النفاايت، ال سيما ن إمخلفات ، ةللتدوير املخلفات هو اهلدف األهم يف اإلدارة املتواملة 

حظراً على تصنيع  العامل العريب أقرت م دولضمعن إعليه ةو  ،يستلزم تدويرها متويقًا إضاةياً  سرتجاعها أوإاملخلفات اليت يتعذر 

بقى هذه ستخدام املواد البقاستيوية يف التعبئة والتغليف املباشر ومع ذلك، تإلسترياد األكياس البقاستيوية، كما ةرضت قواعد إو 

                                                 
من املوقع ،  ستدامة البيئةإستثمار و إعادة تدوير إيالت تقارير و حتلةهد احلومياين ، 1 

https://www.aleqt.com/2021/12/06/article_2223326.html15:14، على الساعة 14/01/2022عليه بتاريخ  ،اطلع. 

2  May a. Massoud, Michel Mokbel, dana halawani, Moussa el khayat, HEALTH IMPLICATIONS OF SOLID 
WASTE  MANAGEMENT , HEALTH AND THE ENVIRONMENT IN ARAB COUNTRIES, Report of 
the Arab Forum for Environment and Development, 11/10/Nov/2020, Beirut, Lebanon, p113. 

 

https://www.aleqt.com/2021/12/06/article_2223326.html،اطلع
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النفاايت  نمن اطناألستهقاك املواد البقاستيوية دون الطموح ابملقارنة مع عشرات مقاي ن إ تاج وتداولنإقييد املبادرات ت  

ستثمارات العربية اإل أنجند  ساسعلى هذا األو  رمسيةشطة غري أنالبقاستيوية اليت ترمى كل سنة، وال يسرتد منها سوى القليل عنرب 

 مساعيوهنا ال تتاجاوز كاملشاريع معظم هذه  أنو  جدا،تدوير املخلفات بصفة عامة والصلبة بصفة خاصة حمدودة عادة إيف جمال 

 . ياتناخلق الفرص وتثم ن االمو صناعات متواملة وقوية قادرة علىتدعم بأن تظار ناإليف ضعيفة، يات ناإبمووةردية 

 البيئيةاحملتملة على  اتصنيف املشروعات الصناعية من حيث أتثرياهت :الثالثلفرع ا

 :1قسام رئيسيةأ( 03ىل ثقاثة )إتقسم هذه النشاطات الصناعية و 

عيدة عن اجملمعات املدن وبو تتمثل يف املشاريع الصناعية الونربى اليت تقع يف غالبها خارج النشاطات امللوثة صنف )أ(:-1

 ا  شديدة التلوث على لبيئة.هنالسونية و تتصف أب

قامتها داخل إو تشمل الصناعات اخلفيفة ذات التلوث املوضعي وميون السيطرة عليها وحىت النشاطات امللوثة صنف )ب(: -2

 ف على وحدات املعاجلة وةق التعاليم و الضوابط البيئية .قتتو أن املدن بشرط 

و هي ابقي النشاطات اليت ينتج عنها تلوث بسيط ومن السهل معاجلته ، و ميون  نشاطات امللوثة للبيئة صنف )ج(:ال-3

 ماكن السونية و املدن.قامتها يف األإ

 .: طرق التخلص من املخلفات الصناعية  الرابعالفرع 

للتخلص اعية ري من الدول و املؤسسات الصنتسعى الوث، حيث من الناحية االقتصادية والبيئة  معضلةملخلفات الصناعية ا تشول 

ا هنإوعليه ة ناسناإلو  ساليب ضارة ابلبيئة أمن هذه النفاايت بطرق خمتلفة منها من تنتهج الطرق السليمة بيئيا ومنها من تنتهج 

 ثن ن و مها كااليت : إىل قسم ن إتنقسم بدورها 

 غري سليمة يف التخلص من املخلفات :طرق -01

 بعيدة  ىل مساةة إالصناعية بواسطة السفن   النفاايتمن خقال نقل وتتم  :النفاايت الصناعية يف البحار و احمليطات رمي

 . 2ستخدامها موجوداإطريقة تقليدية و غري سليمة و مل يعد هي ، و ار الوبرية هنو يف األأشاطئ البحر  من 

                                                 
 رسالة،اسرتاتيجيات احلد من التلوث الصناعي يف حتقيق التنمية  الصناعية املستدامة :دراسة حالة املناطق الصناعية مسيلة برج بوعريريج سطيفدور عريوة نصرية،  1 

 .26،ص2011ماجستري،كلية العلوم االقتصادية و التاجارية و علوم التسيري ، جامعة ةرحات عباس،سطيف اجلزائر،
 .20،ص2018،مؤسسة شباب اجلامعة ،االسوندرية،مصر،مراض ابملوقع اجلغرايفالطاقة الشمسية عالقة األ النفاايت حماور تدهورها:االتزان البيئيالبيئة و طارق حممد، 2 
 



 14001إلعادة تدوير املخلفات الصناعية وحماية البيئة و الحصول على املواصفة القياسية أيزو النظري  اإلطار         الول:الفصل 

 

105 

  راضيها أل من عالدول املتقدمة يف التخلص من خملفااهتا بطرق جترادة إتنم عملية تصدير النفاايت عن تصدير النفاايت 

تفاقيات مع حوومات بعض الدول النامية مبقابل احلصول على العملة إالتلوث ، وهي بذلك تعقد  نواعأخالية من شىت 

ر خطار على صحة مواطن ن هذه الدول واجلدير ابلذكأابلتغاضي عما تسببه من  قتصاديةإزمات أو اخلروج من أالصعبة 

ا مواد أهنىل إتضع عليها عقامات تشري أن ىل الدول النامية بعد إبعض الشركات تقوم بتصدير نفااياهتا و خملفااهتا أن 

 .2016،كما هو احلال يف اململوة املغربية او ما يعرف أبزمة استرياد النفاايت من إيطاليا سنة و امسدة أمنظفة 

  اهلواءلوث تجراء  احلمضية منمطار تشول األ اليتسباب الرئيسية من األوهي طريقة جد مولفة و  :مالسلياحلرق غري. 

 : 1و تتمثل يف: طرق سليمة يف التخلص من املخلفات -02

 االرضيف يز حفرة تقوم على جته معاجلة النفاايت الصلبة الصناعية حيثيف احلديثة  من الطرقو تعتنرب  :الطمر الصحي 

 وسعها ومقها يعتمد ع اجلوةية وعن املياه  االمسنت(و أعن طريق تقنيات خاصة )طبقة من البقاستيك العازل و عزهلا 

من ستخرج إتوضع ةيها النفاايت وترص مث تغطى ابلرتاب الذي حيث  منها،املراد التخلص وطبيعة النفاايت  حاجمعلى 

تستوعب  أن ا هناىل تقنيات عالية كما إبموإحتتاج  الو  مولفة،ا غري هنو تتميز هذه الطريقة أب احلفر،خقال عمليات 

 الصناعية.كميات كبرية من النفاايت 

 حيث  مسنت ع اإلناكمصع  ناو بعض املص املستشفيات ستخداما، حلرق نفاايتإكثر عتنرب من الطرق األيو  السليم: احلرق

على  ابيعما  ،وستغقاهلا  يف توليد الوهرابء إطاقة حرارية ميون  يوةر ، و  %90ىل إساهم يف ختفيض حاجم النفاايت ي

اخن من جراء تلوث اهلواء مبد مضية احل مطارسباب الرئيسية يف تشول األهي من األا جد مولفة و أهنهذه الطريقة 

 .احملرقات الصناعية

 املتولدة  اتاملخلفاليت اهتدف إىل تقليل كمية  جراءاتاإلجمموعة من العمليات و و هي  :من املصدر تقليل النفاايت

تاج نإق بتوار طر إ، إعادة تصميم املنتاجات  جراء هذا اإليتضمن ، و  ، أو التخلص منها هااحلد من توليد وستمرار إب

 تساهم يف احلد من املخلفات ، تطوير املعدات و التحوم يف اآالت و املعدات الصناعية .

  

                                                 
  ENPCملطاط الستيك و اتصادية حالة املؤسسة الوطنية للبقدارة النظيفة للنفاايت كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة ابملؤسسة اإلرزيقة غراب،اإلوليد محاش ،  1 

 .66،ص06،2017،العدد01التنمية و القانون، اجمللد و قتصاد،جملة مشواة يف اإل سطيف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
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 . جراءات منع التلوث و ختفيض النفاايتإ( I07.)لشكل رقم ا

 
 ، بتصرف78،صمرجع سبق ذكره،ميس حس ن العميدي، ن اجمبل رةيق مرج:  املصدر

 : عادة التدوير إريق بيعها للمؤسسات  املهتمة بعملية طو هي عملية تصريف النفاايت عن تثمني النفاايت الصناعية 

للنفاايت لة الوطنية تشتها الوكاأنسواق بيع و شراء النفاايت و مثال ذلك بورصة النفاايت الصناعية  اليت أتتم عن طريق و 

 . 12ابجلزائر

 عادة إ ميون اليتالنامجة عن عمليات التصنيع ،  و املواد  و هي تقوم على جتميع  عادة تدوير النفاايت الصناعية :إ 

  ، لتصبع ةيما بعد مواد خام صاحلة للتحويل اناحيأو تدويرها ، من خقال ةرزها حسب النوع و الشول أستخدامها إ

 .  تصنيعهاعادة إ ابلتايل ستخدام من جديد و قابلة لإلو 

  

                                                 
1AND من املوقعالوكالة الوطنية للنفاايت،بورصة النفاايت الصناعية ، https://bourse.and.dz/indexar.php،  على الساعة 14/01/2022اطلع عليه بتاريخ ،

16:22. 

 

https://bourse.and.dz/indexar.php
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 .ستخدامهاإإلعادة ( : بعض املخلفات الصناعية و طرق معاجلتها  I06.رقم )  اجلدول

 اعادة االستخدام اهم املواصفات البقااي مصدر املخلفات الصناعة

 نالباأل
 نالبةصل األ، ن الباألخمض 
 انلباألختفيف 

حتتوي على نسبة عالية من املواد العضوية 
 الذائبة

ة عادإتصفية املياه املستخدمة و 
 استخدامها

 ماء تنظيف، عظامشحوم ، اللحوم و الدواجن
حتتوي على نسب عالية من املواد 

 العضوية ، دم بروت ن شحوم و دهون
اعادة استخدامها يف صناعة غذاء 

 تانااحليو 
 تستخرج منه الفضة مواد عضوية و غري عضوية حماليل التحميض و الطبع التصوير

 احلديد
 

 يوت..حديد خام ، ةحم ،ز  معاجلة املعادن
تستخدم  ، اعادة تدوير البقااي 

كسماد للنبااتت، تدخل يف صناعة 
 العديد من املواد االولية .

 دهون ، شحوم ، مواد ذائبة صناعة الزيوت الزيوت
اعاد استخدامها بعد التورير و 

 التصفية
ة للنشر ، مطبعة جامعة اخلرطوم دار اجلامعالصناعيةالصناعة البيئية معاجلة املخلفات  عصام حممد عبد املاجد، بشري حممد احلسن، املصدر:

 .بتصرف87 ،ص1986، ن ااخلرطوم ،السود

و هي جمموعة ،  Industriel Waste Management ليزيةجنابإلو يطلق عليها : دارة املخلفات الصناعية إ :الفرع اخلامس

 : 1( و مها كااليت02اثنت ن )جراءات اخلاصة مبعاجلة املخلفات الصناعية و تتم على مرحلت ن من اإل

 :يلي و تتطلب هذه املرحلة ما: الصناعية  ومكوانت وخصائص املخلفاتولية لطبيعة أعمل دراسة -01

  جلة اليت ظمة املعاأنجل ةرز املخلفات ، من حيث  متاشيها و تقائمها مع أهم خطوة ، من أ هي و :تصنيف املخلفات 

 املؤسسة . تسلوها

 رانمج إدارة طوير بتساهم يف ت جل احلصول على معطيات ضروريةأخلفات من و هي عملية مسح امل :املسح الصناعي

 يتضمن دراسة لطبيعة العمليات ابملؤسسة الصناعية و الوحدات املنتاجة للمخلفات . كما،  املخلفات بشول متوامل

 حلصول اهلدف هو ان ا، و ما اذا كإعادة التدوير  ليةآحتدد اهلدف و الغاية من اليت عملية الو هي  :لتحليل املعمليا 

 م التخلص من هذه املخلفات بطريقة علمية و سليمة .أعلى مادة أولية تستخدم مرة أخرى يف الصناعة 

 

                                                 
  .297،صمرجع سبق ذكرهادارة املخلفات السائلة و الصلبة ،  ،يمحد السرو أ 1
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يف ة يو تتمثل طرق احلد من التلوث داخل املؤسسات الصناع:جراءات احلد من التلوث داخل املؤسسات الصناعيةإتطبيق -02

 : 1ما يلي

  ؛التصنيعن امن موالتحوم يف التلوث الصناعي 

  تطوير طرق التنظيف داخل املؤسسات الصناعية؛ 

 الصناعية بشول دوري؛املعدات اآالت و ة ناصي 

  ليات الصناعية؛مالنامجة عن الع املخلفاتإعادة تدوير واستخدام اقصى حد ممون من 

 ؛اإلنتاجستخدام التقنيات احلديثة يف إ 

 قل ضررا على بيئة؛أستبدال املواد األولية اليت تناجم عنها خملفات صلبة او خطرة مبواد اخرى إ 

  ؛و حتس ن طرق التصنيع ظمة التحومأنزايدة كفاءة التشغيل و 

  ؛ستخدام الطاقة والتقليل من الفارط واهلدرإترشيد 

 14001أيزوإعادة تدوير املخلفات الصناعية بني محاية البيئة و املواصفة القياسية :  الثالثاملطلب 

رتباطها إمدى  وتدوير املخلفات الصناعية إعادة  ليةذات الصلة آب فاهيم ىل مجلة من املإسيتم من خقال هذا املطلب التطرق    

  قتصاد.التوازن ب ن البيئة و اإل يف سبيل حتقيقالصناعية  البيئي للمؤسساتتوجه لابوأتثريها 

  املخلفاتعادة تدوير إمفهوم  ول:األالفرع 

 الصلة  ومصطلحات ذاتاملخلفات التدوير  إعادة-01

  ا:أهنحيث تعرف على  : ecyclingR املخلفات  تعريف إعادة تدوير-أ

  2األصليقل جودة من املنتج أتاج منتاجات توون نإجل أمن  اإلنتاجستخدام خملفات إإعادة  

                                                 

 1
 .168،صمرجع سبق ذكره ادارة النفاايت ربح و محاية للبيئة،، عماد حممد احلفيظ 

 .10،ص2008،رسالة ماجستري، جلمعة مؤتة ، األردن،يف اجلامعات األردنية احلكوميةتدوير املخلفات الورقية جعفر عبد الورمي عبد هللا بطوش،إعادة 2 
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 و مرات أعمال مرة ستلإلىل منتاجات مفيدة و صاحلة إمعاجلة النفاايت وإعادة تدويرها وحتويلها يتم من خقاهلا اليت  الطريقة

و البيئة ن اسنبعااثت النامجة منها اليت قد تضر بصحة اإلنجل تقليل تودسها يف الطبيعة و احلد من اإلأعديدة ، و هذا من 

 ستهقاك الطاقة و املوارد .إقتصاد يف ىل حتقيق اإلإإضاةة 

  1"تقليدية املعروةةال لتخلص منها ابلطرق لت من املفروض آيلة نامعينة ك خملفاتستفادة من ية اإلناإمو"ا أهنتعرف على  كما 
. 

 (Waste Hierarchy)التسلسل اهلرمي للنفاايت  :( I08.الشكل رقم )

 
 .32،صمرجع سبق ذكرهصدى مدحت الساهوكي ،  املصدر :           

 :إعادة التدوير لية مصطلحات ذات الصلة آب -ب

 اللوجستيك العكسي Reverse Logistics:  و يطلق عليها بستهقاك اإلسرتجاع املنتاجات من نقطة إو هي عملية   

Product Take-Back  ة جل إعادأىل نقطة إعادة الفرز من إو أىل مؤسسة التصنيع إحيث يتم مجعها و نقلها

تخدام مباشرة سجل  حتديد املواد القابلة لإلعادة اإلأتصنيعها ، حيث تتضمن هذه االلية وبشول أساسي عملية الفرز من 

 .  2إعادة تدويرهاىل إدون احلاجة 

 تبدال مدخقات سإخقال استخدام املدخقات و املخرجات  من  كفاءةتلك العملية اليت تركز على  : و هي  التغري التكنولوجي

 التأثريات ختفيضىل إ ساسيأاهتدف بشول  ، كماخرتاع و نشر التونولوجيا بتوار و اإلاإلقل تلويثا ، وهذا ابلرتكيز على أتوون 

                                                 
جملة املؤسسات ، واقع التسيري املستدام للنفاايت املنزلية : دراسة حالة  املؤسسة العمومية الوالئية لتسيري مراكز الردم التقين بورقلة حدة ةروحات ، حممد محزة بن قرينة، 1 

 .185ص،2015(،02العدد)(،04) اجمللداجلزائرية ،

2 Markus Klausner, Chris T. Hendrickson, Reverse-Logistics Strategy for Product Take-Back, Inter-
faces30(3), May–June 2000,p157. 
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املؤشرات اليت  ىحدإ تعتنرب و التدويرإعادة ىل تفعيل إبدا من تغري املنتج  التحسينات املستمرة  ابلتوازي معالسلبية على البيئة 

 . 1لصناعيةشطة انلبيئية النامجة عن األا اآاثرمن  ختفض

 دورة حياة املنتج خقال  الضارة اثر البيئيةاأل تقليللرتكيز على ابسرتاتياجية صناعية متواملة تقوم إ:و تتمثل يف  ظفناأل اإلنتاج

الوقاية ىل إ سرتاتياجيات معاجلة النفاايتإعمليات و العمل على تطوير  من خقال، ىل غاية التخلص منها إمن املواد اخلام  ةبداي

 .2منها و احلد 

 ما قد ملرات عديدة كو أهي عملية إعادة استخدام السلع املستعملة، قد توون ملرة و  :ستعمالو إعادة اإلأستخدام عادة اإلإ

 ةية تعديل كيميائيأجراء إستهقاك للطاقة و دون إم هذه الطريقة دون توت ،جديدةو لتلبية أغراض أ، لنفس الغرضاملادة  تستخدم

 .عينةم أبشوال تشويلهورتون حيث يتم و الأالعبوات الزجاجية حيث تغسل وتعبئ من جديد ثال ذلك عليها، وم

  إعادة خص مفهوم يتلحيث ، لنفس الشيء ناويهدةخمتلف ن  مها مصطلح ن  :ستخدامعادة اإلإ وإعادة التدوير الفرق بني

تمثل يستخدام ةما إعادة اإلإ، و لنفس الغرضأأغراض أخرى منها يف  تفاعنلإلإعادة تشويل املادة وةك جزيئااهتا يف التدوير 

إعادة التدوير وس يدواي على عيف الغالب يتم حتويلها ، حيث خرآ ستخدامإ لغرض تغيري شولها على حاهلا واملادة  بقاءإيف 

وظهرت  وث املصطلح ن هو احلفاظ على البيئة والتقليل من التلهذين ، والغرض من عناتقنيات تتطلب املص بتدخلتم ي ذيال

ا دةعها إىل  بعض الدول من نقص حاد يف بعض املواد ممينات تعناية حيث كنايف احلرب العاملية األوىل والثإعادة التدوير ةورة 

عة يف إدارة من أهم األساليب املتبإعادة التدوير ، حىت أصبحت عملية طمتل املطا جتميع مواد من املخلفات وإعادة استخدامها

 .خاصة منها الصلبة النفاايت 

  

                                                 
1 ADAM B Jaffe, RICHARD G Newell , ROBERT N  Stavins, Technological change and the Environment 
,Handbook of Environmental Economics, Volume 1, Edited by K.-G. Miller and J.R . Vincent, Elsevier Science 
B.V,  2003 ,P 464. 

 لة ميقاف للبحوث،جماإلنتاج االنظف كاسرتاتيجية لدعم نظم االدارة البيئية لتحقيق التنمية املستدامة دراسة حالة مؤسسة فريتال عنابة ةريدة كايف ، علي طامل ، 2 
   .509،ص2017،جوان05العددو الدراسات،  
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  :خملفات التصنيعإعادة التدوير  نواعأ-02

املستخدمة  نياتىل التقإو الغرض املراد منها إضاةة  وختتلف ابختقاف نوعية املخلفات تدوير املخلفاتإلعادة أنواع هناك عدة   

 :  1، و ميوننا تصنيفها كما يليإعادة التدوير عمليةيف 

 ىل :إ: و هي عملية إعادة استخدام املواد املصنعة و تنقسم بدورها إعادة تدوير املنتجات-أ

 ديقات الشولية بعض التعجترى عليها تعديقات كبرية ، ةقط  أن دون  املنتاجاتتؤخذ  أن وهي  :ستخداموإعادة اإلة ناالصي

 ة . ، ومثال ذلك إعادة استخدام املنتاجات املعيبيف نفس الغرض مرة أخرى ؤديتحبيث  ،مع ابقائها على حاهلاو اخلارجية 

 جمموعة من   عنربو جترى عليها بعض التغيريات و التعديقات  املنتاجاتتؤخذ  أني و ه : التصنيع و إعادة االستخدام

ت عليه، و مثال ذلك إعادة تدوير ناجل إعادة استخدامها لنفس الغرض و ابقل جودة مما كأالتقنيات التصنيعية ، من 

 . البقاستيوية ، ...احلديد اخل 

 مها : ىل نوع نإو تنقسم بدورها و هي طريقة يتم ةيها إعادة استخدام املواد اخلام مرة أخرى اخلام :  إعادة تدوير املواد-ب

  ستخدامها كمواد تشغيل .إو ذلك من خقال اعادة تصنيعها و : إعادة التصنيع 

 :ديدة .مواد خام ج خراجها على شول  إو احلرارية  خمتلفة  و أمعاجلتها بطرق الويميائية وذلك عن طريق  معاجلة املواد  

 : Recycling Requirementsعادة التدوير املتطلبات الفنية إل-03

هي و األخرية ىل اخلطوة إل تص حىت املنظم ، فينال املتتالية و املرتتبة  ذات السياقجمموعة من اخلطوات إعادة التدوير  متطلبات تضم

 : 2يتآاكاخلطوات  ، وتتمثل هذه  حتقيق النتائج االقتصادية و البيئية املرجوة   جلأهذا من و ، إعادة التدويرعملية 

 التجميع  Assembly : ازلكاملنواملتمثل من منابع النفاايت  إعادة التدوير ول يف سلسلة املطلب الفين األو هي 

 

 

                                                 

 1
 بتصرف .722،صمرجع سبق ذكرهدارة املخلفات السائلة و الصلبة ، إ ،السرويمحد أ 

،،جامعة توريت، العراق 23، العدد7جملة توريت للعلوم االدارية و االقتصاد، اجملد بعاد االسرتاتيجية إلعادة التدوير يف تعزيز فلسفة التسويق االخضر،األاثمر البوري ، 2 
  .14،ص2011
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ة خطورة بدرجو  معيات النفاايت أبشوال و أبحاجام خمتلفة املؤسسات الزراعية. حيث تولد هذه اجل...،ع ،الفنادق،نااملص

سيارات خمصصة  واسطةبطريقة التاجميع  وتتم تطورها،ودرجة ن اهاته الطريقة تتم حسب طبيعة البلدن إمتفاوتة، و على العموم ة

ملية مجع ع و ترتبطو املؤسسات ، أحياء احلاوايت املتواجدة يف خمتلف األستعمال نظرا لتولفةاإل هلذا الغرض و عن طريق 

يف ع و املؤسسات ناالقائم ن على املص يساهمالبيئية للماجتمعات ، حيث  ةب الثقايف  و االجتماعي و الرتبيناالنفاايت ابجل

 .واع النفاايتنعملية الفرز املسبق أل تسهيل و لفاتعادة تدوير احملإتبسيط  عملية 

  النقلTransport  :هذه العملية تم تو تحقيق الوفاءة املطلوبة لإعادة التدوير ساسي لعملية و تعد هذه املرحلة العصب األ 

سب  النفاايت حتتوي على صناديق متعددة  لتوضع  هبا نفاايت ح كباساتيف الدول املتطورة عن طريق سيارات خمصصة تدعى  

ع  املخصصة لعملية ناو املصأ ىل موبات الطمر إنت نفاايت صلبة ، سائلة،...  من مثة يتم نقل احملتوايت ابلسيارات انوعها سواء ك

و ضياع ، كما أبة  هو أن  متتاز  ابلدقة  دون تسرب إعادة التدوير و من  الشروط الواجبة لعملية النقل و لتحقيق  الوفاءة املطلو 

ستقبال تدوير إلالإعادة نع امص اتوقات الذروة و نشاط املوبات و مع قدر أو متواةقة مع  يشرتط أن  تتم وةق مواقيت زمنية حمددة 

 .ملخلفاتا

  الفرزSorting :بةو صع عليها يتم حتديدةلتدوير، عادة اإساسية و املهمة الصعبة بذات الوقت يف عملية هو املرحلة األ 

 سهولة عملية التدوير ، و ميون أن  تتم وةق طريقت ن :أو 

عتماد على ابإل و تقليدية ساليب بسيطةأيف الدول النامية ، و تعتمد  على   ستخداماً إكثر و هي الفرز اليدوي و هي األوىل :األ

 العنصر البشري و يد عاملة زهيدة.

ة املادة ول و يتم وةق تقنيات متقدمة للتعرف على نوعيسلوب األسلوب متطور و متقدم عن األأو هي الفرز االيل ، و هو ية: ناالث

نيوية تقوم ا، و يتم ذلك عن طريق سيول ميوعادة التدوير قابلة إلالجزاء غري اليت يراد ةرزها و من مثة ةصلها عن الشوائب و األ

ة لفرز النفاايت و النفخ بقوة كبري أخرى عن طريق اهلواء سواء ابلشفط و يتم سحب املواد األدن عن طريق املغناطيس لتقاط املعاإب

 اخل ..ك.يخرى كالورق و البقاستاأل

  التفكيكDisassembly : عادة تدوير االجهزة الوهرابئية  و السياراتإو غالبا ما تتم عملية التفويك ضمن عملية  

ن ع نيوية اليت تتطلب جهدا بشراي واضحا ، رغم تولفة هذه العملية ، غري أنه ميون جتاوز عملية التفويك اليدوياامليواملعدات و 

 نيويا ، لون قد يناجر عن هذه العملية اطريق الفرم بواسطة املطاحن العمقاقة و يتم بعد ذلك ةرز البقااي ميو
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قتناء مثل إ ة تستخدم روبواتت متخصصة يف عملية التفويك لونها تبقى حمدودخطورة عدم نظاةة املواد، و يف بعض الدول املتقدم

 .املعدات   هذه

  النظافةCleanliness:   إلنتاجا سرتجاع املخلفات املفيدة يف عملية  إو ظهر هذا املصطلح  احلديث نسبيا و الذي يعين  

ة لووهنا من قبل الشركات سيعفيها من حتمل املسؤولية البيئي اإلنتاجستخدام هذا النوع من إن إبدال من التخلص منها، و ابلتلى ة

دام املواد اليت ميون ستخإعادة إ قتصادية املتمثلة يفإالنظيف يسهم يف حتقيق ةوائد  اإلنتاجأن ساسا على محاية البيئة ، كما أ

 Industrial ecology consistencyعي تساق البيئي الصناتقاةها كنفاايت، كما يقصد ابلنظاةة اإلإال من دستخدامها بإ

 ستفادة منها قدر املستطاع لتوون مصادر  ملواد اخرى يل النفاايت الصناعية و اإللىل تقإو الذي يسعى 

 تاج الطاقة.نإلأو 

  إعادة التدويرRecycling :أنواععض بسرتجاع إمباجملها و املتمثلة يف إعادة التدوير خري من متطلبات وهي املتطلب األ 

 ستخدامهاإعادة من أجل إ اوواناهتمجزاء من ستخقاص املواد و األوإ ،1ستعماهلاإعادة إالنفاايت و اهتيئتها عنرب عمليات صناعية ليتم 

 .الحقة  تاجيةنإ عمليةيف  دخاهلاإو أ

  الصناعية تدوير املخلفات  عادة إآلية بعاد أ: الثاينالفرع 

 ذات العقاقة هبذه طرافلدى خمتلف األاملخلفات الصناعية عادة التدوير إلية آ التأثري االجيايب من وراء تطبيق بذلكو يقصد   

 :يتكاآبعاد  العملية، و ميون توضيح هذه األ

  اإلنتاجو يوون ذلك من خقال توةري اجلهد و الوقت و الولفة يف عملية  :Provision of Energyتوفري الطاقة -1

 .2ث البيئيستهقاك  الطاقة و تقليص حاجم التلو إا تعين  ختفيض هنإاملعاد تدويرها كبديل عن املواد اخلام ، ة املواد أتيتعندما 

ستخدام املوارد إساس أتقوم الصناعات على  :Conservation of Natural Resource احلفاظ على املوارد الطبيعية-2

ك واهد على ذلبرز الشأ، و من اإلنتاجتساع إىل نضوهبا مع مرور الزمن من جراء إالطبيعية املتواجدة يف البيئة، و هذا ما سيؤدي 

و موازية  أىل البحث عن موارد بديلة إستخدام املاء ، و من هنا ظهرت احلاجة إمن تقطيع لألشاجار و  ايناجر عنها ناعة الورق و مص

 ل  من ضرر االستهقاك املفرط للطاقة .يتقلو الدة التدوير إعاك

                                                 
 .78،ص2016،العبيوان للنشر،السعودية،النفاايت املنزلية بني اعادة التدوير و االضرار الصحية و البيئيةةارس بن دابس عبد الرمحن السويلم،1 
، 02، رقم 13،جملة االصقاحات االقتصادية و االدماج يف االقتصاد العاملي،جملديف ظل االقتصاد الدائري و حتقيق التنمية املستدامةاعادة تدوير النفاايت هنربي نصرية، 2 

 .5،ص2019
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ة يرتبط جبوهر عملي حيثإعادة التدوير بعاد أ يفساسي و هو البعد األ :Environmental protectionمحاية البيئة -3

إعادة ملية سس العلمية يف ععتماد األإثر السليب على البيئة، من خقال تقليل األ يفتومن قيمة هذا العمل  و، إعادة التدوير 

 :1تاجسد يفو تا بنسبة كبرية جدقضاء  على خماطر املواد املضرة ال والتدوير 

  ؛اجلليد نرتفاع درجات احلرارة العاملية وذوابإ، الذي يتسبب يف  اإلحتباس احلرارياحلد من 

  ؛ستنزاف املواد اخلام إتقليل 

 ؛احملاةظة على املصادر الطبيعية 

  ؛تلوث البيئةالتقليل من 

 احلد من تلوث البحر واحمليطات واملياه اجلوةية ابلنفاايت الصناعية. 

 :2جندإعادة التدوير االقتصادية املتحققة من عملية  اجلوانب: من  Economical dimensionالبعد االقتصادي-4

 جلديدة مما ا قل من املواد أجزاء الصنع بسعر أو أجل احلصول على املواد االولية أية من اإلنتاجع ناةرصة تناةسية للمص

 ؛يساهم و بشول كبري يف تقليل التواليف

  ؛ ستخراجهاإتولفة إعادة تدوير املواد اخلام أقل من 

  ؛و متوسطة  واسعة و متعددة و بذلك هي ةرصة لفتح مشاريع صغريةإعادة التدوير جماالت 

 ؛ةرصة مناسبة لتشغيل اليد العاملة  

  ؛االعتماد على استرياد املواد األوليةتقليل 

  بدال من رميها  ع للمخلفات نابيع املصبدل من رمي النفاايت حيصل منها و لو عوائد بسيطة مثل. 

 

                                                 
، جامعة  ملستدامةحتقيق التنمية ا، ابعاد و آفآق التنمية املستدامة ،امللتقى الدويل اخلامس اسرتاتيجيات الطاقة املتجددة و دورها يف حممد مسلم، عبد القادر مسعودي 1 

 .6،ص2018/اةريل/02،13/14البليدة 

، 2، العدد03ية،اجمللد،جملة الدراسات القانونية و االقتصاد لكرتونية و دورها يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائراعادة تدوير النفاايت اإل،ةسهيلة بومخيس،عواطف بوطرة 2 
 .67،ص2020
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 : 1و يتمثل يف: Social dimensionالبعد االجتماعي -5

  ؛توةري ةرص صناعية جديدة 
 ؛احلد من البطالة ، وخلق ةرص العمل وتوةري املال 

  على البيئة . ظثقاةة بيئة جديدة لدى اجملتمع تنم عن احلفاخلق 

 14001أيزوو احلصول على املواصفة القياسية  الفرع الثالث : تدوير املخلفات الصناعية

هذا يتطلب و  ،للبيئةقصى محاية ممونة أىل حتقيق إعلى مجلة من املبادئ اهتدف يف مضموهنا  14001أيزوتقوم املواصفة القياسية   

تقليل اهلدر  ن إه ةوعليستدامة املوارد و الثروات، إليات تصب يف وعاء آيزمات و ناميو تلتزم بتاجسيدأن من املؤسسات الصناعية 

من  هم السبل اليت متون املؤسساتأحد أالبحث عن املوارد املتاجددة،... و إعادة تدوير املخلفات  ستهقاك الطاقة ،إختفيض 

  .الوقت ذات قتصادية و بيئية يفإىل حتقيق غاايت إ، و اليت ترمي 14001أيزوقياسية احلصول على املواصفة ال

 ، نرى14001يزوألية إعادة تدوير املخلفات الصناعية يف حصول املؤسسات الصناعية على املواصفة القياسية آو يف مثال لدعم 

من   %94 ما يقاربتصنيعها  خملفاتجممل  إعادة تدوير نسبة  بلغت اليت ، لفرنسيةا  CITROEN ن اسيرتو السيارات شركة 

الصلب ع نااملخلفات املعدنية يف مص% 94تدوير تعمل على إعادة  حيث،لف طن من املخلفات سنواي أ700000جممل 

بات كاملر بعااثت نإختفيض عملها على ىل إعناصر أخرى ، ابإلضاةة و  خلفات البقاستيوية و الورتونية امل من %82 واملسابك  

 ن ايرتو سشركة  ن إ، و عليه ةستهقاك املياه إو كذلك خفض ، العضوية املتطايرة اليت تنتج من عملية دهن السيارات و 

CITROEN  سبيل تعزيز حصوهلا على يفتتماشى مع سياستها البيئية  اليتتصحيحية الوقائية و التدابري الحترص على  تطبيق 

 :2 لتزام بتطبيق ثقاثة معايري أساسية تتمثل يفمن خقال اإلو هذا  14001أيزواملواصفة القياسية 

 الفرز: من أجل مجع خملفات التصنيع و إعادة تدويرها من قبل منظمات م عتمدة. 

 متثال الشركة للقواعد البيئية الوطنية و العامليةإ ن ااالمتثال التنظيمي: لضم. 

  صحيح لإعادة تدويرها بشوالتتبع: لتتبع خملفات التصنيع و التأكد من. 

  

                                                 
 .07،صمرجع سبق ذكره، القادر مسعوديحممد مسلم، عبد  1 

 .15:58، على الساعة 09/09/2021طلع عليه بتاريخ إ،   https://ar.citroen.aeاملستدامة-العاملية/البيئة/التنمية-/سرتوينمن املوقع  2 

https://ar.citroen.ae/ستروين-العالمية/البيئة/التنمية-المستدامة
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  التنمية املستدامة حتقيقيف الدائري و  خضرألقتصاد ااإل مسامهة الثالث:املبحث 

بعض  تبدأيعية و مواردها الطبقتصاد على حساب البيئة املختلفة اليت ختدم اإل االقتصادية شطةنالصناعات واألمع تزايد 

اإلخقال ابلنظام  التنمية املستدامة دون تحقيق النمو و، و هذا سعيا ل ورظهيف ال ب البيئيناقتصادية ذات الصلة ابجلاملفاهيم اإل

ل من كستغقال املوارد ب ن كاةة األجيال . و بناء على هذا النحو سنقوم بعرض موجز  إالعدالة واملساواة يف  يف سبيل حتقيق البيئي 

هداف التنمية ها و أأهداة ىل ربط العقاقة ب نإ، يف حماولة منا  التنمية املستدامة ىل إإضاةة الدائري  قتصاداإلقتصاد األخضر و اإل

  .املستدامة

 .  لية حلماية البيئة و حتقيق التنمية املستدامةآاالقتصاد األخضر كملطلب األول : ا

 خضر قتصاد األول: مدخل مفاهيمي لإلالفرع األ

صاد قتكلها مرادةات لإلقتصاد االيوولوجي  اإلالبيئي،  دقتصااإل ،Green Economy :األخضرقتصاد مفهوم اإل-01  

 املعىنيف نفس  ها تصبولونعدة تعريفات ختتلف من حيث السياق  لهقتصاد جند ه نسبيا يف عامل اإلحداثتِ  ىلإر ظخضر، وابلناأل

  :التعريفات نذكر ومن هذه

 برانمج األمم املتحدة للبيئة تعريف UNEP رةاهية يساهم يفالذي  قتصاداإلذلك " هأنعلى  األخضرقتصاد اإليعرف  

 بعااثتناإل قلل مني حبيثللموارد  يوولوجيةوالندرة اإلل املخاطر البيئية يقلمع ت ةابملوازا جتماعيةاإل وحيقق املساواةن اسناإل

 .1"املواردستخدام إيف كفاءة  ويزيدالوربونية 

 2رض"للاجميع ضمن احلدود البيئية لووكب األ أةضلقتصاد مرن يوةر حياة إ هو خضر "تعريف التحالف األ 

 3"واردستخدام املإكفاءة ه  وترتفع ةيالوربون  بعااثتنإنخفض ةيه تقتصاد الذي اإل"ه ذلك نكما يعرف أيضا أب.  

 

                                                 
1 UNEP, Towards a green economy, Pathways to sustainable development and poverty eradication , 
2011, p2, View on date 25/02/2021 at 11 :55, from, www.unep.org/greeneconomy. 

من املوقع  ،02/08/2020،،املوسوعة اجلزائرية للدراسات السياسية و االسرتاتياجية –Green Economy-االقتصاد االخضر حممد صخري ، 2 
https://www.politics-dz ، 16:50،على الساعة 06/03/2021اطلع عليه بتاريخ. 

ذج اجلذيذ للنمو رؤية و مىل الرهاانت النإمن برانمج اإلنعاش -قتصادي يف اجلزائرقتصاد األخضر كرافد للتحفيز و التنويع اإلاإلكرمية حبيب،عادل زقرير،طارق قندوزي،  3 
 .02،ص2019ديسمنرب 03و02جتاهات احلديثة للتاجارة الدولية و حتدايت التنمية املستدامة ،جامعة الوادي ،،ملتقى دويل حول اإل-2030
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  :يو تتمثل يف ما يلقتصاد األخضر : بعاد اإلأ-02

  الطاقات املتجددةRenewable Energy :  قة الطا الرايح،  احلرارية الطاقة الشمسية والطاقة الشمسيةو تشمل كل من

 ؛الطاقةوختزين  البطارايت احليوية،الوتلة  األرضية،احلرارية 

  وسائل النقلTransportation : لنقل ا ستخدام البطارايت الوهرابئية و تشاجيع إمن خقال  توةري بدائل الوقود و

 اجلماعي و شحن السوك احلديدية و تطوير البنية التحتية ذات البصمة البيئية الضعيفة ؛ 

  كفاءة الطاقةEnergy Efficiency : من ك ستهقاو اإل اإلنتاجستخدام الطاقة يف إو هي مرتبطة أساسا بتحس ن كفاءة

 ةالوكالشاء نإىل إحيث عملت اجلزائر يف هذا الصدد ،  1 حسنأو أنفس اخلدمة  ةو للتأديأقل اجم حبطاقة الستخدام إخقال 

 : 2برامج  متمثلة يف 04طلقت بدورها أربعة أو اليت  APRUستعماهلا إنية لرتقية الطاقة و ترشيد طالو 

  ؛ستخدام املنخفضقتصاد الضوء من خقال تعميم املصابيح  املنزلية ذات اإلإبرانمج 

  ستخدام الغاز املسال إالتشاجيع على برانمجGPL   ؛يف قطاع النقل 

  ؛ديد، البرتوكيماويةاحل ، الزجاج مسنتع اإلناستهقاك العايل للطاقة مثل مصستهقاك الطاقة يف الصناعات ذات اإلإتدقيق برانمج 

 و األجهزة   ت املائيةاناسخستخدام إ و من خقال تركيب الزجاج العازل للحرارة يناستخدام الطاقة يف املبإالوطين لرتشيد  برانمج

  ؛املوةرة للطاقة 

  البناء األخضرGreen Construction: ينامبلبيئة ،ل صديقة ال ينابامل ضراء،اخلقرى ال اخلضراء ،يناعرف أيضا ابملبيكما 

ختفيف األثر البيئي جل أ لبيئية املختلفة مناجتاهات ىل تطبيق اإلإستدام و تشري املبناء ال ويوولوجية املدن اإل ،...طبيعية ذكية 

 : ،من خقال  3ميمرت ة و الناىل الصيإشاء مث التعمري وصوال نىل اإلإو طبيعة التصميم ن اسنعلى اإلالسليب 

 احلد من النفاايت؛ 

 كفاءة استخدام املياه؛ 

 

                                                 
من املوقع  ،2015،االقتصادية جريدة العرب االقتصادية و الدولية ، اوتما معىن كفاءة الطاقة ؟هيثم ابحيدرة،  1 

https://www.aleqt.com/2015/08/10/article_980343.html ، 15:25، على الساعة  11/03/2021اطلع عليه بتاريخ.  
نزلية يف مل، النربامج الوطنية لوفاءة األجهزة الوهرابئية ا مشروع حتسني كفاءة طاقة اإلضاءة و األجهزة املنزلية ،RCREEEاملركز اإلقليمي للطاقة املتاجددة وكفاءة  الطاقة  2 

 .20، القاهر ، مصر العربية ،ص2012دول األعضاء ابملركز اإلقليمي للطاقة املتاجددة و كفاءة الطاقة ،سبتمنرب 
 .299،ص2018،مارس11،جملة اةاق للعلوم،العددسرتاتيجي ملستقبل مستدامإاملباين اخلضراء مدخل مىن طواهرية، 3 
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 ة؛ناتعظيم ةوائد التشغيل و الصي 

 كفاءة استخدام الطاقة و املوارد؛ 

  و النفاايتختفيض التلوث. 

  جتارة الطاقة Energy Trading:  تعد و  لدخل لاليت تتدخل يف حتويل الطاقات املتاجددة إىل مصادر  األعمالتتمثل يف و

الطاقة  ين منالثال اجلي تبعها ، مثة تقنيات الطاقة املتاجددول أ الطاقة احلرارة األرضية و ةالوهرومائيالطاقة ، الوتلة احليوية

اجال توليد مب تعلقة امل األحباث ةيضمأما اجليل الثالث  ،الطاقة احليوية و طاقة الرايح، الطاقة الشمسية املتاجددة و املتمثل يف

 .رالصخو تسخ ن و  تنربيد و طاقة األمواجالطاقة من 

 حتجاز الكربون وختزينهإ Carbon Capture and Storage  : أكسيد الوربون ينو إزالة اثإكما تسمى بعزل الوربون 

ةنه يف و من مثة نقله و د  من الغقاف اجلويتاج الطاقة و املواقع الصناعية نإالناجم عن حمطات و هي عملية إزالة الوربون 

 ىل :إإضاةة . 1ىل الغقاف اجلويإحيث يستحيل تسربه  ن كا مأ

  و تقليل النفاايتإعادة التدوير Recycling and Waste Reduction 

  الزراعة و الغاابتAgriculture and Forestry 

  إدارة املياهWater Management 

  خدمات البحث و التصميم و االستشاراتResearch, Design, and Consulting Services 

 التنظيمية  اإلدارةRegulatory Administration 

  ستهقاك األخضرو اإل اإلنتاجالرتكيز على  Green production and consumption. 

 

  

                                                 

 1
 .147،ص2020،دار الوتب العلمية للنشر و التوزيع،القاهرة،1،طاحتجاز الكربون و ختزينهىل إمدخل حيي خليف ، عبد اللطيف الشهيل ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%AE%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D9%88%D8%B1
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 . خضرقتصاد األ( : مكوانت اإلI09.الشكل رقم )

 
  .الباحثة دداإعمن املصدر: 

 : 1خضر ةيما يليقتصاد األهم خصائص اإلأجياز إو ميون  :األخضر قتصاداإل خصائص-30

 ،؛بديقًا هلا ليسو  بعاد التنمية املستدامة ،أالتوامل ب ن  حيقق حيث االقتصاد األخضر وسيلة لتحقيق التنمية املستدامة 

 الطبيعية ابلتوييف مع التغيريات املناخية ؛دارة املستدامة للموارد يساهم يف اإل 

 ؛ )الطاقة الشمسية، الرايح ، املائية ..و احليوية( ستخدام الطاقة البديلة و املتاجددةإمن عزز ي 

 ستخدام الوفؤ للموارد الطبيعية ؛اإل يدعم 

  بعااثت  املواد نعقاوة على التقليل اإلستغقال املوارد الطبيعية ، إتدنية املستدام ن من خقال  اإلنتاجو ستهقاك اط اإلأمنيعزز

 ؛السمية ، املخلفات و امللواثت طوال ةرتة حياة اخلدمة أو املنتج حىت ال تضر حباجات أجيال املستقبل

  م ملنظمة العمل الدولية العاانئبة املدير حيث يشري تقرير  ةرص عمل إضاةية ثستحداإمن خقال  ختفيف حّدة الفقريساهم يف

مليون  أن ىل إ" التخضري مع ةرص العمل "2018جتماعية يف العامل ستخدام واآةاق اإل"اإل ن اعنو " حتت غرينفيلدديبورا "

 اً خضرار إقتصاد أكثر إلتعزيز  سليمةضعت سياسات و ، و ابلتماشي  2030خلق عامليًا حبلول عام تَ ةرصة عمل جديدة س

                                                 
 - 21نريويب،  -اري العاملياملنتدى البيئي الوز  -السادسة والعشرون جمللس اإلدارةالدورة  ،االستهالك واإلنتاج املستدامانتقرير املدير التنفيذي جمللس ادارة االمم املتحدة للبيئة ،  1 

 .2011 ةنرباير/شباط 24
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ستحداث إ خرية كما ميوننوات األسقتصاد النظيف يف الاملعتمدة على اإلوظيفة يف الصناعة  2.7ستحدت إعلى سبيل املثال و 

كثر  مما سيسفر أمرات  04خضر أي ما يعادل تعاش األنمريوي يف تدابري اإلأمليار دوالر 100ستثمار إب ةوظيفمليوين و  2

 .1فاق نفس املبلغ يف صناعة النفطنإعن 

قتصاد روع اإلة كأحد  األخضرأييت دور التسويق  ، وهنا  للبيئةت الضارة انايعاجل التشوهات التاجارية، ومنها مثقًا اإلع

اةظة على تلبيتها حلاجات و رغبات املستهلو ن ابلتزامن مع احملثناء أشطة املؤسسة ذات البعد البيئي أناألخضر الذي يدرس مجيع 

ع يات اخلضراء و تشاجستعمال املنتاجإز يالتواليف و حتفشطة التسويق األخضر القائمة على ختفيض أنالبيئة و هذا من خقال تبين 

  .2مع حتقيق األهداف الرحبية للمؤسسة الصديق للبيئةستهقاك اإل

 .األخضر االقتصاد حنوالتحول  حافز: الثاينالفرع 

ب نااملراعاة للاجت دون ع للثروايشاجتستغقال الاملبين على اإل قتصاداإلعن  كبديلاألخضر   االقتصاد حنوجاء تفوري التحول 

قتصادية اإلو الية امل جلوانباىل أتثرياته املباشرة و غري املباشرة على إضاةة إسلبا على النظام البيئي يف املعمورة  هساعونإ والبيئي 

 :ظمة علىنكثر من ضرورة  ، ملا حيفز األأ هوخضر قتصاد األالتوجه حنو اإل ن إساس ةوعلى هذا األ

  ؛يوولوجية ظمة اإلناحلويمة للموارد الطبيعية و األ اإلدارةختفيف الفقر و ذلك عن طريق 

 ؛السطحيةو املياه اجلوةية على  احلفاظ وستخدامها إكفاءة و  املياه ى طرق احلصول عل نحتس 

 الطاقة  ستهقاك إمما يساهم يف خفض  ستعمال النقل العام و السيارات اهلاجينةإمن خقال التحفيز على  دعم قطاع النقل اجلماعي 

  ظاةة ن ىلإعن طريق دةنها يف مدةن صحي أو حماولة تدويرها سوف تؤدي  :عادة تدويرهاإالتصدي ملشولة النفاايت الصلبة و حماولة

 .بعااثت السامةنالبيئة و التقليل من اإل

 ختفيض  ىلإاألخضر تؤدي  قتصاداإل ىلإحيث النقلة  املستدامة يف جمال الطاقة و رةع كفاءة الطاقة ستثماراتاإلزايدة  ىالعمل عل

 .احلراري  حتباساإلبعااثت غازات نإملحوظ يف 

  

                                                 
 .2013، جنيف ، سويسرا،102، مؤمتر العمل الدويل ، الدورة  و الوظائف اخلضراء قالتنمية املستدامة و العمل الالئالتقرير اخلامس من جدول اعمال موتب العمل الدويل ، 1 

 . 191،ص مرجع سبق ذكرهمصطفى يوسف كايف ، هبة مصطفى كايف ، 2 
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 .األخضر   االقتصاد اجلزائر يف التوجه حنو  جهودالفرع الثالث : 

جل خلق مناصب الشغل و دعم أهداف التنمية املستدامة من أىل حتقيق إقتصاد األخضر من خقال اإلاجلزائر تسعى 

لى قطاعات ، من خقال  الرتكيز عقتصاد اخضر إقتصاد الريعي حنو عن اإللتخلي ل يف طريقها، بتوار و القضاء على الفقر اإل

 قتصاد و البيئية نذكر منها: حساسة ذات األثر املباشر على اإل

 : الطاقة-01

طلقت بدورها أو اليت  APRUتعماهلا إسالوطنية لرتقية الطاقة و ترشيد  ةشاء الوكالنإحيث عملت اجلزائر يف هذا الصدد على 

 : 1برامج ، متمثلة يف 04أربعة 

  ؛ستخدام املنخفضقتصاد الضوء من خقال تعميم املصابيح  املنزلية ذات اإلإبرانمج 

  ستخدام الغاز املسال إبرانمج التشاجيع علىGPL   ؛يف قطاع النقل 

 دي، مسنت ، الزجاج احلع اإلنااستهقاك الطاقة يف الصناعات ذات االستهقاك العايل للطاقة مثل مص رشيدبرانمج ت

 البرتوكيماوية ؛

  و األجهزة  ت املائية اناالسخ  تشغيلتركيب الزجاج العازل للحرارة و  و يناستخدام الطاقة يف املبإبرانمج الوطين لرتشيد

 :2إضاةة اىل  املوةرة للطاقة ؛

 ؛2030ةاق آمن الطاقة النظيفة يف الطاقة الوهرابئية يف  %40برانمج وطين للطاقة املتاجددة لزايدة ضخ  إطقاق 

 ميغاوات 150ىل إتاجية تصل نإهوتار بطاقة 130از حمطة حاسي الرمل اهلاجينة )غاز و طاقة مشسية( على مساحة جنإ

 الشمسية؛ميغاوات ابلطاقة 30ميغاوات عن طريق الغاز و 120منها 

  حمطة لتوليد الوهرابء النظيفة ذات  24 ازجنإوصاية وزارة الطاقة على  والغاز حتتوهرابء لالوطنية ل عملت الشركة حيث

 01ة طىل حمإميغاوات إضاةة  343ب سعةاء الوطن أحنوالية يف خمتلف  12من  أكثرموزعة على  املصدر الشمسي

ميغاوات تعمل ابلطاقة 100 طقاق مشروعنإىل إ زايدة ادرار،ازها يف والية جنإمت  ميغاوات 10 بسعةواحدة بطاقة الرايح 

 از.جنهي قيد اإلاجلنوبية و حمطة يف املناطق  18موزعة على  (ديزيلالوطاقة طاقة مشسية )اهلاجينة 

                                                 
، النربامج الوطنية لوفاءة األجهزة الوهرابئية املنزلية يف  مشروع حتسني كفاءة طاقة اإلضاءة و األجهزة املنزلية ،RCREEEاملركز اإلقليمي للطاقة املتاجددة وكفاءة  الطاقة  1 

 .20،ص2012،دول األعضاء ابملركز اإلقليمي للطاقة املتاجددة و كفاءة الطاقة ، القاهر ، مصر العربية 

 .06/07/2021طارات شركة كهرابء و طاقات متاجددة ، بتاريخ إحد أبناء على مقابلة اجريت مع  2 
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  من الطاقة الشمسية هبدف تقليص التبعية للمصادر  2022بداية من سنة ميغاوات 1000تاج ما يناهز نإه سيتم أنكما

 .األحفوري

 :1حيت متالنقل:-02

  ستعمال غاز البرتول املميع إتعميمGPL  كوقود نظيف للمركبات يف اجلزائر؛ 

  ؛قتصاديو اإل ىل استعمال الوقود النظيفإمركبة  30.000كثر من أىل حتويل إالتخطيط 

  ت صغرية شاء مؤسسانإدعم املستثمرين املستفيدين من قرض وكالة دعم و تشغيل الشباب و دعم القرض املصغر يف

 متخصصة يف جتهيز املركبات مبعدات غاز البرتول املميع؛

  من تولفة الرتكيب لتشاجيع أصحاب املراكب العمومية و اخلاصة و سيارات األجرة   %50ىل إة مالية تصل ناعإتقدمي

 ستعمال غاز البرتول املميع ؛إعلى 

 طقاق برانمج وطين لتاجهيز مليون مركبة بعدة إGPL  2023ةاق آيف . 

 السكن:-03

 أخرى  و وصينية ابلشراكة مع شركات وطنية  2019مليون وحدة سونية لسنة  1.6ستثمار العمومي ل ز برانمج اإلاجنإ

 ملستدام؛احرتام معايري البيئة الوطنية و الدولية يف جمال البناء إإلدماج التونولوجية اجلديدة يف بناء و أوروبية 

 از حديقة سيدي عبد هللاجنإCyber parc ئية ؛ستدامة البيطبقا للتصاميم املعمارية احلديثة و املرحية اليت تدعم اإل 

 ىل تقليص اهلدر إظمة الذكية اليت تضمن السيطرة على األداء و الطاقة إضاةة نتشاجيع البناء املستدام و الذكي املزود ابأل

 احلد من النفاايت ؛و 

 :2يلي  و هذا من خقال ماالصناعة:-04

 التلوث اةحة مو هبدف اإلنتاج وحتديث معداتجتديد  جلأمن  ع االمسنتنامصو وزارة الصناعة  مشرتك ب نصدار برانمج إ

 يف اطار برانمج مواةحة التلوث الصناعي؛

 صدار الدليل البيئي من طرف وزارة البيئة إEIE  البيئي؛ ونظام التسيرياملتعلق بدراسات التأثري على البيئية 

  ستهقاك املستدامواإل اإلنتاجعمل خمطط وطين لطرق PNA-MCPD ؛وتثمينها ابلرتكيز على إعادة تدوير املخلفات 

                                                 
 .17:02، على الساعة 14/01/2022، اطلع عليه بتاريخdz.com-https://www.gplستعمال البنزين بدون رصاص، من املوقع التعميم الفعلي إل 1 

 ، 09:59، على الساعة 17/03/2021طلع عليه بتاريخ ،أ http://www.meer.gov.dz/a/?page_id=2142املوقع زارة البيئة اجلزائرية ، من  2 

https://www.gpl-dz.com/
http://www.meer.gov.dz/a/?page_id=2142
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   :الساخنة؛لصناعية االقضاء على البقع  جلأمن تنفيذ اإلجراءات اليت مت حتديدها من اخلطة الوطنية إلدارة النفاايت اخلاصة 
  ؛ومراقبة تدةقااهتاالصناعية املخلفات النفاايت و  دويرتع وإعادة مجمراةق  شاءنإ 

 بعااثت والتلوث؛نزمة للحد من اإلقالا الساجل الوطين للمنشآت املصنفة، ووضع املعايري البيئيةشاء نإ 
 (.ضريبة بيئية دخالإالذاتية م اخلزينة واملراقبة اشاء نظنإ)البيئية  اإلدارية ظمةناألدماج ا حتقيق املسؤولية الصناعية من خقال 
 1و الذي ينص على 03/10 محاية البيئة  ونناء قارسإ : 

 احملاةظة على البيئة؛ أمبد 
 عدم احلاق الضرر ابملوارد الطبيعية؛ أمبد 
 ؛قل ضرراأاستبدال عمل ابلبيئة ابخر  أمبد 
 ؛ططات النربامج القطاعية وتطبيقهاالتنمية املستدامة يف املخدمج ترتيبات محاية البيئة و  أمبد 
 تصحيح الضرر البيئية من املصدر؛النشاط الوقائي و  أمبد 
 امللوث يدةع . أمبد 

 :2من خقال  :فالحةال-05

 ؛حيالصوالصرف  الفقاحيإعادة استخدام مياه الصرف  يف الفقاحة من خقالستخدامات املياه إ كفاءةورةع  م ينظت  

   الفقاحية؛يف املستثمرات النظيفة  والطاقات  الشمسيةستخدام الطاقة إالتشاجيع على 

  تنفيذ املخطط الوطين لتنمية الفقاحةPNDAR حي و الرةع من مستوى الفقا اإلنتاجىل حتس ن إاهلادف  2000سبتمنرب  يف

 ؛ املستثمرات الفقاحية 

 الفقاحية؛والتنمية شاء الصندوق الوطين للضبط نإ 

 شاء صندوق االستصقاح عن طريق االمتياز؛نإ 

 الفقاحي؛الوطين للتعاضد والصندوق  والتأمينات الفقاحيةشاء القرض الفقاحي نإ 

 البيئة على واحملاةظة للثروات الطبيعية ينقاحة اجلزائرية عن طريق االستغقال العققامتنمية القدرات التناةسية لل. 

  

                                                 
  .38،ص2016،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر ،02،طقتصادية املستدامةالنظام القانوين حلماية البيئة و التنمية اإلمحد لوحل، أ  1 

جملة ،-2016اىل 1980حالة اجلزائر خالل الفرتة -قتصادي حتقيقا للتنمية املستدامةمسامهة سياسات الدعم الفالحي يف النمو اإل عائشة سلمى كحيلي، حدة ةروحات، 2 
 .180،ص2017، 03قتصادية الومية ،العددالدراسات اإل
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 . البيئة حيميقتصاد الدائري حنو اإل: الثايناملطلب 

ستعمال   عادة اإلإل و قابقا للتحلن اسنعتبار كل ما يصنعه اإلإ وقتصاد الدائري العمل على جتنب الفارط و التبذير، من مبادئ اإل    

قتصادية ويَوةّر شطة اإلنالبيئية اليت توصي بضرورة النظر إىل املخلفات كمورد  حيفز العديد من األ املبادئعلى يف ذلك  مستنداً 

 حتقيق التنمية املستدامة.الوظائف املباشرة وغري املباشرة، وهو من أهم العوامل املساعدة على  العديد من

 CIRCULAR ECONOMY  قتصاد الدائري الفرع األول: مفهوم اإل

 قتصاد الدائري تعريف اإل-01

ملناقضة من "املهد اىل د" ملها مبتور قاعدة "من املهد اىل "Walter Stahel يعتنرب املهندس املعماري السويسري "والرت ستاهيل

م ، حيث تقوم هذه القاعدة على 1976ستخدام املنتاجات عام إدة اعاملرتبط إبقتصاد الدائري ول من وضع أسس اإلأ اللحد"

 :1ىل جمموعت ن إنشطة االقتصادية تقسيم األ

صقاح ةرتاضي ، بدال من تركها و ذلك عن طريق اإلإل و اجلسور اليت جتاوز عمرها ايناستفادة من األدوات و املبو هي اإل األوىل:

 التصميم و التطوير و التحس ن .و إعادة 

قتصاد اإل يفتعر ميوننا  وستخدام ىل موارد جديدة عن طريق إعادة اإلإتشمل العمليات اليت حتول املنتاجات القدمية  و :الثاين

 ه :أنالدائري على 

 إعادة من خقال  ،م مناةع املستثمرين و اجملتمع و البيئة يعظتو قتصادية لتنمية اإلالذي يساهم يف انظم املنهج لك املذ  

 . 2ستخدامإعادة اإلمن ية ناتدوير الفاقد و املخلفات بشول متورر لغاية اخر إمو

 قتصاد القائم على الدائرية و ليس اخلطية و املقصود منها النمو من الداخل هو ذلك اإل Growth Within 

  البيئة على ضغوط دونو  Decoupling ، ة إعادو  لة عمر املنتاجات اطإكم خقال التدوير و إعادة االستخدام و التصليح و

 .Recyclingالتصنيع 

                                                 
ة ألمن و التنمية ، اجمللة اجلزائري االقتصاد الدائري األخضر إعادة  تدوير املخلفات و اثرها  على التوازن االيكولوجي و انتاج بدائل الطاقةيوسف جحيش، يسم ن عابد،  1 

 .138، ص2020،جانفي 16، العدد09،اجمللد
التنمية العربية ب ن -،املؤمتر اخلامس عشر للاجمعية العربية للبحوث االقتصادية  املقرتحات مع إشارة لتجربة عربيةقتصاد الدائري مفهوم و بعض التطبيقات و اإلامحد الوواز ، 2 

 .2019ديسمنرب14-13بريوت،لبنان،13، -التحدايت الراهنة و اةاق الثورة  الصناعية الرابعة 
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هبدف عقلنة   اإلنتاجستدامة إ أمبد ذلك النموذج القائم علىقتصاد الدائري هو اإلأن من خقال التعاريف السابقة يتضح لنا و    

 .التدوير ةعادإستهقاك و خلق القيمة من اإل

 .املبادئ األساسية لالقتصاد الدائري -02

شول ضارة أ ستعمال علىستنزاف املوارد الناضبة و التخلص منها بعد اإلإأسلوب قتصاد اخلطي الذي يقوم على عوس اإل على  

تزل  يف مبدأ "خذ     انسنابحمليط و اإل و البيئة ن انساإل صاحلصب يف ي مبدأيقوم على قتصاد الدائري اإلأن ختلص" ،صنع ،خي 

 يت :نذكرها كاآ

  تج لغاء ةورة وجود منإ ىل النفاايت كمدخقات وإمن خقال النظر  قتصاد الدائريعنصر مغذي يف سلسلة اإلالنفاايت 
 ؛ Science of Sustainabilityستدامة ا علم اإلأهنىل هذه الفورة على إيب غري مرغوب ةيه وينظر ناج
 ؛ اخلارجية الصدمات مواجهة يف رونةامل 
 مصادر الطاقة متاجددة ؛ 
 التوامل ب ن البيئة و اجملتمع ؛ 
 ؛1قتصاد الدائري إلايف تعوس التولفة احلقيقية أن ليات التغذية العوسية جيب آ 
  ؛كمرشد  كمقياس، الطبيعةالطبيعة   كنموذج،مبادئ الطبيعة   وذلك وةقحماكاة الطبيعة 
 : 2يف الدائري قتصاداإل مهيةأتومن : الدائري االقتصاد أمهية-03

 املوارد الطبيعية و البشرية املصنعة و املالية ؛ قيمة على احلفاظ 

 ؛قيمتها على احملاةظةو  ستخداماإل مرحلة يف املنتاجات عمر متديد 

 و املواد السامة ابلبيئة ؛ الضارة ويةناالث املنتاجات إزاحة 

 ؛البيئة جمال يف بتوارابإل تتسم إعطاء الفرصة خللق مؤسسات 

 ؛ والطاقة املواد من ديدةاجل مدخقاتلل احلاجة تقليل 

 اجتنأل تدوير إعادة أو (التقليديةإعادة التدوير  لعملية خقاةا ستخداماإل إلعادة خيار أةضلإعادة التدوير  عملية تعتنرب 

 .)قيمة أقل منتج

                                                 
، 15/02/20121عليه بتاريخ  ،اطلعhttps://masralarabia.net،من املوقع 2016ة ،مايمصر العربي ،االقتصاد الدائري اقتصاد صناعي أكثر كفاءة جمدي سعيد، 1 

 .16:08على الساعة 
 ، قتصاد الدائري و حتقيق التنمية املستدامةإعادة تدوير النفاايت يف ظل اإلنصرية هنربي،  2 

 Revue des Réformes Economiques et Intégration En Economie Mondiale9،ص2019،02، العدد،13،اجمللد. 

https://masralarabia.net،اطلع/
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 قتصاد الدائري قتصاد اخلطي حنو اإلتقال من اإلنمتطلبات اإل :الثاينالفرع 

ول غري بشاملوارد الطبيعية  استنزافىل إالعوامل الرئيسية اليت أدت  أحد (I .10رقمظر الشول أن) قتصادلإل وذج اخلطيمنيعتنرب    

طرق جديدة  تواربإخقال من  ستهقاك،اإلىل تغيري سلوكيات إ أكنربيهدف بشول قتصاد إ حنوهلذا ةمن الواجب التحول  ينعققا

لعمل ضمن احنو االقتصاد الدائري يتطلب التحول  و و التدوير. ستخداماإلتتناسب مع شروط إعادة  وتصميم منتاجات تاجنإل

 جماالت أساسية و هي :  03ثقاثة 

 : 1و يرتوز أساسا على األمثل : اإلنتاج-01

  ؛ اإلنتاجيف عمليات إعادة التدوير ستخقاصها من عمليات إاليت مت  املوارددمج 

 و صديقة للبيئة ؛ قل ضرراً أستبدال املواد اخلطرة و الضارة ابلبيئة مبواد إ 

  قتصاد الدائري؛اليد العاملة يف جمال النشاطات التحويلية اليت تساهم يف اإل أتهيلتووين و 

 ترقية أساليب التونولوجيا النظيفة ؛ 

 ر؛مبا يسمى ابلتقليص من املصد املسائلقتصاد يف استعمال املوارد و اإل 

  جل تقليص حاجم النفاايت؛أمن  هذاالرتكيز على دورة حياة املنتج و 

 تفعيل العقوابت اجلبائية على النشاطات امللوثة للبيئة ؛  

 ؛ستعمال كل منتج بتحمل مسؤولية معاجلة منتاجاته بعد اإل 

  تخدام الطاقة ؛إسختفيض 

  املنتوج طوال ةرتة حياته .تشاجيع عملية أتجري املنتاجات و اليت تسمح لصاحب املنتج مبراقبة 

  

                                                 
 REVUE DES SCIENCES،  قتصاد الدائري حلماية البيئةىل اإلإقتصاد اخلطي متطلبات التحول من اإلعلى زعيب ، ةاطمة الزهراء قندوز ، 1 

COMMERCIALESبتصرف. 33.ص2018منرب، ديس01، العدد07، اجمللد 



 14001إلعادة تدوير املخلفات الصناعية وحماية البيئة و الحصول على املواصفة القياسية أيزو النظري  اإلطار         الول:الفصل 

 

127 

 :يلي ةيما ستهقاك األمثل اإل حتقق اليت اإلجراءات و لتدابريا تتمثل و :االستهالك األمثل-02

  1من خقال الغذائي التبذيرحماربة: 

يف  لغذاءل خر تقرير للمنتدى العاملي آفاق على الغذاء حسب ن، و يف مؤشر اإل  ملختلف املنتاجاتيناالستهقاك العققا-

ذ ينفق اجلزائري إفاق على الطعام ،نعربية يف حاجم اإل 01و األوىلعامليا 05حتلت اجلزائر املرتبة اخلامسة إ م2015سنة 

 ؛ 2الطعامعلى  دخله الشهري من  %34ما يعادل 

 أن يعين  بل" ق استهقاكه فضلي" أن ح ن ستهقاكية تهاء الصقاحية ابلنسبة للمنتاجات اإلنإتواريخ  مراجعة و ضبط-

 ؛3ستهقاكها آمنا بعد ذلك التاريخ إتستهلك قبل ذلك التاريخ، ولون ما يزال  أن نوعية الغذاء يستحب 

 ىل اجلمعيات اخلريية ؛إالتنربع ابلفائض من املنتاجات الغذائية -

املصنع و جتار  املخزون من قبل ن اعقامة "يباع قبل" تفيد عملية دور أن حيث  املنتاجات الغذائيةتنظيم عملية التخزين -

 ؛ احلملة و التاجزئة 

  ستخدامها ؛إالعمل على تصليح املنتاجات و إعادة 

 توةري قطع الغيار ابلوم و السعر املناسب ن ؛ 

 العمل على نشر ثقاةة حماربة التبذير ؛ 

 على البيئة ؛ اثر سلبيةآستخدام و ليس هلا تقدمي منتاجات تتواةق مع املعايري العاملية اليت تضمن طول ةرتة اإل 

  قتناء املنتاجات الصديقة للبيئة .إالتشاجيع على 

 . قتصاد اخلطيمسار اإل (I10.رقم )الشكل 

 
 .بتصرف28،صمرجع سبق ذكرهةاطمة الزهراء قندوز ،على زعيب،  املصدر :

  

                                                 
 ،بتصرف 34،صمرجع سبق ذكرهةاطمة الزهراء قندوز ،على زعيب،  1 
 https://www.alalamtv.net/news، ميون مشاهدته على 26/02/2021،هدر الطعام يف امريكا مسؤولية بيئية تؤثر على تغري املناخناة العامل ، ق  2 
http://www.fao.org/zhc/detail-من املوقع،2017/ماي/FAO ،26، منظمة األغذية و الزراعة لقامم املتحدة  كلنا لدينا دور نلعبه يف توفري األغذية 3 

events/ar/c/889642/ ، 09:28،على الساعة 22/02/2021مت االطقاع عليه بتاريخ .  

http://www.fao.org/zhc/detail-events/ar/c/889642/
http://www.fao.org/zhc/detail-events/ar/c/889642/
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 التسيري األمثل للمخلفات :-03

تشار العشوائي للمخلفات نتساهم يف احلد من اإل اليت و، خلفاتللمالسليم تسيري ابلال إقتصاد الدائري لن توتمل اإل لقةحن إ   

  ستغقال املوارد األوليةإستفادة منها كمدخقات تساهم يف ترشيد املسببة للتدهور البيئي ، و كذلك العمل على اإل

درجة  ىلإإضاةة  حاجم املخلفات و تبعا لنوع و صحيحة يف تسري املخلفات ابلشول السليم ختاذ طرق و أساليبإعن طريق و هذا  

 من خقال:اهتا ر خطو 

 يف األماكن املخصصة تسمى مبراكز الردم التقين؛طريق طمرها  التخلص من املخلفات عن 

 يف صهاريج  ةرادع او اإلناالتخلص من النفاايت ابحلرق و تسمى أيضا برتميد النفاايت ، حيث يتم حرقها من قبل املص 

 و تستعمل يف التخلص من النفاايت الطبية و اخلطرة ؛خاصة و برجة حرارة جد عالية 

  ستخدام املخلفات؛ إو إعادة أإعادة التدوير 

من R4 على تطبيق ما يسمى ابلقاعدة الذهبية  خاص،تلاجئ الوثري من الشركات للتخلص من نفااياهتا الصلبة بشول  كما     

 و هذا من خقال : جل التخلص السليم من املخلفاتأ

 التقليل  Reduction : املقصود هنا هو تقليل املواد اخلام املستخدمة، وابلتايل تقليل املخلفات، ويتم ذلك  

 :عن طريق 

 ستخدام إ-

 مواد خام أقل؛ .املستخدمة يف عمليات التعبئة والتغليف-

 ستخدام مواد خام تنتج خملفات أقل؛إ-

 احلّد من املواد-

 املخلفاتستخدام إعادة إ Reuse؛ 

  إعادة التدويرRecycling ؛ 

 سرتجاع احلرارياإل Recovery . 
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 .قتصاد الدائري قتصاد األخضر و اإلل اإلظيف لتنمية املستدامة ا بعاد أطلب الثالث : امل
حتياجات إتلبية جل إن م، و هذا قتصادية تطلبات التنمية اإلمالقضااي البيئية مع  ىل دمجإيف مضموهنا التنمية املستدامة  تسعى   
 البيئية  انباجلو حديثة  تشمل قطاعات  اجسدلتيف مضموهنا توسعت  حيث ،دون املساس بتطلعات األجيال القادمةية ناسناإل

 جتماعية . قتصادية و اإلو اإل

 .الفرع األول : مفهوم التنمية املستدامة 
ي يف مؤمتر ابهتمام دويل كبري منذ السبعينيات من القرن املاضحظي مفهوم التنمية املستدامة  تعريف التنمية املستدامة:-01

ت واضحة بصورة كبرية ، و من ب ن نا، حيث ركز أساساً على قضااي البيئة اليت ك1م1972األمم املتحدة للتنمية البشرية عام 
 التعاريف اليت دارت حول املعىن الدقيق ملعىن التنمية املستدامة، جند: 

 أتخذ يف  أن  "حىت تصبح التنمية  مستدامة البد وم  1980عامالذي برز ة العاملية للحفاظ على البيئة سرتاتياجيتعريف اإل
 .2كذلك قاعدة املوارد الناضبة واملتاجددة"و قتصادية اإل،جتماعية اإل،عتبارها العوامل البيئية إ
  املستدامة هي" تلك التنمية اليت تليب حاجات  التنميةن أم 1987 يف ةريلاللاجنة العاملية البيئية للتنمية جاءت يف تقرير و

 3احلاضر دون تعرض اخلطر لقدرة األجيال يف املستقبل على تلبية احلاجات اخلاصة هبا"
 ه املواةق 1424مجادى األوىل 19املؤرخ يف  3/10ون رقم ناأما مفهوم التنمية املستدامة يف التشريع اجلزائري ةقد جاء يف الق

 ية جتماعإالتوةيق ب ن تنمية "املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة تعين  2003جويلية  19ل 
اضرة واألجيال دراج البعد البيئي يف إطار تنمية تتضمن تلبية حاجات األجيال احلإقتصادية قابلة لقاستمرار ومحاية البيئة، أي إ و

 . 4املستقبلية "
 ديد أمهية كنربى وأكد على ذلك يف الع، البيولوجي هاتنوع وا توازهنستغقاهلا و إ كما أعطى اإلسقام للبيئة و ملواردها و 

 :نذكر منها  5ية واألحاديث النبويةنآمن اآايت القر 

 .41لهه ْم يَ ْرِجع وَن  الروم: َكَسَبْت أَْيِدي النهاِس لِي ِذيَقه ْم بَ ْعَض الهِذي َعِمل وا َلعَ كقوله تعاىل: ﴿َظَهَر اْلَفَساد  يف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر مبَا  

 .56األعراف:  َن اْلم ْحِسِن َن َرمْحََت اَّللِه َقرِيٌب مِّ  نإوقوله تعاىل: ﴿َواَل ت  ْفِسد وا يِف اأْلَْرِض بَ ْعَد ِإْصقَاِحَها َواْدع وه  َخْوةًا َوَطَمًعا 

 60وقوله تعاىل: ﴿ك ل وا َواْشرَب وا ِمْن رِْزِق اَّللِه َوال تَ ْعثَ ْوا يف األْرِض م ْفِسِديَن  البقرة:

                                                 
1  Jean Marie DEBLONDE, Ledeveloppement durable, une reponse une crisr globale, éditions Ellipses, Pa-
ris, 2011, P28. 

  414، ص2006، 1، الدار العربية للعلوم، اجمللد األول، ب ب، طمن أجل التنمية املستدامةاملوسوعة العربية للمعرةة،  2 
3 Karin Boras, Le développement durable, l'avenir des PME ,pour une  économie  partenariale ,afnor édi-
tions 2011 ,p 41  

 .117، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عونون، اجلزائر، ب س، ص التلوث البيئيعبد القادر رزيق املخادمي، 4 
 271.ص  2009، 1ةيقاديلفيا، األردن، ط، جامعة اإلتصال والتنمية املستدامة  يف الوطن العريبصاحل خليل أبو أصبع، 5 
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لية واألجيال العدالة يف الفرص ب ن األجيال احلاجتسيد مفهوم التنمية املستدامة مبين على أن املنظرون جند  جاء بهطقاقًا مما نإ و

 .ينستغقال املوارد املتاحة ابلشول العققاإ  هو و جوهر اإلستدامة املستقبلية، 

 نوجزها أن  ميون واليت األهداف من جمموعة حتقيق إىل آليااهتا خقال من املستدامة التنمية تسعى : املستدامة التنمية أهداف-02

 :1اآيت يف

 ن اسناإل ا أساس حياة أهنعلى  البيئة، ون ا: من خقال الرتكيز على تطوير العقاقة ب ن نشاطات السوإحرتام البيئة الطبيعية-

 ساجام.نإ لتصبح عقاقة توامل و

جتماعياً ونفسياً وروحياً إ و قتصادايً إ: إذ تسعى إىل حتس ن نوعية احلياة الساكن ن يف اجملتمع ن احتقيق نوعية حياة أفضل للسك-

 ومقبول ودميقراطي. النوعية للنمو وليس الومية وبشول عادل اجلوانبمن خقال عمليات الرتكيز على 

 إجياد : قصد تنمية إحساس املسؤولية البيئية وحثهم على املشاركة الفاعلة يفابملشكالت البيئية القائمة ن اتعزيز وعي السك-

 حلول مناسبة و مشاركتهم يف برامج ومشاريع التنمية املستدامة.

ئات للحفاظ لذلك تسعى الدول واهلي ،املوارد الطبيعية  حمدوديةعتبار إ: على  للمواردينستخدام عقالإ ستغالل وإحتقيق -

 .ينتوظيفها بشول عققا ستنزاف وعليها من التدمري و اإل

 ن االسو ل توعيةأغراض اجملتمعات ،من خقا : بتوظيف التونولوجيا املدنية يف خدمةربط التكنولوجيا احلديثة أبهداف اجملتمع-

ب ناهداةه املنشودة  دون إمهال جأستخدامها يف حتس ن نوعية حياة اجملتمع وحتقيق إأبمهية التقنيات املختلفة يف جمال التنمية وكيفية 

 لبيئة.ابضرار عدم اإل

 لذي بواسطتهيته وتسمح بتحقيق التوازن انا: وبطريقة تقائم إموإحداث تغيري مستمر ومناسب يف حاجات وأولوايت اجملتمع-

 قتصادية والسيطرة على مجيع املشاكل البيئية ووضع احللول املناسبة هلا.ميون تفعيل التنمية اإل

  

                                                 

 .31،ص 2010، 01، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، طالتنمية املستدامة فلسفتها وأساليب ختطيطهاعثمان حممد غنيم، ماجدة أبو زنط، 1 
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 . التنمية املستدامةبعاد أ :الثاينالفرع 

 :1يت وية ، نذكرها كاآنبعاد أساسية و أخرى اثأو للتنمية املستدامة ثقاثة 

 :و تتمثل يف  بعاد األساسية للتنمية املستدامة :األ-01

  :جتماعيالبعد اإل-أ

 الذين يعيشون حتت خط الفقر نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل(؛ن اأوضاع الفقر وحدوثه )السو 

 صلون الذين ال حين االصحة )حالة التغذية معدل وةيات األطفال دون سن اخلامسة والوةيات عند الوالدة نسبة السو 

واملمرض ن للمواطن ن األطفال البالغون من العمر سنة واحدة وحمصنون حتصينا  على مياه صاحلة للشرب عدد األطباء 

 كامقا(؛

 فاق أو الناتج نفاق على مراحل التعليم املختلفة كنسبة مئوية من اإلنالتعليم )معدل معرةة القراءة والوتابة ب ن البالغ ن اإل

 القومي اإلمجايل(؛

 األوضاع الدميوغراةية؛ 

 اط االستهقاك.أمن 

 :ويتاجسد من خقال ما يليالبعد االقتصادي: -ب

  والناتج؛ اإلنتاجمعدل النمو يف 

  ية العامة؛ناالعاجز يف امليز او الفائض 

 املعدل السنوي للتضخم؛ 

 وضع قطاع الصناعة وتطوره وحتديثه ابلتقدم التقين؛ 

 ستخدامات الطاقة واملياه واملوارد األخرى؛إ 

                                                 
 .118، ص 2010، 1، الوراق للنشر والتوزيع، األردن، طالسياحة البيئية وأسس استدامتهاو، ضإبراهيم بظا 1 
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 أوضاع شبوات الطرق ووسائل النقل؛ 

 .أوضاع الدين اخلارجي وأعباء خدمة الديون 

 ويتاجسد من خقال ما يلي:. البعد البيئي: ج

 املوارد املائية املتاجددة؛ 

 السحب من املياه الداخلية املتاجددة؛ 

 السحب من املياه العذبة؛ 

 معدل إزالة الغاابت؛ 

 تلوث املياه )السطحية اجلوةية والبحريات والبحار والشواطئ(؛ 

  املستفيدين من خدمات الصرف الصحي إعادة تدوير النفاايت(؛ن ا)النفاايت النووية اخلطرية عدد السوإدارة البيئة 

 تغريات املناخ. 

  :تتمثل يفو  ،سالفة الذكراألبعاد الثقاثة ىل إإضاةة و هي   :وية للتنمية املستدامة نااالبعاد الث-02

ستخدم ت فة و كفؤةنظي اتونولوجي ىلإالبعد الذي يهتم ابلتحول  هو: و  داري والتقين(و )البعد اإلأ البعد التكنولوجي-أ

دةق احلد من ت  تساهم يفعايري معينة مبالغازات  و مللواثتا من تاج حد ادىننإ ها هو اهلدف من وقل قدر من الطاقة واملوارد أ

 ينعلومات وهذا يعاملستغقال إتونولوجيا  ىلإملوارد ستغقال إول من تونولوجيا حالتىل إإضاةة . بل إعادة تدويرها النفاايت 



 14001إلعادة تدوير املخلفات الصناعية وحماية البيئة و الحصول على املواصفة القياسية أيزو النظري  اإلطار         الول:الفصل 

 

133 

ساسية دية األالعمليات االقتصا ن إوعليه ةي ، اإلنتاجس املال أبدل الر جتماعي س املال اإلأر  س املال البشري وأر  ىعتماد علاإل

 .1 ة املواردنايضاف إليها عملية رابعة وهي صي أن تهقاك البد سوالتوزيع واإل اإلنتاجالثقاث املمثلة يف 

داف التنمية األعمال الدويل للتنمية املستدامة، ضمن أه اجلدولألول مرة يف البعد الثقايف مّت إدراج حيث  :  البعد الثقايف-ب

حيث  ،قية الدولية حول التنوع الثقايف االتفا ىحتمية بعد املصادقة علك  و جاء 20152عتمداهتا األمم املتحدة يف سبتمنرب إاليت 

بشرية مفتوحة املؤسسات الو  توون املدن أن هداف التنمية املستدامة من خقال العمل على أحامسا يف بلوغ  تلعب الثقاةة دوراً 

 ة عليه.واحملاةظ تعزيز اجلهود حلماية الرتاث الثقايف و الطبيعي العاملي لىل الدعوة إللاجميع مرنة و دائمة إضاةة 

حسن  لأجمن  ،العدل و املساواة و تطبيق احلوم الدميقراطي حقية تطبيقأىل إو يهدف هذا البعد  : السياسيالبعد  -ج

 . للموارد الطبيعيةينستخدام العققاإىل اإلب ن أبناء اجليل الواحد و حىت األجيال القادمة، إضاةة توزيع املوارد 

  

                                                 

املركز الدميقراطى  دراسة حالة مصر،: قتصاد األخضر وأثره علي التنمية املستدامة يف ضوء جتارب بعض الدولاإل مارينا ماهر عبداملسيح، و اخرون، ساندي صنربي ابوالسعد،1 
،على  14/02/2021، اطلع عليه بتاريخ https://democraticac.de/?p=47167من املوقع ، 2017للدراسات االسرتاتياجية االقتصادية و السياسية ،جويلية  العرىب

  .48:14الساعة 
من املوقع  ،12،ص 2017جوان -،رسالة اليونيسوو،اةريلاملستدامةالثقافة يف صميم أهداف التنمية يويت هوسغرهار ، 2 

https://plus.google.com/+UNESCO، 10:15، على الساعة  14/02/2021اطلع عليه بتاريخ.  
 

https://democraticac.de/?author=2
https://democraticac.de/?author=2
https://democraticac.de/?p=47167
https://plus.google.com/+UNESCO
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 :الفصل خالصة

 الدراسة اتملختلف املفاهيم ذات الصلة مبتغري النظري و عرضنا ب ناجلاليه يف إتتاجلى أمهية هذا الفصل من خقال ما تطرقنا     

 :  مايليىل إتوصلنا  و عليه 

  نرب منابع التلوث كأحد أتعد  اهنهذا أل البيئة،املؤسسات و خاصة الصناعية منها مسؤولية كبرية يف محاية مجيع تتحمل

صبح من الضروري تنظيم أه و علي احلياة،عناصر مجيع  اهتدد النظام البيئي و اهتلكضرار أنظرا ملا ختلفه من  العامل، البيئي يف

قدمي التحفيزات التشريعات و ت ن و ناقو المن خقال سن  اجلائر،ستغقال طرق احلفاظ على البيئة و مواردها الطبيعية من اإل

 شطة الصناعية اليت تراعي النظام البيئي .نملختلف األ

 ائه  ىل املزااي اليت حتققها املؤسسة من ور إحلقة الوصل ب ن املؤسسة و البيئة  إضاةة  14001أيزواملواصفة القياسية  تعتنرب

املتمثلة  و التشغيلية و ةعالية أداء املؤسسة و ختفيض التواليف ، و هذا من خقال مجلة من اخلطوات فاءةوالكتحس ن 

املؤسسة   تتحملها ف اليتالتواليرغم ، التحس ن املستمر  ويف التخطيط و التنفيذ و املراقبة و التشغيل مث مراجعة املواصفة 

حتقق الوثري من  اهنغري إ ةلفة احلصول على الشهاددرة البيئية و توعداد نظام اإلإكتواليف اهليول التنظيمي و تواليف 

 .اثر اإلجيابية اليت تفوق هذه التواليف بوثري اآ

 املخلفات دوير تو تدابري إعادة نربامج ب خذ األ ن إهلذا ة، مثنه الطبيعة  تموارد الطبيعة دةعاجلائر للستغقال الا ن إ

واد اخلام ستخدام املإستخدام الطاقة، وتقليل إخفض و بشول كبري يف تساعد  أن مبأخذ اجلد من املمون الصناعية 

حلفاظ على املوارد ا ،االحتباس احلرارياحلد من ، بعااثت الغازات الدةيئةنإاجلديدة، واحلد من تلوث املياه واهلواء، تقليل 

 .توةري ةرص العمل ،ستخدام املستدام للموارداإل ،تقليل موبات النفاايت ،الطبيعية
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 متهيد:

حيث  ،لدارس نثري من الباحث ن و اقتصادية، ابهتمام الواثره البيئية و اإلآعادة تدوير املخلفات الصناعية و إموضوع حظي       

ب ناناولته من اجلحلماية البيئة و منها من ت ب البيئي كآليةناب خمتلفة ،ةمنها من تناولته من اجلناتناولته دراسات عديدة و من جو 

يقة ،تثري املنظور املعريف ىل نتائج دقإقتصادية ، بغية التوصل الوةرات و امليزات  اإل ىل حتقيقإداري بيئي يسعى إقتصادي كنظام اإل

 .  املتحصل عليهاب العملي ابلنتائج و التوصيات ناو البحوث االكادميية و التطبيقية و تدعم اجل

سس أعتبارات و إختيار جمموعة من الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع محاية البيئة و نظام االدارة البيئية ، على إمت  قدلو   

 دقيقة تتمثل يف : 

 ليزية و ةرنسية(؛جنإجنبية )خذ مبعيار تنوع اللغة  يف الدراسات السابقة ب ن العربية و األاأل 

 السابقة ؛تقاء احلداثة يف الدراسة نإ 

  ؛ أو أبحدها تغريات الدراسةمبرتباط الدراسة السابقة إمدى 

 يناتفضيل الدراسات الوصفية التحليلية ، املرتبطة ابلبحث امليد .   

 ضاةة اليت جاءت هبا الدراسة احلالية مع الوقوف عند اإل خمتلف الدراسات السابقةو من خقال هذا الفصل سنحاول عرض     

 وةق ما يلي:املوضوع وهذا 

 الدراسات السابقة املتعلقة مبتغري محاية البيئةاملبحث االول :. 

  14001أيزو: الدراسات السابقة املتعلقة مبتغري املواصفة القياسية الثايناملبحث. 

 الدراسة احلالية سهامات اليت تقدمهااإل عرض ومناقشة الدراسات السابقة : املبحث الثالث. 
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 الدراسات السابقة املتعلقة مبتغري محاية البيئة  األول:املبحث 

 ىل موضوع محاية البيئة يف الوسط الصناعي، قامت الباحثة يف هذاإهم الدراسات اليت تطرقت ىل عرض موجز ألإحماولة  يف     

قدم ةاألحدث ألبة من انسية ، مرتليزية و الفر جنابللغة العربية و ابللغة االجنبية اإللدارسات السابقة ا املبحث بتناول ، جمموعة من 

ضاةة إ ىل مناقشتها مع ذكرإضاةة إستنتاجات و التوصيات اليت جاءت هبا ، هم اإلأهداف كل دراسة مع أحيث مت ةيها عرض 

 .الدراسة احلالية  

 :للغة العربية: الدراسات ابولاملطلب األ

 محاية البيئة.  مبتغري املتعلقة العربية، ابللغةالدارسات السابقة املطلب جمموعة من هذا سنتناول يف    

راسة حالة د الصناعيمسامهة املؤسسة الصناعية يف محاية البيئة من التلوث :  ن انو بع  (0820/ 1)مسري بوعافية:دراسة-01

  مسنت عني توتةإمؤسسة 

 هدف الدراسة : -

مسنت على تسليط الضوء على التلوث البيئي الناجم عن الصناعات الثقيلة و خصوصا، صناعة اإلىل إهذه الدراسة  تدةه   

 اإلنتاجقيق سس العلمية اليت تنتهاجها املؤسسة الصناعية  لتحكثر تلويثا للبيئة  ،من خقال حتليل األحد الصناعات األأعتبارها إ

مسنت ع ن  توتة الواقعة بوالية ابتنة التابعة جملمع االمسنت للشرق إسقاط هذه الدراسة على واقع مؤسسة إالنظيف ، من خقال 

 نمية املستدامة.حتقيق غاايت الت ىل خلق منوذج حلماية البيئة وإحد املؤسسات الصناعية اليت تسعى أعتبارها إاجلزائري  على 

 ستنتاجات:هم اإلأ -

 ملهمة حلمايةز  احد اهم الركائأر البيئية النامجة عنها آثمسنت و تقييم األيعتنرب التخطيط السليم ملشروعات صناعة اإل 

 البيئة من التلوث الصناعي ؛

  لتاجهيزات ابآالت و املعدات؛جتها لنشاطها و زادت حاتسع إحاجة املؤسسة لإلدارة البيئية الفاعلة تزداد كلما 

 بيئة ؛تصنيع منتاجات صديقة لل ابلتايلستخدام الطاقة و إترشيد تساهم يف  ظف ،ناأل اإلنتاجتقنيات  ستخدامإ 

 يئة ؛بعااثت الضارة ابلبناألمسنت ، تساعد كثريا يف تقليل لفقاتر القماشية اليت متنع غبار اإلاستخدام إ 

                                                 
 .2008،اطروحة دكتوراه ،جامعة ورقلة ،الصناعي مسامهة املؤسسة الصناعية يف محاية البيئة من التلوث مسرية بوعاةية ، 1 

https://www.pnst.cerist.dz/recherche.php?ti=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9&mc=&au=&dr=&ct=&eb=0&dm=0&ln=&tp=8&nb=10&dp=0&an=0&pg=8
https://www.pnst.cerist.dz/recherche.php?ti=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9&mc=&au=&dr=&ct=&eb=0&dm=0&ln=&tp=8&nb=10&dp=0&an=0&pg=8
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 البيئة . محاية طارإالنفاايت يف  و يقللملوارد ا يوةر حيثجسر رابط ب ن الصناعة و التنمية املستدامة  ،ظفناأل اإلنتاج 

 هم التوصيات:أ -

 ضرورة التنسيق و التعاون ب ن املؤسسات الصناعية و اجلهات املسؤولة عن محاية البيئة و احمليط؛ 

  تدعم البحوث العلمية و مراكز الدراسات ، للحصول على دراسات دقيقة تساعدها يف التقليل من أن على املؤسسة 

 ية و العقارية ؛نااملخلفات الصناعية اليت تؤثر على صحة املواطن ن ، الثروة النباتية ، احليو 

 دعم  جل  أ، من ية يف حسااباهتا املالريات البيئية  للعمليات الصناعة تدرج تواليف التأث أن ، املؤسسات الصناعية  على

 خمتلف القرارات اليت تصب يف صاحل محاية البيئة؛

  ها تبعاات الصناعية ،و التخلص منقسام داخل املؤسسة تعمل على  معاجلة النفاايت النامجة عن العمليأضرورة حتديث 

 للطرق املعمول هبا حديثا.

 -ةية كأداة حلماية البيئة وتدعيم التنمية املستدمياإلنتاجة التجهيزات نآصي:ن انو بع  (1/2009مزريق عاشور) :دراسة -02

 E.C.D.Eالة مؤسسة االمسنت و مشتقاته ابلشلف حدراسة 

 :هدف الدراسة -

لدى املؤسسات الصناعية اجلزائرية  ،يةاإلنتاجة التاجهيزات ناوقائي و العقاجي لعملية صيتثم ن العمل الهذه الدراسة اىل  هدةت    

احلد من التدهور  و التولفة البيئية من منطلق امللوث يدةع، تقليلبعااثت امللوثة و نوجه اخلصوص من خقال التحوم يف اإلعلى 

 نمية املستدامةقبلية  تساهم يف تدعيم التستكاسرتاتياجية  مية ابجلودة املطلوبة ،  اإلنتاجستمرارية العملية إ ن او ضمالبيئي 

كلم   200مشتقاته الواقعة بوالية الشلف املتواجدة عن بعد مسنت و ية ملؤسسة اإلنالى دراسة ميدسقاط هذا التصور عإمن خقال 

 .غرب العاصمة اجلزائرية  

 ستنتاجات:هم اإلأ -

  حتد منابلتايل  و ظف يف اآجال القصرية،ناأل اإلنتاجيف تطبيق  تونولوجيا  ستخدام و التدوير،عادة اإلإتساعد عملية 

  للموارد الطبيعية؛ينالعققاستهقاك غري اإل

                                                 
 .2009، اطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر،صيانة التجهيزات اإلنتاجية كأداة حلماية البيئة وتدعيم التنمية املستدمية عاشور مزريق ، 1 
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  املؤسسات تناولو يف مستعاجالية إلا حد احللولأ ،بعااثت امللوثةناإل عمليات املعاجلة للحد من حاجم التحوم يفيعتنرب 

 لتدارك  ةاجوة التدهور البيئي؛

  ة البعديةاملعاجلىل غاية إمنبع الصناعة، ، تنطلق من منع حدوث التلوث من عملية مستمرةي هحل املشوقات البيئة 

 للتلوث الصناعي، متاشيا مع متطلبات التنمية املستدامة ؛

 ية املتاحة ؛اإلنتاجستخدام  الطاقات إستغقال و إيف  ترشيد ية اإلنتاجة التاجهيزات ناتساهم وظيفة صي 

 ن خقال توةريم احلفاظ على  الوفاءة التشغيليةوظيفة حمورية تساهم يف  ية،اإلنتاجة التاجهيزات ناتعتنرب وظيفة صي 

 يات املادية و البشرية؛نااإلمو

  منة بيئيا آو ستحداث تونولوجيا  متقدمة إلوية و أ.  

 هم التوصيات: أ   -  

  أن  عتبارإعلى  ، البيئية من التغذية املستمرة علمية تستمد أبعادهاك  عقاجيةالوقائية و الة ناصيالتبين سياسة الزامية 

 انة:لصيا

  ؛ية وةق املعايري البيئية اإلنتاج شتغال التاجهيزاتإستمرار إب توفل ،سرتاتياجيةإوظيفة  

  ؛قصوى للزايرات الدوريةالعناية الإعطاء  وتثم ن الفعل الوقائي ملختلف التاجهيزات 

 ؛املدعمة بقياسات الرصد البيئي امليدانيةزايرات البيئية للتقارير ال رةع 

  ؛لعمال على املناهج العلمية احلديثة املتبعةستمر لإلطارات وااملالتدريب والتووين ضرورة 

 ؛ألطول ةرتة زمنية  اإلنتاجعناية بسقامة التاجهيزات واألمن الصناعي، ووسائل ضرورة ال 

   ؤسسات جتارب وسياسات امل ة عن طريق التعرف علىناإثراء بنك معلومات الصيجل أمن ة ، ناصيالوضع نظام معلومات

 ؛بيئية حديثة سهلة التنفيذ وأكيدة النتائج  ة إبعداد برامج ةنيةناالصي علىتدعيم جهود القائم ن لالشبيهة 

 ايت  املطلوبة من م  مع املستو ئجراء املزيد من التعديقات عليها  لتتقاإىل إعادة النظر يف التشريعات البيئية و الدعوة إ

 الصحة و السقامة  البيئية ، ةيما يتعلق ابلصناعات امللوثة ؛
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 البيئة محاية يف اخلضراء  التكنولوجيا مسامهة :ن انو بع (2009/ 1نيناسح ميلود) :دراسة-03

 هدف الدراسة :  -

ة" يف املؤسسات هبدف " نظيفضراءختونولوجيا ستبدال التونولوجيا امللوثة بإأمهية  ط الضوء علىيتسلىل إهذه الدراسة  هدةت    

 هداف التنمية املستدامة .أو عقاجية ، تتماشى مع حتقيق أسرتاتياجية وقائية إمحاية البيئة من خقال تبين 

 هم االستنتاجات:أ -

 ؛ية تتاجه حنو تبين التونولوجيا النظيفة اإلنتاجغلب املؤسسات أ 

 ؛مؤسسة  لدى  اجلماهري لل الذهنية  صورة الستخدام التونولوجيا النظيفة حيسن من إ 

  ضاةية ؛إالتونولوجيا النظيفة حتقق امتيازات و موارد مالية 

  االستغقال غري و  رافإلسمن اد واحلبعااثت ناحلد من اإلمن خقال التونولوجيا النظيفة تساهم يف حتس ن املستوى املعيشي

 لموارد الطبيعية.ل ينالعققا

 هم التوصيات: أ -

  غري املتاجددة ؛ستغقال موارد االرض إيف  وضع حد لإلسرافجيب 

  ية ؛اإلنتاجألةراد و املؤسسات و االتنسيق ب ن احلوومات  جهودمضاعفة ضرورة 

 ن امويف احلفاظ  على احلياة البشرية  قدر اإل واملتمثلة مسى للبشرية  املصلحة األ الزامية تغليب . 

  

                                                 
 .222009،،العدد02، اجمللد دراسات إقتصادية  -نية جملة احلقوق والعلوم اإلنسا ،مسامهة التكنولوجيا اخلضراء يف محاية البيئة سحان ن ميلود، 1 
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 لة فرنساأمهية املنتجات اخلضراء يف محاية البيئة : دراسة حا :ن انو بع (1/2014)العالية مناد دراسة-40

 :هدف الدراسة  -

ات ورغبات حاجل حتقيق ظ، يف ناسنبراز امهية املنتاجات اخلضراء يف محاية البيئة و صحة اإلإىل إهذه الدراسة  هدةت     

ملستدامة لعدد بعرض واقع التنمية ا أت، بدحقها يف الرةاهية  ا منهناابألجيال القادمة أو حرم الضرراجملتمعات املتزايدة دون إحلاق 

 تدامة  .ىل حتقيق تنمية مسإاالسرتاتياجية املتبعة من قبل ةرنسا، وصوال  بية و منها اجلزائر ابملقارنة معمن الدول العر 

 ستنتاجات:هم اإلأ  -

  تفاق عاملي على خطورة التدهور البيئي ؛إهنالك 

 التلوث ؛ يساهم بشول كبري يف منع هلا ينستغقال العققاطبيعية و اإلمحاية املوارد ال 

 ة للبيئة؛قا ذات جودة عالية و صديهنتصنف املنتاجات اخلضراء، أب 

 لتقليدية.بقاء على اىل الطاقة البديلة بدل اإلإالتحول مختلف اجملتمعات، ساعد يف تنامي الوعي البيئي لدى ك 

 هم التوصيات:أ  -

  ق للبيئة ؛ستهقاك الصديىل اإلإستهقاك التقليدي التحول من اإلضرورة تبين مفهوم التنمية املستدامة و تشاجيع 

  متيازات و التحفيزات ؛اإل من خقالتشاجيع املؤسسات الصناعية  على محاية البيئة 

 عتبارات البيئية ؛العمل على توط ن  الصناعات  احلالية مع مراعاة اإل 

 ئح اجملتمع.نشر ثقاةة الوعي البيئي لدى خمتلف شراضرورة توثيف اجلهود ل 

 اجلزائر يف البيئة حلماية مفتاحي عنصر البيئية اجلباية: ن انو بع (1620/ 2رشيد سامليو  هاجر عزي):دراسة-05

 هدف الدراسة : -

 عند أهم القضااي وفلوق، من خقال ايف اجلزائر  البيئية كوسيلة ةعالة حلماية البيئة إبراز دور اجلبايةىل إهذه الدراسة  هدةت     

رساء إيئي و و مدى مسامهة اجلباية البيئية يف حتقيق التوازن البمواةحة التلوث جل أ، من اليت تواجه اجلزائر و التحدايت البيئية 

 بعاد التنمية املستدامة .أ

                                                 
 .032014،ماجستري،جامعة اجلزائر رسالة،مأمهية املنتجات اخلضراء يف محاية البيئة :دراسة حالة فرنساالعالية مناد، 1 

 145،صمرجع سبق ذكرههاجر عزي ،رشيد ساملي ،  2  

https://www.pnst.cerist.dz/recherche.php?ti=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9&mc=&au=&dr=&ct=&eb=0&dm=0&ln=&tp=8&nb=10&dp=0&an=0&pg=19
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 هم االستنتاجات:أ -

 ا يورث الدول اقتصادمثل هلام األستخداحلفاظ على املوارد و اإل ن إ، و ابلتايل ةأتثر االقتصاد حتما أتثر البيئة يعىنن إ 

 سليم صديق للبيئة ، حيقق مساعي التنمية املستدامة ؛

  ، ؛ اقات البديلة قال الطاقة و التوجه جنو الطساهم يف ختفيض استغينشر الثقاةة البيئية لدى خمتلف اطياف اجملتمع 

 ؛على محاية البيئة كثر أتثريا اجلباية البيئية الوسيلة األ 

  جلباية البيئية، اهلدف منها هوا سعة للضرائب اليت تنتمي إىلالتاألنواع يف  يتمثل ،اجلباية البيئيةسعي اجلزائر يف جتسيد 

 و غري مباشرة. واليت تضر البيئة بطريقة مباشرة ن اسناإل هبا خمتلف األعمال اليت يقوم محاية البيئة من

 هم التوصيات:أ  -

  سراف ؛  اظ على املوارد الطبيعية و حماربة اإلحفلالبيئة، دعما لنشر ثقاةة تضاعف تأن جيب على الدولة اجلزائرية 

  قتصادي ؛  ن البيئية اجلزائرية بشول تدرجيي، و متاشيا مع منو الوعي البيئي لدى اجملتمع املدين و اإلناتسن القو  أنجيب 

   ،تساهم يف رةاهية اجملتمعة شاريع تنمويميزانية لتحقيقي البيئية  ةاجلبائيختصص من اإليرادات  أنجيب على الدولة اجلزائرية  

  دور املناطق الصناعية يف محاية البيئة : ن انو بع (1820/ 1عيشة سنقره)دراسة-06

 : هدف الدراسة -

ل العمل على ظبدل الدور السليب الشائع هلا، يف  جيايب للمناطق الصناعية على البيئة،ثر اإلاأل تبي ن ىلإهذه الدراسة  هدةت   

قتصاد سيد اإلللمشاريع الصناعية و جت ىل ما يسمى ابلتآخي البيئيإ، بغية الوصول اإلداريةحوام الرقابة أدراسة اجلدوى البيئية و 

 للبيئة، من خقال دراسة حتليلية لتاجربة اجلزائر يف جمال املناطق الصناعية .الصديق 

 هم االستنتاجات:أ -

 البيئة ؛دوى ساسية لدراسة اجلذا ما اختذت مجيع التدابري األإ ،جيايب على البيئة الإثر ألقد يوون للمناطق الصناعية ا 

 هم التوصيات:أ -

  ؛  البيئية والتنظيمات  نناتفعيل القو  و، عتبارات البيئيةخمتلف الدراسات اليت تتضمن اإل علىةرض الرقابة الصارمة 

                                                 
 .22018،، العدد11جملة احلقوق و العلوم االنسانية، اجمللد  ،ور املناطق الصناعية يف محاية البيئةد، سنقره عيشة 1 

https://www.pnst.cerist.dz/recherche.php?ti=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9&mc=&au=&dr=&ct=&eb=0&dm=0&ln=&tp=8&nb=10&dp=0&an=0&pg=8
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 فتاحناإل دل اخلنربات واملعلومات وتبا ،عن طريق الصديق للبيئة قتصادجتسيدا ملا يسمى ابإل القانونيةقتناء أهم القيم إ 

 ؛على العامل الصناعي والبيئي

  الصناعية اتيف املؤسس البيئية ، الدراساتتوحيد العمل التشريعي ملختلف. 

 : الدراسات ابللغة االجنبية : الثايناملطلب 

 محاية البيئة.  مبتغري املتعلقةاألجنبية سنقوم يف هذا املطلب بعرض جمموعة من الدراسات السابقة ابللغة   

 : ن انو بع،  )JIE HE/20051 (دراسة : -01

Impacts Environnementaux De L’industrialisation  Et Du Commerce International En 

Chine :   Cas De L’émission Industrielle De So2. 

 (يةالصناع الكربون أكسيد يناث بعااثتنإحالة  :الصني يف الدولية التجارة ولنمو الصناعة   البيئية اآلاثر)

 هدف الدراسة : -

 بعااثتناإلمن خقال تزايد  يف ةرتة التسعينات،الشعبية ىل حتليل واقع البيئة الصناعية يف مجهورية الص ن إهذه الدراسة  هدةت

شهده الص ن مؤخرا الذي تفتاح العاملي ناإلوالنمو االقتصادي و  من جراء تطور الصناعات اهلواء، يف الوربون أكسيد ينالث الصناعية

 امة.دحتقيق التنمية املستالبيئية يف سبيل  عاألوضا جل مواجهة أالواةية من يات ناموعلى اإلل توةر الص ن ظيف 

 هم االستنتاجات:أ -

 و هذا الص ن مراض املزمنة يفيف زايدة نسبة األ سببا ،النامجة عن تطور الصناعة، كسيد الوربونأ ينبعااثت اثنإ مل تون 

 ، و هي درجة مل تتعدى عتبة اخلطورة بعد؛  2غ / م 8كسيد الوربون املتمثل يف أ ينىل معدل كثاةة اثإراجع 

  كمسبب منو اهلياكل الصناعية، و ترا بالتلوث البيئي  يف زايدة ،من صادرات و واردات التاجارة الدوليةيساهم منو 

 بعااثت اآالت و املعدات املستوردة؛نإ

 كسيد الوربون أ ينبعااثت اثنإ، من خقال زايدة يئية الطبيعيةى البقتصادي علللنمو اإل مباشرو  هنالك أتثري سليب 

 

                                                 
1 JIE HE, Impacts Environnementaux De L’industrialisation Et Du Commerce International En Chine : 
Cas De L’emission Industrielle De So2, these pour le doctorat, , faculte des sciences economiques et de ges-
tion, universite d’auvergne clermont 1,clermont-ferrand,france,2005. 
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 :هم التوصياتأ -

 للسنوات قتصادياال النمو ، متاشيا معالوربون أكسيد ينبعااثت اثنإاحلد من تونولوجيا  يف ستثماراإل العمل على زايدة 

 القادمة يف الص ن؛

 عن حظوظ من الرتكيز يف البحث ، بدالنمية املستدامةجيب على مجهورية الص ن البحث عن التحدايت لتاجسيد الت 

 التوسع االقتصادي  ؛

  لص نيف ا  ن و سياسات بيئية ، تتماشى مع النمو االقتصادي و التحرر التاجاريناحقال قو إجيب العمل على. 

 Vargas-Vargas, M., Meseguer-Santamaría, M. L., Mondéjar - Jiménez, J and): دراسة-2

(/20101 .Jiménez, J -Mondéjar      أن نو بع: 

Environmental Protection Expenditure for Companies: A Spanish Regional Analysis. 

 ية( نادراسة حالة اسب: لشركاتلدى ا البيئة محاية نفقات)حتليل 

 :هدف الدراسة -

 خمتلف يف فاق على محاية البيئة من قبل الشركات الصناعيةنجتاهات يف اإلدراسة أحدث اإلىل إ، هذه الورقة البحثيةاهتدف     

( ، لتحديد املزااي التناةسية و درجة INE )ينابناء على معطيات متاحة من املعهد الوطين اإلحصائي اإلسب ،يةناسباملناطق اإل

 التخصص حسب كل منطقة .

 هم االستنتاجات:أ -

 ؛ياجية التمايز البيئيسرتاتإو  اإلنتاجتقليل تولفة سرتاتياجية إالتناةسية من خقال  للمزااي مصدر هي البيئية املمارسات 

 املرغوب املستوى قيقحت أجل من ،املاليةو  الفنية للموارد كبريًا  ختصيًصا ية،نسامهمة محاية البيئة لدى الشركات اإل تتطلب 

 األورويب؛ االحتاد ةيه داخل

  للموارد  الرشيد ستخدام اإلىلإهذا يرجع يف تواليف التصنيع أو التوزيع و  وةوراتيناجم عن تبين املمارسات البيئية حتقيق

 املواد؛ ستخدامإ إعادة أو ختفيض العيوبو 

                                                 
1 Vargas,V, M. Meseguer,S,M. , Mondéjar ,J,J. and Mondéjar,J ,J,A, Environmental Protection Expenditure 
for Companies: A Spanish Regional Analysis, international journal of environment research,N° 4) 3(,2010. 

https://ijer.ut.ac.ir/issue_1_2.html
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 ية يظهر أتخرًا ابملقارنًة مع تلك املوجودة يف الدول األعضاء األخرى؛ناسبالوضع البيئي للصناعات اإل 

  دارة بيئيةلإلةعال ، وجود نظام املنشآت واجملمعات الصناعيةارج ، داخل وخالتلوث البيئيتتطلب عملية مواةحة. 

 هم التوصيات:أ -

 ؛توجيهات البيئية لقاحتاد االورويبالية التويف مع ناعلى الشركات االسب 

 الحتاد إواق دول كثر يف اسأحيث يسمح هلا ابلولوج  ،كثر يف اجملال البيئيأية االستثمار ناسبجيب على الشركات اإل

 ؛ورويبألا

 ورويبحتاد األوية داخل اإلق بيئية للحصول على ميزة تناةسيةستثمار يف اخلطوط الاإلىل إية ناسبضرورة توجه الصناعات اإل. 

 ن انو بع ، GAOXIA ZHU)2011/1(دراسة : -03

Empirical Analysis Of Technical Efficiency Of List Companies In Environmental 

Protection Industry. 

 (يف الصني البيئة محاية صناعةناشطة يف جمال ال للشركات الفنية للكفاءة جترييب )حتليل

 هدف الدراسة: -

موعة من من خقال حتليل معطيات عينة عشوائية جمل حتليل واقع قطاع صناعة محاية البيئة يف الص ن ،ىل إهذه الدراسة  هدةت  

 .2008اىل غاية  2006 ب ن  ما ال ، للفرتة هذا اجملالشركات الناشطة يف 

  

                                                 
1 GAOXIA ZHU, Empirical Analysis Of Technical Efficiency Of List Companies In Environmental 
Protection Industry, Energy Procedia, N° 5, 2011. 
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 ستنتاجات:هم اإلأ -

 البيئة  ؛ صناعة محاية ب التقين يؤثر على كفاءة ناأتخر اجلن إ 

  ناعة محاية البيئة يفجيايب على صإهذا له أتثري يف الص ن نسبة عالية من املبيعات، و حتقق شركات صناعة محاية البيئة 

 ؛الص ن

  يهدد القطاع أبكمله.، صناعة محاية البيئةات الصينية الغري مقيدة يف قطاع الشركخطورة تزايد 

 هم التوصيات:أ-

 حمليط ا سليمة تعود ابلنفع علىجل خلق عقاقات تعاون جيدة و أمن  ،جيدة مع العمقاء واملوردين اتضرورة ربط عقاق

 البيئة.و 

 صناعة محاية البيئة؛ل الوايف من احلوومة الصينية دعمال ضرورة 

  ؛انجحة اعة بيئيةظمة، مبا يتماشى مع صنناأل، وحتس ن التشريعات و ستومال البنية التحتيةإجيب على احلوومة الصينية 

  قدرااهتايئة و قدرااهتا البجل حتس ن أوفاءة التقنية لدى الشركات الناشطة يف جمال محاية البيئة من الوجوب حتس ن 

 . التاجارية
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 . ISO 14001أيزو: الدراسات السابقة املتعلقة مبتغري املواصفة القياسية الثايناملبحث 

عليها   طقاع مت اإل ،اليت ISO 14001أيزواملواصفة القياسية مبتغري  املتعلقةسابقة الدارسات للخمتصر  ، عرضهذا املبحث يف    

 : جنبيةألاالدراسات العربية  و الدراسات  ،مها  حسب اللغة وقسم ن  ىل إو هي مقسمة قاستفادة  منها  يف موضوع البحث ، ل

 : الدراسات ابللغة العربيةاملطلب االول

 14001يزوأمن خقال هذا املطلب بعرض الدراسات السابقة ابللغة العربية املتعلقة مبتغري املواصفة القياسية سنقوم و 

 اديةاالقتصيزو( يف املؤسسة املتكامل للمواصفات العاملية )األ ستخداماإل: ن انو بع (2011/ 1)طارق راشي :دراسة-01

 SOMIPHOSلتحقيق التنمية املستدامة  دراسة حالة شركة مناجم الفوسفاط بتبسة 

 هدف الدراسة : -

املتوامل  لدائم وا للتنمية املستدامة عن طريق تطبيقها قتصاديةاإلحتقيق املؤسسات  مدىىل توضيح إهذه الدراسة  هدةت   

، من خقال ستدامةإلايف إطار  قتصاديةاإل يضاأو جتماعية عتبارات البيئية واإلإلجلميع انمط تسيريي صاحل ك  األيزوواصفات مل

 سقاط الدراسة على حالة شركة مناجم الفوسفات بوالية تبسة .إ

 هم االستنتاجات:أ -

  الرحبية و احلصة السوقية؛  ،املبيعات  مؤشر ن، ساهم يف حتس9000يزو أاملواصفة القياسية على احلصول 

  تقليص و  ستهقاك الطاقةإد ، ساهم يف حتقيق التنمية املستدامة من خقال ترشي14001أيزواملواصفة القياسية على احلصول

 الفارط؛

  جماالتفاق على نإلارامج التووين يف اجملال البيئي و بمن خقال ىل زايدة الوعي البيئي إالتحس ن املستمر يؤدي برانمج 

 البحث و التطوير؛

تايل ابلالصحة املهنية و حتقيق السقامة و جتماعي للمؤسسة و داء اإلاأل حتس نىل إ 18000ستخدام املواصفة القياسية إيؤدي -

 القازمة؛توةري مستلزمات و ظروف الوقاية  وايم الضائعة و األمعدالت احلوادث املهنية  خيفض

                                                 
تبسة ب االستخدام املتكامل للمواصفات العاملية )اإليزو( يف املؤسسة االقتصادية لتحقيق التنمية املستدامة  دراسة حالة شركة مناجم الفوسفاططارق راشي،  1 

SOMIPHOS،2011ماجستري،جامعة ةرحات عباس ،سطيف، رسالة. 
 



 الدراسات السابقة و إسهامات البحث احلايل                   الفصل الثاين                              

148 

 هم التوصيات:أ -

  اخلصوصيات الثقاةية للماجتمعات يف سياسات الدول جتاه حتقيق التنمية املستدامة؛دراج إجيب 

  السقامة املهنية قبلدة والبيئة و جلو ذات الصلة اب اإلداريةظمة ناأل تبىن، على اجلزائرية  قتصاديةاإلجيب حتفيز املؤسسات 

  ؛املنظمة الدولية للتاجارة العاملية يفاجلزائر رمسياً خرط نت نأ

 ىل املؤسسات اجلزائرية ؛إالناجحة املؤسسات العاملية نقل جتارب وممارسات ل على العم 

 لوطنية، بدلا ظمة إدارة اجلودة والبيئة وإدارة السقامة والصحة املهنيةأناملتعلقة مبراقبة وتدقيق  االستشاريةاملواتب  دعم 

  عالية الولفة؛ ومؤسسات أجنبية على مواتب عتماداإل

  ية املستدامة يفإبدماج التنم الوطين للتقييس من أجل وضع مواصفة قياسية ونظام تسيريي خاص املعهدتفعيل ضرورة 

 اجلزائرية؛ االقتصاديةاملؤسسات 

  طويرتيف ا اهتوخدما ااهتمنتاجا حبوث ودراسات تطوير وحتس ن ا يفيااهتناحتفيز ودعم املؤسسات اليت ختصص جزًءا من ميز 

 التونولوجيات الصديقة للبيئة؛ 

 لسوقااحلصول على ا شهادة ةقط من أجل أهنعلى  األيزوجتاه مواصفات نظراهتا تغري أن على شركة مناجم الفوسفاط -

 .الدولية

 الصناعية. دارة البيئة من طرف املؤسساتإاثر تطبيق نظام آ :نانو بع (1/2011)عز الدين دعاسدراسة: -02

 هدف الدراسة:  -

من سات الصناعية جتماعي، لدى املؤساإلارة البيئية على الصعيد البيئي و اثر تطبيق نظام اإلدآن اىل تبيإهذه الدراسة  هدةت     

 ىلإ 2003اب ن بوالية ابتنة يف اجلزائر خقال الفرتة ممسنت بع ن توتة بشركة اإلدارة البيئية ية لوضعية نظام اإلناخقال دراسة ميد

2008. 

 
 
 

                                                 
 .2011،مذكرة ماجستري،جامعة احلاج خلضر،ابتنة،دارة البيئة من طرف املؤسسات الصناعية إااثر تطبيق نظام عزالدين دعاس،  1 
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 االستنتاجات:هم أ -
  نتاجات و ابلتايلسب العيوب يف املية من خقال ختفيض ناإلنتاجىل زايدة إيؤدي تطبيق نظام اإلدارة البيئية يف الشركة 

 ضبط العقاقة مع اجملهزين  و حتسينها؛

 بيعخقال  يضا حتقيق الوةرات منأتقليص النفاايت  املوارد وستهقاك الطاقة و إيف من خقال ترشيد ختفيض التوال 

 النفاايت إلعادة استخدامها ؛

 ثرياتأالت جتماعية من خقال حتس ن صحة العامل  و صورة الشركة لدى اجملتمع، و ذلك مبراعاتاثر اإلحتس ن األ 

 و التاجمعات السونية القريبة ؛   ن االبيئية على صحة السو

 ت و التقليل منها تسيري النفااي  للموارد وينالعققاستغقال ظمة الطبيعية  مع اإلنبعااثت اجلوية، و محاية األنختفيض اإل 

 و متديد دورة حياة املوارد ؛

  اء الشركة .أحنزايدة الوعي البيئي لدى عمال الشركة و نشر املسؤولية البيئية يف مجيع 

 هم التوصيات:أ -

  ؛اإلدارة البيئيةا املسطرة يف إطار نظام اهتحتقيق التزاماجل أركة، من دعم اإلدارة العليا للشوجوب 

  ؛يئية نظام اإلدارة الب هدافأاح و حتقيق جنجل أمن ضرورة التعاون الدائم ب ن خمتلف مستوايت اإلدارة يف الشركة 

 ؛ارجها داخل الشركة وخ سباهباأو  ةهم املشاكل البيئيةجل تذليل أ، من مستمرالعمال بشول  وتدريب لزوم توعية 

  ؛التحس ن املستمر لهن ااجعته من ح ن ألخر لتعديله وضمومر 14001يزواألضرورة توثيق نظام 

  ستثمارات البيئية و التوسع ةيها ية دعم اإلناضرورة حتصيص ميز. 

 

 

 

 



 الدراسات السابقة و إسهامات البحث احلايل                   الفصل الثاين                              

150 

 رةاإلدا ممارسة فعالية لزايدة كآلية  ظفناأل اإلنتاج برانمج  :ن انو بع( 2012/ 1يبراهيم شرف ، جماهدي ) فاتحدراسة -03
 .للمؤسسة البيئي األداء دعم و البيئية

 هدف الدراسة: -

جل  دعم أئية  من دارة البياإل ظف يف حتقيق ةعالية ممارسةناأل اإلنتاجمدى مسامهة ىل تسليط الضوء على إهذه الدراسة  هدةت    

 . اجلزائريةايت والالحدى إ ، من خقال دراسة حالة ملؤسسة االمسنت و مشتقاته مبدينة الشلف ، الصناعية االداء البيئي  للمؤسسة

 هم االستنتاجات:أ -

  ؛قيق ةعالية نظام اإلدارة البيئيةيف حتحدى االليات املسامهة إظف ناأل اإلنتاجتعتنرب برامج 

 العملية  هناية ندستخدام تونولوجيات املعاجلة عإتحول من ، تساعد يف العةنام عتماد نظام اإلدارة البيئية حيقق اسرتاتياجيةإ

 ؛يةإلنتاجاعند كل مرحلة من مراحل العملية  تقليصهاأو  بتوارات ملنع اآاثر البيئيةإية إىل وضع حلول و اإلنتاج

 ؛املايل للمؤسسةمستوى األداء البيئي و من رةع ، دورا ةعاال يف اللعب نظام اإلدارة البيئيةي 

 ؛أيضا تشريعيةصادية و قتإعتبارات إل اخيضعأن ، كقامها بدائل جيب التونولوجيا النظيفةو إ ستخدم التونولوجيا املنظفةإ 

  البيئية إلدارةادوات أمن  داةأتعتنرب  واعهاأن بشىتاستخدام التونولوجيا البيئية و  ،من امللواثتاألنواع املعاجلة النهائية لبعض 

 هداف البيئية أبكثر كفاءة.ىل حتقيق األإاليت تسعى من خقاهلا 

 هم التوصيات:أ -

 ؛تفادي أي أضرار بيئيةل إىل التونولوجيا النظيفةتقال نضرورة اإل 

  تماد على مبدأ عإلضرورة ا ؛جراء ما قد تسببه من تلوث ، منغرامات و الأتعويضات الدةع إجبار املؤسسات امللوثة على

 .املستمر التحس ن

  

                                                 
 10دزائرية، العد، جملة أداء املؤسسات اجلبرانمج اإلنتاج األنظف كآلية لزايدة فعالية ممارسة اإلدارة البيئية و دعم ا األداء البيئي للمؤسسة، يةاتح جماهدي ، شرف براهيم 1 
،2012. 
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ثقافة  بوجود14001 أيزو حتديد العوامل املؤثرة لنظام االدارة البيئية :نانو بع (1/2015)خليفة علي العبداالتدراسة: -04

 .ةاملثالية للصناعات الكيماوي ظف متغريات وسيطة على االداء البيئي: دراسة حالة على شركةناأل اإلنتاجو  اجلودة

 :ةهدف الدراس -

فهوم مالعمل على تطوير  مع، مؤسسةداء البيئي للعلى األثرها أ تبي نو  14001أيزوملواصفة القياسية اىل تقييم إالدراسة  هدةت   

ج الوصفي مع ستخدام املنه. متت هذه الدراسة إبظف ناأل اإلنتاجتطبيق مفاهيم  اجلودة البيئية  و سياسة ، من خقال تدامة ساإل

 عاصمة اململوة االردنية . ن اعم ، بركة املثالية للصناعات الويماوية لشلدراسة حالة 

 هم االستنتاجات:أ -

  ؛البيئ يظ ف عل ى األداء نت اج األنمباش ر لإلثر أهنالك  

  ؛ظفناأل اإلنتاجتساهم يف تدعيم تطبيقات املراجعة البيئية 

 البيئي. ألداء االيت بدورها حتقق  املراجعة والتدقيق البيئي، حتسن من عمليات الفحص والتصحيحجراءات إو  عمليات 

 هم التوصيات:أ -

  ؛قطاع الشركات الويماوية ة ي 14001 األيزو دارة البيئيةمتطلب ات التطبي ق نظام اإل حتوض يضرورة 

 البيئي ب ن العامل ن يف املؤسسة؛وعي ال نشر ثقاةة ضرورة 

 ؛مستوى الوعي البيئي لدى العامل ن وأثره على األداء البيئي التعرف على الزامية 

  بداع و التطوير ب ن خمتلف العامل ن.تشاجيع اإلو  ظفناأل اإلنتاجبرمج  دعمضرورة 

  

                                                 
داء البيئي: دراسة حالة نظف متغريات وسيطة على األنتاج األبوجود ثقافة اجلودة واإلISO 14001ارة البيئية دؤثرة لنظام اإلحتديد العوامل املخليفة علي العبداالت،  1 

 .2015ردن،وسط،عمان ، األ،رسالة ماجستري،جامعة الشرق األعلى شركة املثالية للصناعات الكيماوية
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 يف يةناميد دراسة 14001يزواأل نظام تبين مهيةأالدراسة : ن اعنو  (2016/ 1خيلف مجال الدين)عمر شريف و  :دراسة-05
 توتة عني مسنتإ شركة

 هدف الدراسة: -

والية ابتنة مسنت ع ن توتة بإ،من خقال دراسة حالة شركة ام اإلدارة البيئية تبين نظمهية أمدى  إبرازىل إهذه الدراسة  هدةت     

الشركة متتلك نظاما بيئيا متوامقا وةقا للمواصفات أن ، مما يثبت 14001يزوشهادة األبدورها على  حتصلتو اليت  ،اجلزائر يف 

 العاملية املطلوبة .

 ستنتاجات:هم اإلأ -

 قتصادية مالية؛  إونية و بيئية و نا، قيؤدي هبا للحصول على ةوائد عديدة، 14001يزوتبين املؤسسة لنظام األن إ 

  ؛لناجحةا يةجنبتوون بعيدة عن املؤسسات األيف دعم اهليول اإلداري للمؤسسة و ابلتايل لن  14001يزونظام األيساهم 

 هم التوصيات:أ -

 هتمام بصحة العمال كأولوية ؛حتس ن ظروف العمل و اإل ضرورة 

 البحث عن مساعي تونولوجية جديدة تساهم يف احلد من التلوث الضوضائي ؛ 

 و امللوثة؛ يةحفور الطاقة املتاجددة بدل الطاقة األ ستخدامإدراج إ ضرورة 

  تاج احلصى و الرمل ؛نإتطبيق نظام اإلدارة البيئية على خمتلف ةروع املصنع مبا ةيها وحدات 

 . العمل على حتسيس زابئن الشركة ابلنتائج احملققة يف اجملال البيئي مما يعزز امليزة التناةسية 

 

 

 

 

                                                 
 .337. 322مرجع سبق ذكره،صعمر شريف ، مجال الدين خيلف،  1 
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 يف دورهاو  االقتصادية املؤسسات يف البيئية اإلدارة ونظم سياسات: ن انو بع (2017/ 1زين عيسى)محزة دابر و :دراسة  -06

 .الوادي بوالية الورود روائح شركة: حالة دراسة املستدامة التنمية حتقيق

 هدف الدراسة: -

شطتها نأيف  يالبيئأن شلاب ،اخلاص ة والعام ة يف اجلزائ ر قتصاديةاإلاملؤسس ات  هتمامإمدى ن اىل تبيإ، هذه الدراسة  سعت      

، رغم هشاشة وضعها  14001ISOيزومتقاكها لشهادة األإ ظمة اإلدارة البيئية ، ونتبينيها و تطبيقها أل مدى مع، ية اإلنتاج

 رية.اجلزائ الوادي بوالية الورود روائح شركةذ متت هذه الدراسة ابستخدام املنهج الوصفي ، مع دراسة حالة ل،إ البيئي 

 هم االستنتاجات:أ -

 نظام االدارة البيئية يساهم يف زايدة الوعي البيئي لدى عمال املؤسسات و يف نشر الثقاةة البيئية ابملؤسسة ؛ 

 للثروات و املوارد الطبيعية.يننظام اإلدارة البيئية حيول دون االستخدام غري العققا  

  ية و منه حتقيق الوةرات االقتصادية ؛اإلنتاجيساهم نظام اإلدارة البيئية يف زايدة 

  ية .اإلنتاجيساهم نظام اإلدارة البيئية يف و تقليل التواليف  

 . نظام اإلدارة البيئية ، حيقق ااثر اجيابية على البيئة و اجملتمع و االقتصاد 

 هم التوصيات:أ -

 املرتبطة احلفاظ  اجملتمعية فوائد الرحبية والحتقيق تتبع سياسة بيئية مثلى تسعى إىل املوازن ة ب  ن أن ى املؤسسات جيب عل

 على الثروات من التلوث و الزوال .

 البيئي ءلتشغيلية اليت متون من حتس ن أدااشطة نو لألنتاجات املخدمات و املستمرة للراجعة ضرورة امل. 

 

 

 

 

                                                 
، حملة دياسياسات ونظم اإلدارة البيئية يف املؤسسات اإلقتصادية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة دراسة حالة: شركة روائح الورود بوالية الو محزة دابر و زين عيسى،  1 

 .2017، 01،العدد02اقتصاد املال و االعمال ، اجمللد 
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 للمؤسسات البيئي السلوك توجيه يف 14001 البيئية دارةاإل نظام دور :ن انو بع (1/2017)عبد الكرمي حليلحدراسة: -07

 .اجلزائرية االقتصادية

 هدف الدراسة  :-

ملؤسسة لدى االسلوك البيئي  جيهيف تو  14001ISOأيزومسامهة نظام اإلدارة البيئية  تبي ن مدىىل إهذه الدراسة  هدةت      

 اثر السلبية على البيئة ، و متتيف سياستها و دوره يف احلد من األ 14001أيزودارة البيئية نظام اإلدماج إ، من خقال قتصاديةاإل

 .اجلزائريةية  جملموعة من املؤسسات االقتصادية ناهذه الدراسة ابتباع املنهج الوصفي مع دراسة ميد

 هم االستنتاجات:أ -

  املؤسسات حمل الدراسة ؛يف 14001أيزوهنالك تطبيق قوي لنظام اإلدارة البيئية 

 ؛14001أيزوس يف كيفية تطبيق نظام اإلدارة البيئية يلدى العمال داخل املؤسسات االقتصادية ل 

  حمل الدراسة؛ستوى كل وحدات املؤسسات مائح والتعليمات اخلاصة ابلبيئية، على نقص يف اللو 

 ملؤسسات حمل الدراسة.موثف ابيتم ختطيط وتنفيذ برامج أتهيل بيئي للعمال بشول دوري و  ال 

 هم التوصيات:أ -

 ؛دارة البيئيةاح نظام اإلجنإجل أاملوظف ن، من السياسة البيئية لواةة العمال و  جيب إيضاح 

 دوار واملسؤوليات الزامية حتديد األ جل نشر ثقاةة البيئية ابملؤسسة؛أتصال الداخلي واخلارجي من ضرورة الرتكيز على اإل

 .نشاطات محايةمهام و ان عدم تداخل مجل ضأبشول واضح داخل املؤسسة، من 

  

                                                 
 .2017، مذكرة ماجستري، جامعة ةرحات عباس ،سطيف،قتصادية اجلزائريةيف توجيه السلوك البيئي للمؤسسات اإل 14001البيئية دور نظام االدارة عبد الورمي حليلح،  1 



 الدراسات السابقة و إسهامات البحث احلايل                   الفصل الثاين                              

155 

 .14001أيزو البيئية دارةاإل لنظم اجلزائرية املؤسسات اعتماد  :ن انو بع (1/2018 ،سعيدة تلخوخيناجميد شعبدراسة: )-08

 هدف الدراسة : -

دائها البيئي أجل تعزيز أ،من  14001أيزودارة البيئية نظام اإلعتماد املؤسسات اجلزائرية لتطبيق إىل إبراز مدى إهذه الدراسة  هدةت

 مام املناةسة .أو الصمود 

 :هم االستنتاجاتأ  -

 ؛ إدارة البيئةمهال نظام إدارة اجلودة و إهتمام املؤسسات اجلزائرية بنظام إ 

 ؛14001أيزودراك مديري املؤسسات اجلزائرية أبمهية  احلصول على املواصفة القياسية إمهال و عدم إ 

 ناعةحلديد والصلب، صصناعة اقتصادية املوجودة يف اجلزائر تنطوي على الصناعات الثقيلة كشطة اإلنغلب األأ 

 للبيئة بدرجة كبرية .، و هي صناعات ملوثة مسنت، صناعة البرتوكيمياء، األمسدة واملخصبات الزراعيةاإل

 هم التوصيات:أ -

  دارة البيئية ؛ىل تطوير االداء البيئي ملؤسسات اجلزائرية لتطبيق نظام اإلإوضع خمطط وطين يهدف 

  تفعيل دور اهليئة اجلزائرية  للتقييسIANOR؛ 

  14001أيزودارة  البيئية لتطبيق نظم اإل علىزايدة معدالت اجلباية على املؤسسات امللوثة لدةعها جنربا. 

  

                                                 
 .52018،قتصادية املتقدمة،العدد،جملة البحوث اإل14001يزوأدارة البيئية عتماد املؤسسات اجلزائرية لنظم اإلإجميد شعباين ،سعيدة تلخوخ ،  1 
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 جنبية : الدراسات ابللغة األالثايناملطلب 

 .14001أيزو جنبية ملتغري املواصفة القياسيةمن خقال هذا املطلب سنقوم بعرض مجلة من الدراسات السابقة املتعلقة ابلدراسات األ

 :ن انو بع، ) ,1NICOLAS RIEDINGER CELINE THEVENOT(2008/  دراسة :-01

La norme ISO 14001 est-elle efficace ? Une étude économétrique sur l’industrie  fran-

çaise . 

 حول قطاع الصناعة الفرنسي(يف االقتصاد القياسي فعالة؟ دراسة  14001أيزو)هل املواصفة القياسية 

 هدف الدراسة : -

ؤسسات م، من خقال دراسة لعينة تتوون من  14001أيزوللمواصفة القياسية  البيئية الفعالية تقييم ىلإ الدراسة هذه هدةت

بعاث املركبات نإكتلوث مياه الصرف الصناعي ،الفرط يف استهقاك الطاقة و   ليت هلا أتثريات سلبية على البيئةاصناعية يف ةرنسا 

ياسي يف مناذج سلوب التحليل القأستخدام إب، 2005و إىل غاية2003إىل  2001، خقال الفرتة املمتدة ب ن العضوية املتطايرة 

 السقاسل الزمنية املتقطعة . 

 ستنتاجات:هم اإلأ -

  ؛إلنتاجا، املؤسسات يف التقليل أتثريااهتا السلبية على البيئة و يف تقليل تواليف  14001أيزوتساعد املواصفة القياسية 

  و خيفض  % 08، يساهم يف تقليص تلوث مياه الصرف الصناعية بنسبة  14001أيزواحلصول على املواصفة القياسية

 يف السنة؛% 01من مستوى استهقاك الطاقة ب

  بعاث املركبات العضوية املتطايرة يف الطبيعةنإ، ال يساهم يف التقليل من 14001أيزواحلصول على املواصفة القياسية. 

 هم التوصيات:أ -

  ثرها البيئي ؛أعلى كامل وحدات املؤسسة حىت يسهل قياس  14001أيزوضرورة تعميم املواصفة القياسية 

  يئي ؛كثر، كاليت تستخدمها مواتب املراقبة و التدقيق البأستخدام  معايري مرجعية إلقياس الوفاءة البيئية يتطلب 

                                                 
1 NICOLAS RIEDINGER , CELINE THEVENOT , La norme ISO 14001 est-elle efficace ?Une étude 
économétrique sur l’industrie française, journal ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 411, 2008. 
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  دماملواصفة تظهر على األائج هذه ، ةنت 14001يزوتظار يف حتصيل اآاثر املتوقعة من املواصفة القياسية األناإلضرورة 

  البعيد .

 :ن انو بع، MOULOUD KADRI ) /12009 (:دراسة -02

 Le Développement Durable, L'entreprise Et La Certification ISO 14001 

 14001أيزوالتنمية املستدامة ، املؤسسة و املواصفة القياسية 

 دف الدراسة :ه -

، يف اجلزائر من خقال 14001أيزووةق احلصول على املواصفة القياسية  التنمية املستدامة ،واقع ىل حتليل إهذه  دراسة  هدةت  

من يض بتواريإمشروع  نظام اإلدارة البيئية  هوأن عتبار إعلى ،   (l’ENIEM et l’ONA) مها شركت ن جزائريت ندراسة حالة ل

 .    ىل الدول السائرة يف النموإتشاجعه الدول املتقدمة ابلنظر  قتصاد التوامل ب ن البيئة و اإل

 ستنتاجات:هم اإلأ -

 شاء نظام إدارة البيئية ، وةًقا للمواصفة نإISO 14001  ،ت نالشركحد مثار الضغوط اخلارجية املختلفة اليت تواجهها أ 

 حمل الدراسة؛

 ة و الثروات الطبيعية؛تهاك البيئنإ، اليت حتول دون القانونيةمتتثل للمتطلبات  أن دارة البيئية ، للمؤسسة نظام اإل يسمح 

  بئ مايل عه يشول أنال إصاحل ، املصحاب أنظام اإلدارة البيئية على قدر ما يساعد املؤسسة يف كسب ثقة مجهورها و

 و زمين على املؤسسة . 

  ائرية .ز ليه من نتائج ، ميثل حالة مؤسست ن جزائريت ن ، و ال ميون تعميمه على كامل املؤسسات اجلإما مت التوصل 

 هم التوصيات:أ -

 سرتاتياجية بيئية واعدة ؛إن اجل ضمأب التخطيطي، من ناضرورة االهتمام ابجل 

 دارة ؛ ضرورة تقسيم املسؤوليات ب ن خمتلف املصاحل و اإل 

 14001أيزودارة البيئية كفاءة االتصاالت اخلارجية و الداخلية لتنفيذ نظام اإلن  االعمل على ضم . 

                                                 
 1 MOULOUD KADRI, Le Développement Durable, L'entreprise Et La Certification Iso 14001, Revue 
Marché et Organisations, Editions L'Harmattan ,2009. 
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 :ن انو بع،  .TOSHI.A,& AL)1(2015/:    دراسة-03

 The Effect Of ISO 14001 On Environmental Performance: Resolving Equivocal 

Findings. 

 )على األداء البيئي: حتليل النتائج امللتبسة ISO 14001 يزواأل أتثري(

 هدف الدراسة: -

، كنتياجة للنهج  لمؤسسات االقتصاديةلداء البيئي على األ 14001أيزواملواصفة القياسية ثر أىل حتليل إهذه الدراسة هدةت     

الوالايت و  ن واجدة يف الياابقتصادية املتمن خقال دراسة حالة جملموعة من املؤسسات اإلو متت ، القانونيةو للضغوطات أالطوعي 

 مريوية .املتحدة األ

 هم االستنتاجات :أ  -

  هي سياسة طوعية تنتهاجها املؤسسات ؛ 14001أيزواملواصفة القياسية، 

  الوالايت و ن ب ن اليااب يةالقانونطر و األختقاف الضغوطات التنظيمية عواسات نتائج تبين نظام االدارة البيئية، إبنإختتلف

 املتحدة االمريوية   ؛  

 طاقة ؛لااستغقال  ترشيدكما ساهم يف على املوارد الطبيعية   ظ، ساعد يف احلفا 14001يزواحلصول على شهادة األ 

 سباب الرئيسيةمن األ،مريوية يف الوالايت املتحدة األ كما  ن الطاقة يف الياابستغقال إرتفاع الضرائب البيئية و تواليف إ 

 ؛14001أيزوت وراء احلصول على املواصفة القياسية نااليت ك

 لديها صبحتأحبيث  14001أيزويف تبين النهج البيئي و يف احلصول على ية نبرتوكول كيوتو املؤسسات اليااب ساعد 

 التلوث ، على غرار املؤسسات يف و.م.أ . ختفيف تولفة سرتاتياجياتإ يف تطوير كنربأ مرونة

 البيئة. جل حتس نأقتصادية من للمؤسسات اإل الطوعي البيئي النهجيف دعم مريوية ية و األنكل من احلوومة اليااب  تسعى 

 هم التوصيات :أ  -

                                                 
1 Toshi H. Arimura, Nicole Darnall, Rama Ganguli, Hajime Katayama, The Effect of ISO 14001 on Environ-
mental Performance:Resolving Equivocal Findings, Journal of Environmental Management,2015. 
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 البيئي ، الفرق بيم املؤسسات عنرب خمتلف دول العامل و ذلك تبعا لنوع التأثرين اأيخذ يف احلسبأن جيب على نظام اإلدارة البيئية -

 الذي يتم تقييمه

  04-دراسة : (VERA FERRÓN VÍLCHEZ1/2016)، بعنو ان:

The Dark Side Of ISO 14001: The Symbolic Environmental Behaviour 

 (الرمزي البيئي السلوك 14001يزواأل من املظلم بأن اجل)

 هدف الدراسة: -

، من خقال دراسة لعينة  14001أيزوىل حتليل العقاقة ما ب ن السلوك البيئي الرمزي و تبين املواصفة القياسية إهذه الدراسة  هدةت

ية بناء على مسح ناسبت مت احلصول عليها من مديرية البيئية اإلاناستناد على بيية ، ابإلناسبإمؤسسة صناعية يف  1961تتوون من 

 دار اللوجسيت الثنائي.حنستخدام طريقة اإلإب OECDجرته منظمة التعاون االقتصادي و التنمية أ

 هم االستنتاجات :أ  -
  ا زاد توجه السلوك البيئي الرمزي، حبيث كلم14001يزوجيابية ب ن السلوك البيئي الرمزي و تبين األإهنالك عقاقة 

 ؛14001يزوللمؤسسة ، كلما زاد احتمال تبنيها األ

 هو وسيلة لشرعنه سلوكها البيئي ؛ 14001يزوحصول املؤسسات على األ ، 

 داء البيئي ؛ابلضرورة  حتسينات على األ، ال حيقق 14001يزوحصول املؤسسات على األ 

  للمؤسسة؛ 14001أيزوالسلوك البيئي الرمزي ال حيقق مجيع الفوائد اليت جتنيها املواصفة القياسية 

  14001يزوأالسلوك البيئي الرمزي جينب املؤسسات املشاكل البريوقراطية املفرطة اليت تفرضها املواصفة القياسية. 

 هم التوصيات :أ -

 زااي ؛امل نيل اكنرب قدر منجل أمن  14001يزواأل احلصول حنو املؤسسات الصناعية  توجه ضرورة 

 و هذا بسبب الركود 14001أيزوترتيث يف احلصول على املواصفة القياسية أن ية ناعلى املؤسسات الصناعية االسب 

 ورواب يف اآونة االخرية .أقتصادي الذي تشهده اإل

                                                 
1 VERA FERRÓN VÍLCHEZ, The Dark Side Of Iso 14001: The Symbolic Environmental Behavior, Eu-
ropean Research on Management and Business Economics,N° 23 , 2017. 
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 :ن انو بع،( 1CHOUALI NAIMA/2017) :دراسة-05

Les Pratiques Du Système De Management Environnemental Certifié Iso14001 Au Sein 

D’une Entreprise Publique Algérienne : Cas De L’entreprise Portuaire De Bejaia (EPB) 

 لدى املؤسسات العمومية اجلزائرية :حالة مؤسسة ميناء جباية  14001أيزودارة البيئية مقياس تطبيقات نظام اإل

 هدف الدراسة: -

هداف أملؤسسات اجلزائرية كاجزء ال يتاجزأ من ا اتعلى قدر  14001أيزوىل حتليل ااثر املواصفة القياسية إهذه الدراسة  سعت      

 ل املناةسة اجلائرة على البيئة  .ظرحبية لدى املؤسسات يف ىل زايدة املساعي الإالتنمية املستدامة، ابلنظر 

 هم االستنتاجات  :أ -

 ؛جتماعية للمؤسسة دوات املسؤولية اإلأهم أحد أيعتنرب نظام اإلدارة البيئية و مباجمل مقاييسه 

  شطتها؛أندماج البعد البيئي يف خمتلف إإللزامية اةهم املؤسسات اجلزائرية 

 للمؤسسات داء املايلما يساهم كذلك يف رةع األأن داء البيئي، و أدارة البيئية ال يقتصر ةقط على حتس ن نظام اإل 

 قتصادية. اإل

 هم التوصيات :أ -

 وامل الذىعلى نظام اإلدارة املتقتصادية من حتقيق ميزة تناةسية عالية  ، عليها احلصول حىت تتمون املؤسسات اإل 

 أيزو ونظام اإلدارة البيئية OHSAS 18001ونظام إدارة السقامة و الصحة املهنية  9001 أيزو جيمع ما ب ن نظام إدارة اجلودة

14001  . 

 

 

 

                                                 
1 CHOUALI Naima, Les pratiques du système de management environnemental certifié ISO14001 au 
sein d’une entreprise publique algérienne   :  Cas de l’Entreprise Portuaire de Béjaia (EPB), conférence des 
Mécanismes de protection de l'environnement, organisés par le Centre pour la génération de la recherche scienti-
fique, Alger,2017. 
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 :ن انو بع ؛)al ALINE.V.R &.1 /2018( دراسة:-06

Is ISO 14001 Certification Really Good To The Company? A Critical Analysis  

  تقادي(إنجيدة للشركة؟ حتليل  حقاهي  ISO 14001يزو أ)هل شهادة 

 هدف الدراسة: -

وراق أعلى الشركات، من خقال دراسة مشولية حتليلية لثقاثة  14001أيزوثر املواصفة القياسية أهذه الورقة إىل تبي ن  اهتدف    

 ت خاصة ابألحباث االكادميية النربازيلية. انابي قاعدةسرتجاعها من جمقات علمية حمفوظة يف إحبثية، مت 

 :هم االستنتاجاتأ -

 ستمرارإب السيطرة ميونها وابلتايل، مهيول ومتطور بيئي إدارة نظام لديها املؤسسةأن  تضمن شهادة هي 14001 أيزو 

 واألعمال؛ املستمر للعمليات ، من حقال التحس نالبيئية اثراأل على

  النربازيل؛ ميون تعميمها داخل و خارج،  14001أيزوالفائدة اليت جتنيها املؤسسات من احلصول على املواصفة القياسية 

  داء املايل و التنظيمي و احلصة السوقية للمؤسسات ؛جيايب على األإهلا أتثري  14001أيزواملواصفة القياسية 

  تقليل املشاكل البيئية احملتملة من 14001أيزويعزز املواصفة القياسية. 

 هم التوصيات:أ -

  وقية س خرى ، كاملواصفة القياسية لتضمن لنفسها حصةأ، للحصول على مواصفات يضاأتسعى أن على املؤسسات 

 كثر و ميزة تناةسية اقوى ؛أكنرب و رحبية أ

 ى الفوائد من نظامقصأؤسسات على ضرورة االلتزام ابلتحس ن املستمر و التدريب و حتديث املعدات ، حىت تتحصل امل 

 .14001أيزودراة البيئية اإل

 

 

                                                 
1 Aline Vomero Reis, Fábio de Oliveira Neves, Suzana Eda Hikichi, Eduardo Gomes Salgado,Luiz Alberto Beijo, 
Is ISO 14001 certification really good to the company? a critical analysis, journal  Production,2018. 
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 :ن انو بع،  ).Al BRAHIM. B &1/.2018( :دراسة -07

Contribution A L’amelioration Du Systeme De Management Environnemental Selon 

La Norme Iso 14001 Version 2004 : Cas D’une Entreprise Des Boissons Gazeuses (Ma-

roc)  

 ملشروابت احالة مؤسسة دراسة :  2004صدارإ 14001أيزو املسامهة يف حتسني نظام اإلدارة البيئية وفقاً ملعيار)

 (الغازية ابملغرب 

 :هدف الدراسة  -

من خقال   2004اصدار  14001أيزومع املواصفة القياسية طابقة نظام اإلدارة البيئية مدى مهذه الدراسة هو حتديد  هدةت   

ختاذها إاجب الو خطط العمل  و تقدمي قرتاح التحسيناتإجل أ، و هذا من  دراسة حالة مؤسسة صناعة املشروابت الغازية ابملغرب 

  بيئية مرضية تتماشى مع املعايري العاملية و اللوائح املعمول هبا ابململوة املغربية .ىل نتائج إيف سبيل التوصل 

 اهم االستنتاجات : -

 الوقاية من املخاطر البيئية ؛يف  14001 أيزو تطبيق نظام اإلدارة البيئية وةًقا للمواصفة ساهمي 

  الة ح تحوم يف اخلسائر اليت قد تناجم يفمن خقال ال قتصاديةإمواسب  14001 أيزوحيقق نظام اإلدارة البيئية وةًقا ملعيار

 وقوع حوادث بيئية ؛

 ئية املسؤولية البي دراجإ بتحس ن الصورة الذهنية للمؤسسة ، من خقال  14001 أيزو يساهم نظام اإلدارة البيئية وةًقا ملعيار

 و حتقيق التنمية املستدامة.

 هم التوصيات:أ -

  جل تقليص الضرر البيئي؛أ،من  14001أيزودارة البيئية وةقا ملعيار اإل بعاد نظامأضرورة الوقوف على كامل 

  دارة النفاايت و حتليل االثر البيئي؛إب نا، خاصة يف ج14001أيزوضرورة التطبيق الصارم لوامل حمددات املواصفة 

                                                 
1 Faical Assobhei , Rachid Bengueddour , Mahjoub Aouane , Driss Hmouni , et , Brahim Bourkhiss , Contribu-
tion A L’amelioration Du Systeme De Management Environnemental Selon La Norme Iso 14001 Ver-
sion 2004 : Cas D’une Entreprise Des Boissons Gazeuses (Maroc), American Journal Of Innovative Research 
And Applied Sciences,N°6(3),2018. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2143305280_Brahim_Bourkhis?_sg%5B0%5D=H1zVph97_wMvVHJgNWFSi7iSAxKpRojkEikZj1cc2QdWDpcp5zyl64-i3X4ZMDZP9Kd7-YM.NRGqGh2UuCFYUNZolImYFW944qN6zsxBs9suKS3MvM5UIoMJy-gTVP0Dt0eBByDDrM9-hON03-E4qAwTSeVsAw&_sg%5B1%5D=hNGkXd56rum2C8k44dhZY3YZfYQVNo04ILvHWCuGb27hSde3OeDUCe9Ds1RfB_ezpnVMEDY.bZ7Ya5C4uGaX3AfRX415-KliAXYU4xchpU8Ob4AAN7iLP0-tMmFGCHHwnwVJcJiA-tyMn59uSNCzSK2yx8ACxg
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  امللوث يدةع ؛ أ ن البيئية الصارمة من مبدناتفعيل القو 

 :ن انو بع؛ )ROCIO. C. L. & Al .1/2020(دراسة : -08

Motives, Barriers and Expected Benefits of ISO 14001 in the Agri‐Food Sector. 

  )الزراعية األغذية قطاع يف ISO 14001 من املتوقعة والفوائد واحلواجز الدوافع(

 هدف الدراسة : -

تماد املواصفة العحول الدواةع الرئيسية ،لى وجه اخلصوص عهذا البحث إىل حتليل تصورات املديرين و موظفي اجلودة  هدف

 ة جملوعة من املؤسسات الواقعة يفالعوائق اليت حتول دون ذلك و الفوائد املتوقعة منها ، من خقال دارس و 14001أيزوالقياسية  

 الزيتون. صناعةية و تنشط يف جمال ناسبإجنوب 

 ستنتاجات:هم اإلأ -

 يف  خاصة،  ةستداماإل مفهوم حول اجلودةقسم تصورات املديرين و موظفي اللبس يف  بعض وجود إىل نشريأن  املمون من

 ب التنظيمي و السوقي؛نااجل

 و توسبها املؤسسة   من مسعة حتسن 14001أيزواملواصفة القياسية  ن على دراية أب اجلودة قسم املديرين و موظفي غلب أ

 ميزة تناةسية ؛

 ؛و الصادرات ، تدعم حاجم املبيعات  14001أيزواملواصفة القياسية  ن على دراية أب اجلودة قسم املديرين و موظفي غلب أ 

  و النتائج االقتصادية واملالية. 14001أيزوهناك عقاقة مباشرة ب ن تبين املواصفة القياسية 

 هم التوصيات:أ  -

  و النتائج املالية للمؤسسة؛ 14001أيزويوون هنالك حتليل مستمر للعقاقة ب ن املواصفة القياسية  أن يقرتح الباحث ن 

 جل التحقق من صحة النتائج ؛أاملالية للمؤسسة ، من  لبياانتضرورة تعميق الدراسة اب 

  حتس ن يفجل أن ، م منتاجااهتاية تتبع و تقييم ناموإمنة و شفاةة ، تضمن آستخدم منصات رقمية ت أن على املؤسسات 

 سلسلة القيمة. 

                                                 
1 Rocio Carrillo Labella , Fatiha Fort and Manuel Parras Rosa , Motives, Barriers and Expected Benefits of 
ISO 14001 in the Agri-Food Sector, journal of Sustainability, N°12(5),2020. 
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 الدراسة احلالية سهامات اليت تقدمهاو عرض اإلمناقشة الدراسات السابقة الثالث:  املبحث

 يت ينطلق منها الباحث النقطة البداية اليت توصل اليها الباحثون يف جمال علمي مع ن هي  السابقةالدراسات  نتائج تعتنرب   

خرى أيدة ألحباث طقاقة جدنإتوون يف يوم ما  توون جديدة و خمتلفة، حىت تقدم نتائج و توصيات قد أن ةقابد للدراسة احلالية 

  .سهامات احلالية هلذه الدراسة،وعلى هذا حنو سنتناول يف هذا املطلب مناقشة و تقييم الدراسات السابقة ، مع ذكر اإل

 : مناقشة الدراسات السابقة  ول:املطلب األ

 حتقيق الدراسات السابقة ألهداةها املطلوبة و توضيح أوجه املواةقة و االختقاف بينها و ب ن دراستنا احلالية  ن اجل ضمأمن  

و هي   الذكر يسالف  ناملبحثهذا املطلب مبناقشة الدراسات السابقة حسب ترتيب املتغريات اليت تناولناها يف  من خقالسنقوم 

 يت:كاآ

 الدراسات اليت تناولت محاية البيئة : مناقشة-والأ

( ابللغة العربية للفرتة ما ب ن 06( دراسات سابقة تناولت متغري محاية البيئة منها ستة )09تسعة )بعرض ، يف هذا الصددقمنا      

سنة و  2010، 2005خرى ابللغة االجنبية مشلت السنوات أ( دراسات 03ىل ثقاثة  )إإضاةة  2018ىل غاية سنة إ2008سنة 

 ،نفصلها ةيما يلي : 2011

  خاصة ةيما  بها النظري ،ناج مننبية اتفقت مع دراستنا احلالية جو األ منها اغلب الدراسات السابقة العربيةأن نقاحظ 

يقي و تناول جليا ةيما خيص الشق التطبن اتقاف كخاإلأن ىل جوهر اإلشوالية املطروحة ، غري إ، إضاةة بعادتعلق ابملفاهيم و األ

 ىل أدوات البحث املستعملة و هذا ما نعوس علىإزايدة و من مدخل جزئي أالدراسات السابقة ملوضوع البحث من مدخل كلي 

  . اليهإالنتائج املتوصل طبيعة 

  مسرية بوعافية دراسة كل من حال هوب التطبيقي كما نااجلبعض الدراسات السابقة تناول نفس البيئة الصناعية يف 

وصيات على هذه قتصرت النتائج و التإمسنت يف اجلزائر على البيئة ، حبيث ثر صناعة اإلأ، حيث تناولت مزريق عاشورو

 . خرى  شطة الصناعية األنية تعميمها على خمتلف األناموإالشعبة من الصناعات دون غريها ما حدد من 

  وجها طوعيا يهدف عتباره تإاليت تناولت مفهوم التآخي البيئي للمشاريع الصناعية على  سنقرة عائشةكما جاءت دراسة

لتآخي ا مفهوم كرد على  و من معهاهاجر عزي جاءت دراسة  ن حيف  ،لبيئة دون تدخل األساليب الردعيةىل محاية اإ
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قيق التوازن البيئي ىل حتإخقال ةرض اجلباية البيئية كأسلوب ردعي وحل اقتصادي يرمي من  البيئي للمشاريع الصناعية 

يئية سوآءا  هاته املقارابت تبقى حبيسة التنفيذ على الواقع يف غياب شبه كلي للرقابة الب أن غري ، جيسد التنمية املستدامة و 

 و حتفيزية.إت ردعية ناك

  ويف حتقيق  ،مقاربة جديدة تدور حول التونولوجيا اخلضراء و مسامهتها يف محاية البيئة  نيناسح ميلودقدمت دراسة و

 اإلنتاجوم ىل مفهإمر الذي تناولته دراستنا من خقال التطرق ستهقاك الطاقوي  و املوارد الطبيعية ، و هو األرشادة اإل

نولوجيا نظيفة ىل حنو توإتقال نال من خقال اإلإوم ليات تقليل اهلدر و التالف و لن يتأتى هذا املفهآلية من آظف كناأل

مع  ة املستخدم ن للعمال و قلبعيدة عن التطبيق خاصة يف ضل غياب البعد التوويين  مقاربة  تبقىو خضراء ، لونها  

 .  رتفاع تولفة التحول حنو التونولوجيا النظيفةإ

  قاةة الوعي البيئي لدى ث جهود نشر توثيف يفاالسرتاتياجية املتبعة من قبل دولة ةرنسا  تناولتالعالية مناد و يف دراسة

 أن ا شأهنش ، على التوجه االخضرتشاجيع املؤسسات الصناعية  و  املنتاجات اخلضراء و دعم  خمتلف شرائح اجملتمع

  الناشطة يف جمال الصناعات الصديقة للبيئة يف تاليت قدمت الوفاءة الفنية للمؤسسا GAOXIA ZHUمن  دراسة 

ألساس دعم يساهم يف زايدة منو املبيعات و هو اب اإلنتاجاستخدام الوفاءة التونولوجيا يف  ن إو عليه ةمجهورية الص ن ، 

 ن جاءات استهات ن الدر  ن إو ابلتايل زايدة توسع دائرة املستهلو ن اخلضر، و على هذا األساس ةستمرارية املؤسسة إل

دعم يف  يفرنسلالدى خمتلف شرائح اجملتمع دور ثقاةة الوعي البيئي ىل إحيث األوىل تطرقت للدراسة احلالية، موملت ن 

 ةرتو ا يساهم يف مالصناعات الصديقة للبيئة يف  الوفاءة الفنية ىل أمهية بعثإشارت أية ناالث و الدراسةاملنتاجات اخلضراء 

البدائل الصديقة للبيئة . و هذا قد خيتلف مع دراستنا احلالية من حيث اإلشوالية  ةراملنتاجات اخلضراء و ابلتايل تو 

اية للبيئية  لونها جل حتقيق محأىل املؤسسات الصناعية يف كيفية تعاملها مع خملفااهتا من إاملطروحة و هي موجه ابألساس 

قليل الفارط و جل تأستخدام الوفاءة التونولوجيا من إىل إاملؤسسات الصناعية  سعيتتفق مع دراستنا احلالية من خقال 

ة تناةسية و تدعمها يف احلصول على ميز  قل ضررا على البيئة أاحلفاظ على املوارد الطبيعية ، و كذلك تقدمي منتاجات 

 لية إعادة تدوير املخلفات الصناعية.آالدخول لألسواق جديدة من خقال 

 وJIE HE  تلويثا  تلواث و واحدة من ب ن الدول األكثرعتبارها إيف قطاع محاية البيئة على يف دراسته عرض جتربة الص ن

روري زدهار جتاراهتا اخلارجية و ابلتايل زايدة منو قطاعها الصناعي لتلبية الطلب العاملي ما جعل من الضإل نظرايف العامل  للبيئة
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دراسة تلتقي مع ما نريد التوصل اليه يف دراستنا احلالية من خقال البحث عن مدى خضرار وهي إقتصاد اكثر إالتوجه حنو 

 ىل املوارد املتاجددة او البدائل الصديقة للبيئة يف سبيل حتقيق اقتصاد قوي و مستدام.  إةعالية اللاجوء 

 ما دراسة أVARGAS-VARGAS, M. ل جماية الناشطة يف ناسبحتمل املؤسسات اإل إشوالية مدىتناولت ة

على  ئبعكإدارة املخلفات و نظام اإلدارة البيئية  و ما تشوله من   البيئة نفقات محايةالصناعة الغذائية حملصول الزيتون ، ل

ج أعباء محاية البيئة هي يف حد ذااهتا ةرصة متون هذه املؤسسات من الولو  أن يااهتا املالية ،لون اثبتت هذه الدراسة ناموإ

واكبتها و عليه حتقق و ابلتايل متفاقيات محاية البيئة و املعايري األوروبية املشروطة إل ظورويب يف حتاد االىل االسواق اإلإ

ل ظسات يف ثبتت هذه الدراسة أمهية التوجه البيئي للمؤسأ من الزيتون .يناسبىل جودة احملصول اإلإميزة تناةسية تضاف 

وجود مناةسة شديدة وأسواق تشرتط األةضل للبقاء وهذا ما يتواةق مع دراستنا احلالية من حيث أتثري البعد البيئي يف 

 ب ن الدراست ن يناختقاف البعد املوإ، رغم  14001أيزواحلصول على امليزة التناةسية و هو تضمنته املواصفة القياسية 

 الدراسة.    ختقاف طبيعة نشاط املؤسسات حملإو كذلك 

 :14001أيزومناقشة الدراسات اليت تناولت املواصفة القياسية  -ياناث

ستة  (16، و املتمثلة يف )14001أيزواملواصفة القياسية  من خقال ما جاءت به الدراسات سابقة اليت تناولت متغري  

تضحت لدينا إ 2020ىل غاية إ 2011جنبية  للسنوات ما ب ن ( ابللغة األ08و ) ية ابللغة العربيةنا( مث08دراسة منها ) ةعشر 

 ختقاف بينها و ب ن دراستنا احلالية نعرضها  كالتايل : بعض نقاط التشابه و اإل

 ية من خقال احلصول على املواصفة القياس دور نظام اإلدارة البيئية حول و من معهطارق راشي و محزة دابر و تناولت دراسة كل و

ة تبسة ابجلزائر تاج الفوسفاط يف والينإحيث تناولت الدراسة األوىل حالة شركة    حتقيق اهداف التنمية املستدامة يف 14001أيزو

مقا عن مدى منوذجا متوا ن االدراست ن تاج العطور بوالية الوادي ابجلزائر ، و أعطتا هااتنإية تناولت حالة شركة ناو الدراسة الث

بيئية مبا تساهم يف لاجتماعية و اإلقتصادية و اال اجلوانبعواسه على نإتطبيق نظام اإلدارة البيئية يف املؤسسات اجلزائرية و مدى 

ختقاف ب ن هاته الدراسات و قد يعزى اإل ، MOULOUD KADRIيضا دراسة أحتقيق التنمية املستدامة و هو ما جاءت به 

ة ىل غياب التشريعات و دور الرقابة احلوومية  يف تفعيل نصوص محاية البيئة خاصة يف املناطق الصناعيإو دراستنا احلالية  السابقة

  .يناىل ةارق البعدين الزمين و املوإابإلضاةة 
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   املواصفة  ظف يف املؤسسات الصناعية بفعاليةناأل اإلنتاجعقاقة برامج ،جماهدي  خليفة علي العبداالت و فاتحعاجلت دراسة

ير كما هو احلال لبعد إعادة تدو   ظفناأل اإلنتاجمن خقال تناول بعد  دراستنا احلالية حيث تواةقت مع،  14001أيزوالقياسية 

خدام االمثل للموارد ستمن خقال اإل اإلنتاج زايدة كفاءة إىل دفاهتاسرتاتياجية وقائية متواملة  عتبارهاإاملخلفات الصناعية ، على 

ية اإلنتاجة عن العمليات بعااثت وامللواثت النامجنالتقليل من اإلمبا يساهم يف  اإلنتاجساليب احلديثة يف األتدعم تطبيق  الطبيعية و

 .منتاجات صديقة للبيئة  طرحالعمل على و 

 ىلإإضاةة  مع دراسة عز الدين دعاس  يناو جميد شعبعمر شريف ، محزة دابر  تفقت دراسة كل منإ CHOUALI 

NAIMA و مدى مسامهته  يف تعزيز أدائها  املؤسسات االقتصادية على 14001أيزو اثر تطبيق نظام اإلدارة البيئيةآ على دراسة

اثرها آداري يقلل من إىل نظام إالبيئي يف سبيل  الصمود يف وجه املناةسة ، بينت هاته الدراسات مدى حاجة املؤسسات الصناعية 

احلصول  ن أقتصادية ، مشت هاته الدراسات يف النفس السياق مع دراستنا احلالية ، رغم البيئية و يف نفس يرةع من مواسبها اإل

ىل أسواق جديدة تفرض احلصول على املعايري إيبقى مرتبطا مبدى حاجة املؤسسات للدخول  14001أيزوعلى املواصفة القياسية 

 ن عدمها . البيئية م

  كل من دراسةو يف CELINE THEVENOT و دراسةعبد الكرمي حليلح و VERA FERRÓN VÍLCHEZ  

و توجيهاته يف تبين النهج البيئي من  14001أيزو دور نظام اإلدارة البيئيةب السلوكي البيئي ملؤسسات االعمال بناتناولت أتثر اجل

ون تدخل ستخدام املوارد الطبيعية القابلة للنفاذ ، دإسوب رشادة أو تفعيل  البيئيتقليل من حدة التلوث خقال املسامهة يف  ال

و اجلهات الضاغطة.  اختلفت مع دراستنا احلالية من انحية البحث يف عقاقة أتثري حصول أاألساليب الردعية من طرف الدولة 

ومية لتفعيل عن تدخل التشريعات و الرقابة احلويف السلوك البيئي للمؤسسات من خقال تبين سياسات بيئية تنم 14001يزواأل

 ب محاية البيئة . ناج

  و يف دراسةTOSHI.A على األداء البيئي من خقال دراسة حالة لعينة من املؤسسات يف كل من  14001يزو أتثري األ حول

هل هي  14001يزواملظلم من األب ناتناولتا اجل  ALINE.V.Rىل دراسة  إمريوية ابإلضاةة و الوالايت املتحدة األ ن اليااب

ألسواق ، كما ىل كسب املزيد من اإهي ةقط رمزية اهتدف  أمرادة طوعية لدى املؤسسات يف السعي حلماية البيئة إحقيقة انبعة من 

 اثر البيئية الوارثية  قد توون واجهة ختفي ورائها الوثري من األ
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ل ظيف  14001يزوب الطوعي من وراء احلصول على األناثبات اجلإليه من خقال حبثنا احلايل وهو  إما أردان التوصل  نفس   

  ن الردعية و التحفيزية يف اجلزائر. ناغياب القو 

 وجاءت دراسة BRAHIM. B ىل دراسةإ دمتداإ ROCIO. C.  يف   14001أيزوو اليت تدور حول تطبيقات
واصفة الداةع من وراء احلصول على امل رالدراسات مع ما قدمناه يف دراستنا احلالية من منظو تفقت هاته إاملؤسسات الصناعية ، 

 . 14001أيزوالقياسية 

 الدراسة احلالية: عرض اسهامات الثايناملطلب 

وابلتايل حتديد  ضوع حبثنا ابجلديد يف مو  ن اتيعتماد يف الدراسات السابقة اليت عرضناها يف املبحث السابق كأرضية للتوسع واإلمت اإل
 القيمة املضاةة سوف نقدمها، واليت نوجزها يف النقاط التالية:  

  يف احل ن تناولت  14001يزوأمجعت دراستنا احلالية ب ن املتغريين التابع ن املتمثل ن يف محاية البيئة و املواصفة القياسية ،
 الدراسات السابقة هات ن املتغريين بشول منفرد ؛

 قدمت دراستنا موضوع إعادة تدوير املخلفات الصناعية كأداة حمورية تساهم يف محاية البيئة ؛ 

 ا معظم مقدمت دراستنا احلالية دراسة متواملة لعينة من املؤسسات اجلزائرية اليت تنشط يف خمتلف امليادين الصناعية ، بين
 بها التطبيقي على الصناعات الثقيلة ؛ناالدراسات السابقة اقتصرت يف ج

 الشق النظري  مثلة عن حالة اجلزائر يف جمال محاية البيئة ، بينما مل يتطرقأىل عرض إبها النظري ناتطرقت دراستنا احلالية يف ج
 ىل االمثلة احلية ؛إللدراسات السابقة 

 هتمامات  إ ىل حتس ن االاثر البيئية ، بينما تباينتإوع محاية البيئة كمطلب ضروري يؤدي تناولت دراستنا احلالية موض
هتمت إرى خر اهتم مبستوى املعلومات البيئية و أتثريها على البيئية و أخالدراسات السابقة ب ن الوعي البيئي و البعض اآ

 ابالجتاهات البيئية؛

 البيئة من القطاع الصناعي يف اجلزائر؛ قدمت دراستنا احلالية حوصلة عن واقع محاية 

 جمال إعادة تدوير  يات املؤسسات الصناعية يفناأعطت دراستنا احلالية توصيات ونتائج تساهم يف حتقيق استغقال كفؤ إلمو
 خملفااهتا وابلتايل حتقيق الوةرة ومحاية للثروات الطبيعية؛

 مما يساهم يف حتقيق ميزة  14001أيزوى املواصفة القياسية بينت دراستنا احلالية أمهية حصول املؤسسات الصناعية عل
 ىل األسواق اجلديدة ، إضاةة حتقيق اىل املواسب البيئية املستدامة ؛إتناةسية وييسر هلا الدخول 

  ة تقدم كنموذج عملي يساهم يف حتقيق املواسب االقتصادية و البيئية للمؤسسات الصناعيأن يف حماولة  لدراستنا احلالية
 جلزائرية.ا
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 :يناالفصل الث خالصة

و املتمثلة يف  لدراسةالتابعة لتغريات ملحاولنا يف هذا الفصل استعراض جمموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة اب              

ىل التنوع ما ب ن إ، متبع ن يف ذلك  التسلسل الزمين إضاةة جنبية ابللغت ن العربية و األ 14001أيزوو املواصفة القياسية  محاية البيئة

 عراضستا  و منه قمنا إبليهإهم نتائاجها و التوصيات اليت توصلت أىل اهداةها و إالدراسات اجلزائرية  و األجنبية، مراع ن يف عرضها 

 .اليت جاءت هبا دراستنا احلالية تىل ما قدمناه يف هذه الدراسة، مع ذكر اإلسهاماإختقاف ابلنظر أوجه التشابه و اإل
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 متهيد:

 ينايدب املنااجلىل إذ بدوهنا ال ميون التطرق إ، أي دراسة علمية  ساسية يفاألطوة اخلمنهاجية الدراسة و إجراءااهتا  تعد    

التوصل  عليه يتم واملناسب  حصائيالتحليل اإل اختيارجل أمن و هذا  املطلوبة، البياانتاحلصول على  طريقهاتم عن كما ي  للدراسة،

 البحث  وة مناألهداف املرجتتحقق و ابلتايل  الدراسةاملتعلقة مبوضوع  وةق الفرضياتتفسريها  و املطلوبة النتائجىل إ

 و املعلومات البياانتجراءات مجع إىل كل من ادوات و منهاجية الدراسة و إا يف الفصل السابق نتطرق ،ما سبق و بناء على 

عقاوة على  قرتاحهاإ ختبار الفرضيات اليت متإو منه ىل نتائج الدراسة اإلحصائية إاةة إضحصائية املتبعة ، ساليب اإلعرض األ مع 

وةق  قسيم هذا الفصل. و عليه قمنا بت شوالية الدراسةإجابة على ، مع مناقشة النتائج املتحصل عليها يف سبيل اإلحتليل املقابلة 

 يلي : ما 

  : منهاجية الدراسة )الطريقة و اإلجراءات (؛املبحث األول 

  ت ؛اناعرض نتائج التحليل االحصائي للبي: الثاينمبحث 

  : مناقشة نتائاجها.و ختبار ةرضيات الدراسة إاملبحث الثالث   
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 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(: املبحث األول

 تباعها، بغية حتقيق اهداف البحث املرجوة من خقال ضبطإالعمليات الواجب و  اخلطواتجمموعة هذا املبحث  سنتناول من خقال

 .دقيقةنتائج  ىلإختيارها كاجزء من جمتمع الدراسة هبدف التوصل إوطرق ىل حتديد عينة الدراسة إ، إضاةة بعاد وأسئلة الدراسةأ

 الدراسة   منهجية: املطلب األول

يث يعرف املنهج حختيار منهج الدراسة العلمية إلرادة الباحث بقدر ما خيضع ملوضوع البحث و طبيعته و هدةه، إعملية ال ختضع 

ىل كشف احلقيقة يف العلوم بواسطة جمموعة اإلجراءات و اخلطوات اليت يضعها الباحث عند إه ذلك الطريق الذي يؤدي أنعلى 

 .1البحثدراسة مشولة 

 اهتا اناالظاهرة موضوع الدراسة و حتليل بي وصفبغية  ،ستخدام املنهج الوصفيإبو على هذا األساس قامت الباحثة 

عتمدت على إالباحثة ن إهداف البحث ةأ، و لغرض حتقيق اثر اليت حتدثهااليت تتضمنها و األ اتو العقاقة ب ن موواناهتا و العلمي

 ، و ذلك كما يلي : ويةنااملصادر األولية و املصادر الثنوع ن من مصادر مجع املعلومات و مها 

 وية  نا: املصادر الثالفرع األول

املراجع العربية و   الوتبوية يفنمصادر اث يفطار النظري للدراسة عتمدت عليها الباحثة يف معاجلة اإلإ، اليت وتتمثل يف املصادر جاهزة

تناولت موضوع  سابقة اليتالدراسات الو ، األحباث الدورايت واملقاالت والتقارير ىلإواألجنبية ذات العقاقة مبوضوع الدراسة إضاةة 

 .نت وخمتلف املواقع االلورتونيةرت نىل البحث يف األإ، إضاةة الدراسة

 : املصادر األولية الثاينالفرع 

غرض حيث صممت خصيصا هلذا الرئيسية  كأداةة  نااستب ىل إعدادإت الباحثة أجل، التحليلية للدراسة  اجلوانبجل معاجلة أو من 

ايل الوصول ختبار صحة الفرضيات و ابلتإىل إاةة إضتظهر كاةة عناصر املتغريات و يتم من خقاهلا اإلجابة على أسئلة الدراسة ، 

ىل القيام مبقابقات شخصية مع إطارات و متخصص ن و أصحاب مؤسسات تنشط يف جمال إعادة إىل نتائج صحيحة ، عقاوة إ

 لية إعادة تدوير املخلفات الصناعية يف محاية البيئة آمسامهة  ىدوير املخلفات الصناعية ، بغية التعرف على مدت

 . 14001أيزوو حتفيز املؤسسات يف احلصول على املواصفة لقياسية 

  

                                                 
 .26،ص 2008، دار دجلة ، عمان ، األردن، 1، ط منهج البحث العلميرحيم يونس كرو العزاوي، 1 
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 الدراسة  و عينة  : جمتمع ثالثالفرع ال

 جمتمع الدراسة:-01

يعمم و منه دراسة للاهلدف األساسي  مع ها خصائص مشرتكةدياليت لاجملموعة اإلمجالية من العناصر ه أنيعرف جمتمع الدراسة على 

جممل يتوون من  ،حسب دراستنا احلاليةجمتمع الدراسة املستهدف ن إو بناء على ما سبق ة ،يف النهاية النتائج عليهالباحث 

 النفاايت(عاجلة ةرز و م نقل، )مجع،ع اليت تنشط يف جمال إعادة تدوير املخلفات الصناعية نااملؤسسات و الورش و املعامل و املص

  .ابجلزائر غرةة اجلزائرية للتاجارة و الصناعةال طرفمت احلصول على قائمة ابملؤسسات الرئيسية العاملة يف هذا اجملال من  حيث

 عينة الدارسة: -02

النسب  توزع ةيها خصائص اجملتمع بنفستحيث  اجملتمع،خصائص  وسيلة لدراسة و الدراسة معتجزء من جمتعد عينة الدراسة 

  .من تعميم النتائج اليت توصل اليها ومتون الباحث ةيه،الواردة 

عادة تدوير املخلفات الصناعية على محاية البيئة و حصول املؤسسات الصناعية على إثر أو هبدف حبث هذه الدراسة ومعرةة 

جممل املؤسسات ة ، على ورقي ةناستبإ 19منها  ةلورتونيإة ناستبإ 392، قامت الباحثة بتوزيع 14001أيزواملواصفة القياسية 

و نظرا لعدم تفاعل  ، الرتاب الوطين يف كاملالنفاايت(  عادة تدوير املخلفات الصناعية )مجع، نقل، ةرز ومعاجلةإالناشطة يف جمال 

تصال مت اإل قتصادية منها ،شطة خاصة اإلنعواسات اجلائحة كوروان على خمتلف األنإىل إضاةة إ االستبانةغلبية املؤسسات مع أ

صبح أ و عليه ،ة ناستبإ 96ت املسرتجعة اناستبعدد اإلن اك، حبيث  ستاجواهبم إ جلأمن مباشرة عن طريق اهلاتف هبذه املؤسسات 

املنطلق قامت  ومن هذا :دانه كالتايلأة اجلدولو هي موضحة يف  %24 ستمارة بنسبة إ 96ستمارات القابلة للتحليل عدد اإل

ناعية عادة تدوير املخلفات الصإالناشطة يف جمال  جممل املؤسسات والذي يضم الدراسة،ة على جمتمع ناستبإ 392الباحثة بتوزيع 

 لدينا تتوون عينة الدراسةن إة ، و منه ةناستبإ 96سرتداد إحيث مت  الوطينالرتاب  ىعلى مستو ( ومعاجلة النفاايت)مجع، نقل، ةرز 

اء أحن خمتلف يف)مجع، نقل، ةرز و معاجلة النفاايت( يف جمال إعادة تدوير املخلفات الصناعية  قتصادية تنشطإ مؤسسة 96  من 

  الوطن.

 ( أمساء وحدات املؤسسات يف عينة الدراسة. 01يف امللحق رقم )
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 .ت املسرتجعة و القابلة للتحليلاناستباإل:( III.07رقم ) اجلدول

 %النسبة  املؤسسات املستجوبة  تاناالبي
 %100 392 ت املوزعة اناستباإل
 %76 296 ت الغري مسرتجعة اناستباإل

 %24 96 والقابلة للتحليل املسرتجعةت اناستباإل

 .SPSS v 26بناء على خمرجات برانمج  اجلدولعداد إمت  املصدر :
 : أداة الدراسةينااملطلب الث

شولة البحث مدراسة وحتليل املستخدمة لغرض  البياانت ساليب مجعأسوف نستعرض يف هذا املبحث كل تفاصيل أداة الدراسة و 

 .املرجوة النتائجل إىل صالتو  جلأمن 

 .(ستبانةاإلدوات الدراسة ) املقابلة و أ : ولالفرع األ

 ة مباجموعة من األدوات املنهاجية اليت تتواةق مع نسقناستع، توجب على الباحثة اإلجل حتقيق اهداف الدراسة املرجوةأمن  

إلجابة  ميونها اال ،ستخدام أداة وحيدةإحمدودية ن ، لتوون حلقة الربط ب ن النتياجة و الفرضيات املطروحة، هذا ألو توجه الدراسة 

 تتمثل يف : و أدوات خمتلفةاستخدمت الباحثة  هلذا السببو  ،على كامل إشوالية الدراسة

  املقابلة-01

احث من ت، نظرا ملا تقدمه من ةوائد وتسهيقات متون الباناجل مجع البيأهم األدوات املنهاجية اليت تستعمل من أاملقابلة من  تعد

جل احلصول أمن  ،التواصل شخصيا مع الفئة املستهدةة  وأجتماع ال من خقال اإلإيتوصل اليها أن احلصول على معلومات ال ميونه 

 املطلوبة . البياانتعلى تفاصيل 

 الليت :اجمموعة من املؤسسات نذكرها كجراء عدد من املقابقات مع مدراء و مسؤول ن إو عليه مت  

  اجلزائرية للاجلود و مشتقاتهACED. 

  كوندور الورتونيوسCONDOR ELECTRONIC. 

 NCC Environnement . 

  ةرسيدFERSID. 
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األسئلة  تتمثل ىل نوع ن من إمت تصميم قائمة من األسئلة احملددة و املرتبة ترتيبا منهاجيا تبعا ملتغريات الدراسة ، حيث مت تقسيمها  و

 يف :

 جل احلصول على إجاابت لبعض األسئلة اليت تتطلب التنوع يف اآراء.أ: وهي من أسئلة مفتوحة-أ

 عا ملتغريات الدراسةىل ثقاثة أجزاء تبإقسم و ، جوبة دقيقة ولتسهيل اإلجابة يف نفس الوقتأهبدف احلصول على  :أسئلة مغلقة-ب

 :يتوهي كاآ

  املؤسسة.عامة حول معلومات 

 عادة تدوير املخلفات الصناعية إحول  معلومات. 

  محاية البيئة .نظرة املؤسسة حول 

  14001أيزواملواصفة القياسية رؤية املؤسسة يف احلصول على. 

 : خطوات بنائهاو  ستبانةاإل -02

 ة و حصول لية إعادة تدوير املخلفات الصناعية يف محاية البيئآة لغرض دراسة  مدى مسامهة ناقامت الباحثة إبعداد استب:ستبانةاإل-أ

ليه و ع –دراسة لعينة من املؤسسات الصناعية يف اجلزائر –يف اجلزائر  14001أيزواملؤسسات الصناعية على املواصفة القياسية 

 و تتمثل ةيما يلي: ستبانةاإلجل بناء أمن  منهاجيةقامت الباحثة ابتباع خطوات 

 ؛فقراتصياغة الو  ستبانةاإلاالدبيات والدراسات السابقة اليت هلا عقاقة ابملوضوع يف بناء  منستفادة اإل 

  ؛ناستبإلل الرئيسية قساماالحتديد 

  ؛ستبانةاإل حماورحتديد 

  ؛ستبانةاإلحتديد ةقرات 

  ؛ةناستبإلالصورة األولية لتصميم 

  ؛و تنقيحها مع املشرة ن ستبانةاإلمراجعة 

  يب ن  (  02قم ) امللحق ر على ثلة من دكاترة أعضاء هيئة التدريس لدى خمتلف اجلامعات اجلزائرية،  ستبانةاإلعرض

 أمساء الدكاترة احملوم ن.
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املوسومة  لدراسة احلاليةاب واملعلومات املتعلقة البياانتخصيصا لغرض مجع  وتصميمها ستبانةاإلمت بناء :ستبانةاإلخطوات بناء -ب

 "يف اجلزائر 14001أيزوحلماية البيئة واحلصول على املواصفة القياسية  ليةآكإعادة تدوير املخلفات الصناعية  " ب

 :وهيقسام رئيسية أ (03ثقاثة )الدراسة من  ةناستبإوتتوون ، -اجلزائريةدراسة لعينة من املؤسسات الصناعية  -

  نوع  نوع الصناعةعدد العامل ن  ،املؤسسة)حاجم  يشملؤسسة حمل الدراسة و املحول ت انابييضم و  :ولاألالقسم

 .(14001يزواملخلفات شول امللوية، احليازة على شهادة األ

  حماور 03موزعة على ةقرة  44يتوون من ، ويضم متغريات الدراسة :يناالثالقسم. 

 ملخلفات الصناعيةا تدوير  إعادة لية آوقد خصص للعبارات اليت تغطي املتغري املستقل للدراسة واملتمثل يف األول:  احملور 

 ةقرات. 07شتمل على إ( و ، الفرز، التاجميع، املعاجلةبعادها )النقلأو 

 يتمثل يف:محاية البيئة و اليت تغطي متغري الدراسة التابع األول  وخصص للعبارات: لثالثا احملور 

 دارة العليا؛دعم اإل -

 لرقابة؛واالتشريع  -

   السياسة البيئية. -

 من 14001أيزوالقياسية  املواصفةاحلصول على هو و للدراسة  الثاينوخصص للعبارات اليت تغطي املتغري التابع  :ثالثال احملور

 :دراسة خقال

 ؛14001أيزواملواصفة القياسية  -

 ؛14001أيزومعرةة العامل ن أبمهية املواصفة القياسية  -

 ؛14001أيزوتولفة احلصول على املواصفة القياسية  -

 ؛ 14001أيزوجراءات احلصول على املواصفة القياسية إ -

 .14001أيزواملناةسة للحصول على املواصفة القياسية  -

  



 الدراسة امليدانية   :الثالث الفصل

 

177 

 .ةنا(: توزيع فقرات املتغريات يف االستبIII08.)رقم  اجلدول

 اىل  -الفقرات من  عدد الفقرات احملور
 07-01 07 إعادة تدوير املخلفات الصناعية

 13-08 06   الوعي البيئي 
 17-14 04 دارة املؤسسةإدعم 

 23-18 06 التشريع و الرقابة
 29-24 06 14001أيزواملواصفة القياسية 

 32-30 03 14001أيزومعرةة العامل ن أبمهية املواصفة القياسية 
 36-33 04 14001أيزوتولفة احلصول على املواصفة القياسية 

 40-37 04 14001أيزواجراءات احلصول على املواصفة القياسية 
 44-41 04 14001أيزواملناةسة للحصول على املواصفة القياسية 

 .SPSS v 26بناء على خمرجات برانمج  عداد الباحثةإمن  املصدر:
  اةهم سهلو األستخداما إعتباره األكثر إعلى  الثقاثي  LIKERTليورتمقياس ستخدام إةراد العينة مت أجتاهات إو لقياس    

 دانه:أ اجلدولحسب درجاته  يف اتزاانو 

 .( : درجات مقياس ليكرت الثالثيIII .09رقم ) اجلدول
 موافق حمايد  غري موافق ستجابةاإل

 03 02 01 الدرجة 
 عداد الباحثة .إمن املصدر :

 .)صدق احملتوى و صدق املقياس(ستبانةاإلصدق و ثبات : الثاينالفرع 

 ة نالقاستب الثاينسم يف الق  جل قياس املتغري التابع و املتغريات املستقلةأستخدام مقياس ليورت الثقاثي من قامت الباحثة إب

 : على الشول التايلجاابت وةقا لسلم الدرجات و عليه مت تقييم اإل 

 .تقييم االجاابت وفقا لسلم ليكرت الثالثي: ( III10 .رقم ) اجلدول
 الرتميز املوافقةدرجة  اجملال العبارة

 03 قوية  D'accord  2.34 -3 اتفق/
 02 متوسطة Neutre  1.67-2.33/حمايد

 01 ضعيفة Pas d'accord 1-1.66ال اتفق/
 عداد الباحثة .إمن  املصدر :

 :  أن و من هنا نستنج 

  ىل العبارة إتشري  03اىل   2.34العبارات اليت ترتاوح قيمة املتوسط احلسايب لديها ب ن: 
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 و هي عبارات قوية ؛ D'accord تفق/أ

  ىل العبارةإتشري  2.33ىل إ 1.67منالعبارات  اليت ترتاوح  قيمة املتوسط احلسايب لديها : 

 قيمة متوسطة ؛و هي  Neutre /حمايد

  ىل العبارة إتشري  1.66ىل إ 01من  العبارات  اليت ترتاوح  قيمة املتوسط احلسايب لديها: 

 و هي قيمة ضعيفة. Pas d'accordتفق/أال 

 :ستبانةاإلصدق -01

 :طريقت ن ستخدامإبقامت الباحثة  ستبانةاإلوللتأكد من صدق 

ختص ن يف املاحملوم ن الدكاترة عدد من على  هابعرضقامت الباحثة  ستبانةاإلصدق  أتكد من جلأومن  :الصدق الظاهري-أ   

بناء على  و، نربة و الوفاءة يف موضوع الدراسةذوي اخل من ،(01ظر امللحق رقم أن) دارة البيئيةعمال واإلقتصاد و إدارة األجمال اإل

  :من خقالو هذا  صاحلة للتطبيق ستبانةاإلأن ىل إ ت الباحثة، توصلآرائهم و مقاحظااهتم

  ؛دقتهاو  فقراتالالتأكد من مدى صحة 

 ؛هاوضوحو  تهامقائم مدى 

  مع االبعاد املخصصة لقياسها ؛  هارتباطإالتحقق من مدى 

  ة البيئة ( و ) املواصفة ) محاي املتغري املستقل )إعادة تدوير املخلفات الصناعية( و املتغريين التابع ن لقياس ااهتقدر مدى

  على قياس ابعاد الدراسة ؛( 14001أيزوالقياسية 

جل التأكد أمن  (2019سنة  04)الصالون الوطين للنفاايت يف طبعته  ةعينة الدراسجزء من على  ستبانةاإل ىل عرضإ ابإلضاةة

 . ةستاجوبالفئة املمن وضوحها و سهولة ةهمها لدى 

  يلي: من صدق املقياس قامت الباحثة مبا التأكدجل أمن و  :صدق املقياس-ب

 تساق الداخلياإل: 

قامت الباحثة د ، وقهمع اجملال الذي تنتمي إليمتسقة  ستبانةاإل ةقرات كل ةقرة منتوون  أن واملقصود ابالتساق الداخلي      

والدرجة  ةستباناإلرتباط ب ن كل ةقرة من ةقرات حماور اإل تخقال حساب معامقامن  ةناتساق الداخلي لقاستبابحتساب اإل

 :اجلداول املواليةكما هو مب ن يف و  0.05مستوى الداللة " و ن اسبريمرتباط "ستخدام معامل اإل، إبالولية للمحور نفسه
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 تساق الداخلي لفقرات احملور األول إعادة تدوير املخلفات الصناعية:صدق اإل 01-01

 إعادة تدوير املخلفات الصناعية بني كل فقرة من فقرات جمال رتباط معامالت اإل :(III11 .رقم ) اجلدول
  .والدرجة الكلية للمجال

معامل  الفقرة الرقم
 رتباطاإل

مستوى 
 املعنوية

 002. **307. ئي.اةضل  وسيلة للحد من التلوث البي ، و تعتنربخاصة ملعاجلة املخلفات الصناعيةتوجد لديوم وحدة  01
من مشاكل التلوث  صهو حل جيد للتخلإعادة التدوير تقومون ببيع خملفات التصنيع لتاجار متخصص ن يف  02

 البيئي  يف الشركة.
.119 .248 

 732. 035. . جل التخلص منها وةق الطرق السليمةأتقوم املؤسسة بتاجميع املخلفات الصناعية من  03
 001. **335.   .ستخدامها بطرق صحيحةإعادة إتقومون بعملية ةرز املخلفات الصناعية و  04
 018. *240. .ماكن خمصصة من اجل معاجلتها أىل إتقوم املؤسسة بنقل املخلفات الصناعية  05
 008. **268. .تعاجلون املخلفات الصناعية ابلطرق العلمية اليت تساهم يف احلد من استنزاف املوارد الطبيعية  06
 000. **357. عادة تدوير املخلفات الصناعية ، سامهت كثريا يف ختفيض ةاتورة شراء املواد االولية.إعملية  07

 .0.01مستوى الداللة عند  ** 
 .0.05مستوى الداللة عند  *  

 .SPSS v 26بناء على خمرجات برانمج عداد الباحثة إمن  املصدر:
لولية الدرجة اعادة تدوير املخلفات الصناعية و إجمال فقرات رتباط لغلب معامقات اإلأأن السابق جند  اجلدولمن نتائج   

 اليت ترتاوح قيمتهما ماب ن ية والثالثة ناالثعدا الفقرت ن  ما، 0.01حصائيا عند مستوى الداللة إدالة  للماجال،

تساق إلاول مما يثبت صدق متسقة داخليا مع الدرجة الولية للمحور األ االول غلب ةقرات احملورأن إ، وعليه ة(119و 035.-)

 .هذا احملورالداخلي لفقرات 

   :محاية البيئة الثاينتساق الداخلي لفقرات احملور صدق اإل-01-02

 و الدرجة الكلية للمجال. الوعي البيئي من فقرات جمالبني كل فقرة رتباط معامالت اإل :( III12 .رقم ) اجلدول

 الفقرة الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 املعنوية

 002. **307. تشار   التلوث  البيئي .نإدارة املؤسسة  عن  حاالت  إتقومون إبشعار  01
 000. **485. حاالت التلوث و معاجلتها. لديوم دراسة و ثقاةة كاةية لوشف 02
 000. **524.  .تقومون عادة  بعقد الندوات و احملاضرات التدريبية  للعمال  على خمتلف  املستوايت لنشر الوعي البيئي 03
 000. **428. .ماكن العمل يف  املصنع لتحقيق  بيئة عمل نظيفأاهتتمون  بنظاةة  مواتب املؤسسة و  04
 000. 345. . ثرها على احمليطأو  اإلنتاجيدرك العمال خطورة التلوث البيئي يف عمليات  05
 000. 423.  .تاجاإلنمجيع العمال على  معرةة مبصادر التلوث و  تركيبة املواد اليت يتم استخدامها  يف عملية  06
 .0.01مستوى الداللة عند  **
 .0.05مستوى الداللة عند  *  

 SPSS v26.بناء على خمرجات برانمج عداد الباحثة إمن  املصدر :
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دالة  للماجالو الدرجة الولية  جمال الوعي البيئيرتباط لفقرات غلب معامقات اإلأ أن السابق  جند  اجلدولمن نتائج     

  524.على و احلد األ 307.، حيث جاء احلد األدىن ملعامقات االرتباط 0.01حصائيا عند مستوى الداللة إ

 .و الدرجة الكلية للمجال دارة املؤسسةإدعم بني كل فقرة من فقرات جمال رتباط معامالت اإل:( III13.رقم ) اجلدول

معامل  الفقرة الرقم
 االرتباط

مستوى 
 املعنوية

دارة املؤسسة  تدريبات و تووينات للعمال يف جمال محاية البيئة بطرق حديثة  تتماشى مع التطور إتقوم  01
  .الصناعي

.452 .000 

 دارة املؤسسة بتقدمي حواةز مالية و تشاجيعية  للعمال  يف حال  تقدميهم  ملقرتحات  إتقوم  02
 .و حلول  للمشاكل البيئية

.359 .000 

 000. 481. .إلنتاجاية كاةية  ملعاجلة  مشاكل التلوث البيئي و التخلص من خملفات نادارة املؤسسة بتخصيص ميز إتقوم  03
 000. 433. .دارة املؤسسة قسم متخصص يف قضااي احلد من التلوث البيئيإيوجد يف  04

 .0.01مستوى الداللة عند  **
 .0.05مستوى الداللة عند  *  

 SPSS v26.بناء على خمرجات برانمج عداد الباحثة إمن  املصدر :
الة و الدرجة الولية للماجال ددارة املؤسسة إدعم رتباط لفقرات جمال غلب معامقات اإلأأن  يتضحالسابق   اجلدولمن نتائج  

 .481على و احلد األ .359رتباط ، حيث جاء احلد األدىن ملعامقات اإل0.01حصائيا عند مستوى الداللة إ

 .و الدرجة الكلية للمجال التشريع و الرقابةبني كل فقرة من فقرات جمال معامالت االرتباط :(  III14.) رقم  اجلدول

معامل  الفقرة الرقم
 االرتباط

مستوى 
 املعنوية

 114. 163.  .ن االتشريعات احلوومية  تشاجع الصناعات  االقل  ضررا على البيئة و السو 01
 504. 069.-  .ن اعاقب الصناعات  املضرة ابلبيئة  و السوتالتشريعات احلوومية   02
 808. 025.- ينعوس إجيابيا على جناح االدارة.دعم اجلهات الرقابية للتخلص من املخلفات الصناعية  03
 175. 140. .لوث الصناعيتشار مظاهر  التأنتشاجيع ةرض الضريبة البيئية على الشركات الصناعية  يساعد يف  احلد من  04
 078. 181.- .التشريعات و املقاييس اليت  يتم اعتمادها من اجلهات الرمسية  تتماشى مع محاية البيئة  و تدعم الصناعة 05

ت لزم الشركات الصناعية على إجراء تقييم  بيئي بشول دوري  و ت قِدم   أن جيب على اجلهات احلوومية   06
  .جائزة  للشركات احملاةظة على البيئة

-.026 .802 

 0.01مستوى الداللة عند  **
 0.05مستوى الداللة عند  *  

 .SPSS v26من اعداد الباحثة بناء على خمرجات برانمج  املصدر :
ة  ناستبولية لإلالذي تتواجد ةيه، وكذلك ابلدرجة الابجملال الولي ترتبط ال  التشريع و الرقابة جمالةقرات  أن أعقاه  اجلدوليتضح من 

، وهذا ما يفسر وجود عقاقة  اجيابيةاليت جاءت 01، ما عدا الفقرات 0.05حصائية عند مستوى الداللة .إارتباط ذو داللة 

 عوسية بينها و ب ن اجملال الذي تتواجد ةيه.
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و الدرجة الكلية   14001أيزواملواصفة القياسية بني كل فقرة من فقرات جمال رتباط معامالت اإل :(III15.رقم ) اجلدول
 للمجال.

 الفقرة الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 املعنوية

 000. **626.  املؤسسة سياسة واضحة حلماية البيئة.يتوةر لدى  01
 000. **725.  تلتزم اإلدارة/اإلدارة البيئية  بصياغة اسرتاتياجية بيئية واعدة. 02
 000. **642. .تنفيذ نظام االدارة  ن احترص اإلدارة/اإلدارة البيئية  على تطبيق اخلطوات التصحيحية لضم 03

04 
ستمراريته ، مقائمته و إمدى ن الضم ISO14001دارة البيئةإحتدد االدارة ةرتات زمنية ملراجعة نظام 

  ةعاليتها
.653** .000 

05 
بشول مستمر من خقال وضع  ISO14001دارة البيئيةحتسن اإلدارة/اإلدارة البيئية  من ةعالية نظام اإل

 .اخلطط الفورية و التمارين التصحيحية
.656** .000 

06 
يف  خطاء للحصول على التحس ن املستمرتعمل اإلدارة/اإلدارة البيئية  من خقال املراجعة على تصحيح اإل

 .االداء البيئي
.654** .000 

 .0.01مستوى الداللة عند  **
 .0.05مستوى الداللة عند  *  

 .SPSS v26عداد الباحثة بناء على خمرجات برانمج إمن  :املصدر
و الدرجة الولية   14001أيزواملواصفة القياسية  جمالفقرات رتباط لمجيع معامقات اإل أن السابق  جند  اجلدولمن نتائج     

 دىن أ.كحد 626  على و القيمةأكحد   725,، حيث ترتاوح قيمها ماب ن   0.01حصائيا عند مستوى الداللة إدالة  للاجال

مما يثبت صدق  للماجالمتسقة داخليا مع الدرجة الولية   14001أيزواملواصفة القياسية  جمالغلب ةقرات أ أنو عليه ة

 . ذ اجملالهتساق الداخلي لفقرات اإل

معرفة العاملني أبمهية املواصفة القياسية بني كل فقرة من فقرات جمال رتباط معامالت اإل:( III16 .رقم ) اجلدول
 و الدرجة الكلية للمجال. 14001أيزو

 الفقرة الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 املعنوية

 287. 110.  .دارة البيئية و متطلبااهتامعرةة العامل ن يف املؤسسة غري كاةية بنظم اإل 01
 000. **678. .14001 يزوأطارات موونة يف اجملال البيئي ساهم يف حصوهلا على املواصفة القياسية إلدى املؤسسة  02
 000. **627. .14001أيزودراة البيئية الدورات التدريبات للعامل ن يف جمال نظام اإل تقوم املؤسسة بعقد 03

 .0.01مستوى الداللة عند  **
 .0.05مستوى الداللة عند  *  

 .SPSS v26عداد الباحثة بناء على خمرجات برانمج إمن  املصدر :
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الذي  ابجملالترتبط  14001أيزومعرةة العامل ن أبمهية املواصفة القياسية  الجمةقرات  غلبأأن أعقاه  اجلدوليتضح من     

وىل عند ماعدا الفقرة األ  0.01حصائية عند مستوى الداللة .إرتباط ذو داللة إة ، ناستبتتواجد ةيه، وكذلك ابلدرجة الولية لإل

 (.287.و 110.القيمة )

تكلفة احلصول على املواصفة القياسية  من فقرات جمالبني كل فقرة رتباط معامالت اإل :(III17 .)رقم  اجلدول
 و الدرجة الكلية للمجال. 14001أيزو

 الفقرة الرقم
معامل 

 رتباطاإل
مستوى 
 املعنوية

 003. **303.- .يات املؤسسةناعالية ابملقارنة إبمو 14001أيزوتولفة احلصول على املواصفة القياسية  01
 000. **469. .14001أيزويات القازمة للحصول على املواصفة القياسية نااالمو تتوةر لدى املؤسسة 02
ة جل احلصول على املواصفأتقدم اجلهات احلوومية خمتلف وسائل الدعم للمؤسسات الصناعية من  03

 .14001أيزوالقياسية 
.226* .027 

 000. **463.  .احلقيقية للمواصفة )قيمة مضاةة(، القيمة 14001أيزوتعوس تولفة احلصول على املواصفة القياسية  04
 .0.01مستوى الداللة عند  **
 .0.05مستوى الداللة عند  *  

 .SPSS v26عداد الباحثة بناء على خمرجات برانمج إمن  املصدر :
الذي  ابجملال الوليترتبط  14001أيزوتولفة احلصول على املواصفة القياسية  جمالمجيع ةقرات أن أعقاه  اجلدوليتضح من   

 .0.01حصائية عند مستوى الداللة.إرتباط ذو داللة إة ناستبتتواجد ةيه، وكذلك ابلدرجة الولية لإل

جراءات احلصول على املواصفة القياسية إ من فقرات جمالبني كل فقرة رتباط معامالت اإل :(III .18رقم ) اجلدول
 والدرجة الكلية للمجال 14001أيزو

 الفقرة الرقم
معامل 

 رتباطاإل
مستوى 
 املعنوية

.017 870. .جد معقدة 14001أيزوجراءات احلصول على املواصفة القياسية إتعد  01  
 174. 137. .14001أيزوجراءات احلصول على املواصفة القياسية إاليت تعيق  اإلداريةهنالك الوثري من العراقيل  02
 089. 174. .الوثري من الوقت 14001أيزوجراءات احلصول على املواصفة القياسية إتتطلب  03
 000. **418. .14001أيزواحلصول على املواصفة القياسية يسهل ستشارية ىل املواتب اإلإاللاجوء  04

 .0.01مستوى الداللة عند  **
 .0.05مستوى الداللة عند  *  

 .SPSS v26عداد الباحثة بناء على خمرجات برانمج إمن  املصدر:
الذي  ابجملالترتبط  14001أيزوجراءات احلصول على املواصفة القياسية إ جمالةقرات  غلبأأن أعقاه  اجلدوليتضح من    

 .0.05حصائية عند مستوى الداللة.إرتباط ذو داللة إة، ناتتواجد ةيه، وكذلك ابلدرجة الولية لقاستب

    



 الدراسة امليدانية   :الثالث الفصل

 

183 

املنافسة للحصول على املواصفة القياسية  من فقرات جمالمعامالت االرتباط بني كل فقرة :( III19.رقم ) اجلدول
 .و الدرجة الكلية للمجال 14001أيزو

 الفقرة الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 املعنوية

01 
نقص املناةسة يف جمال اعادة تدوير املخلفات الصناعية  جيعل املؤسسة ال تعتنرب احلصول على املواصفة 

 ولويةأ 14001أيزوالقياسية 
.249* .015 

 ISO 14001  . .393** .000 ساسي لبقاء املؤسسة يف السوقأشرط  14001أيزواملواصفة القياسية  02

03 
 ISO حتسن من مسعة املؤسسة الصناعية و توسبها ميزة تناةسية 14001أيزواملواصفة القياسية 

14001 . 
.322** .001 

 ISO 14001 . .359** .000 سواق اخلارجية.ىل األإللمؤسسة ةرصة للدخول 14001يزو  أتتيح املواصفة القياسية  04
 .0.01مستوى الداللة عند  **
 .0.05مستوى الداللة عند  *  

 SPSS v26.بناء على خمرجات برانمج  عداد الباحثة إمن  املصدر :
ترتبط ابحملور الذي تتواجد  14001أيزواملناةسة للحصول على املواصفة القياسية  جمالمجيع ةقرات أن أعقاه  جلدوليتضح من ا    

 .0.01حصائية عند مستوى الداللة .إة ، ارتباط ذو داللة ناستبةيه، وكذلك ابلدرجة الولية لإل

  : رتباط كل جمال من جماالت الدراسة مع الدرجة إذ يقيس مدى إحد مقاييس صدق االداة  أو يعتنرب الصدق البنائي

   .ستبانةاإلتساق البنائي حملاور صدق اإلدانه أ جلدول، و يب ن استبانةاإلالولية لفقرات 

 .ةناتساق البنائي حملاور االستبصدق اإل :( III20.رقم )  جلدولا

 .0.01مستوى الداللة عند  **
 .0.05مستوى الداللة عند  *  

 SPSS v26.بناء على خمرجات برانمج عداد الباحثة إمن  :املصدر
حصائيا  إو املعدل الولي لعباراته دالة  ستبانةاإلحماور  يف اجملاالترتباط لول معامقات اإل أن اعقاه جند  اجلدولمن خقال      

  .صادقة و متسقة ملا وضعت لقياسه  ستبانةاإلو منه تعتنرب حماور    0.05 عند مستوى الداللة
 

 

 

 مستوى الداللة رتباطمعامل اإل احملور  أن عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  اجملاالت
 000. **650. عادة تدوير املخلفات الصناعية إ 01
 000. **.0.379 محاية البيئة  02
 000. **0.643 14001أيزواحلصول على املواصفة القياسية  03
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 ةناستبثبات اإل -02

وزي ع تغيريها بشول كبري ل و مت إع ادة ت وع دم داة، و احلصول على نفس النتائج س تقرار يف نت ائج األاإلبذلك   يقص د و    

من خقال  ستبانةاإلثبات التحقق من  ،و يتم خقال ةرتات زمنية معينة  حتت نفس الظروف والش روط ، ومرة م ن ألكثر ستبانةاإل

 املوايل : اجلدولكما هو مب ن يف ،  Alpha Cronbach's)، ( معامل ألفا كرونباخ

   .الفا كرومباخمعامل ( :  III21.رقم ) اجلدول
 معامل الفا كرومباخ عدد الفقرات  ةناحماور االستب
 0.791 44 الدرجة الولية

 SPSSv26. بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن  املصدر:
 :أن يتب ن أعقاه  اجلدولابلنظر إىل   

 أداة أن هذا يدل على و  0.791 بلغتمعا ن استبيمجيع عبارات اإللدى عامل ألفا كرونباخ الدرجة الولية مل

 .و هي صاحلة للدارسة الثباتقوية من تمتع بدرجة ت الدراسة

 :و عليه نستنتج 

ستوى عايل من ةقرااهتا كما تتسم مبص ادقة واثبت ة يف مجي ع  ، الدراسة يف هذه ملعاجلة املشولة املطروح ة االيت أعددانهاالداة أن     

 0-1 اوح ب نمعامل الثبات ألفا كرونباخ ترت  قيمة أن علما اهتا ، ختبار ةرضياإ لتحليل وتفسري نتائج الدراسة والثقة و صاحلة 

حلد األدىن ا أن علما  قرتب من الصفر دل على عدم وجود ثباتإلما ، بينما كعال لى وجود ثباتولما أقرتب من الواحد دل عة

 .0.6املتفق عليه ملعامل ألفا كرونباخ هو : 
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  سلوب التحليل االحصائيأ: الفرع الثالث

  : ختبار التوزيع الطبيعيأ-01

حصاء عا طبيعيا نعتمد على اإلتوزين االذي تتبعه العينة ، ةاذا ك ختقاف التوزيعحصائية لتحليل الفقرات  إبساليب اإلختتلف األ   

حصاء مايسمى ابإل وأحصاء القاابرامرتي اإل نا نعتمدنإون توزيعا طبيعيا ةمل يذا إو ما يسمى ابإلحصاء املعلمي ، و أالبارامرتي  

عتدالية التوزيع  إللتحقق من  Kolmogorov-Smirnovختبار مسرنوف كولوموغروف إستخدام إ، و عليه مت القامعلمي 

 و توون قاعدة القرار كالتايل :

  0الفرضية الصفريةH ( 0.05كنرب من أمستوى املعنوية ن اذا كإ: تتبع العينة التوزيع الطبيعي). 

  1الفرضية البديلةH ( 0.05قل من أمستوى املعنوية ن اذا كإ:  ال تتبع العينة التوزيع الطبيعي). 

 ختبار : املوايل يوضح نتائج اإل اجلدولو  

 .Kolmogorov-Smirnovختبار التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة إ(: III22.)رقم  اجلدول
 قيمة مستوى الداللة Zقيمة  عدد الفقرات احملاور  احملاور
 0.00 0.154 07 عادة تدوير املخلفات الصناعية إ 01
489.0 0.151 16 محاية البيئة  02  
750.0 0.089 21 14001أيزواحلصول على املواصفة القياسية  03  

 .26SPSS v خمرجات برانمج بناء على  الباحثةعداد إمن املصدر: 

الداللة  ( و عند مستوى0.00و 0.750) األول حمصورة ب ن القيم رللمحو   Zقيمةأن يتب ن  أعقاه اجلدولمن خقال    

Signification (0.00 ). 

  نستنتج : و عليه 

، وابلتايل  التوزيع الطبيعي انعيتبال و الثالث  للمحور الثاين البياانتتوزيع أن توزيع البياانت للمحور األول يتبع التوزع الطبيعي، 

 0Hضية الصفرية نرةض الفر  نانإةمنه و ،  لإلجابة على ةرضيات الدراسة ختبارات القامعلمية )القاابرامرتية( ستخدام اإلإنعتمد 

  .1Hونقبل  الفرضية البديلة 

 حصائية املستخدمة دوات اإلاأل-02

 ىل إدخاهلا إ و رتميزها ب ،زمة حول متغريات الدراسةو املعلومات اآ البياانتتهاء من عملية مجع نقامت الباحثة بعد اإل  
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من EXCEL  2013ىل برانمج إضاةة ابإل (SPSS V 26جتماعية )حصائية للعلوم اإلة بنربانمج احلزم اإلناابالستع،احلاسوب 

 تية : حصائية اآو ةقا للمعاجلة اإل تياضفر الختبار إسئلة الدراسة و أجابة على و اإل البياانت  ةمعاجل جل أ

  ئص عينة لوصف خصااملعيارية  راةات حننسب املئوية و حساب املتوسطات احلسابية و اإلالتورارت و الحساب

  ؛الدراسة 

 ن اسبريمط رتباإمعامل ستخدام إ Spearman  ؛تساق الداخلي ألداة الدراسة صدق اإللقياس 

 الفاكرومباخ ستخدام معاملإ Cronbach's Alpha   ؛داة الدراسة و صقاحية تطبيقهاألقياس  مدى ثبات  

 ؛بية مهية النسسئلة و معرةة األجابة على األجل اإلأراةات املعيارية من حنحساب املتوسطات احلسابية و اإل 

 يف : تتمثلو ختبار ةرضيات الدراسة إلحصائية ساليب اإلستخدام األإ 

o االحندار اخلطي البسيط ختبار إستخدام إRegression ؛األثر ب ن املتغرياتثبات إل 

o ختبار معامل بريسون إستخدام إPearson  ب ن املتغريات ؛رتباط اإلملعرةة عقاقة 

o كروكسال واليسر ختباإ Kruskal-Wallis ملعرةة الفروق ب ن املتغريات؛  

o ختبار إMann-Whitney Test؛ 

o ختبار إANOVA Test ؛ 
o ختبار إT-Test ؛ 

o إختبارOneway ANOVA TEST . 
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 تاناعرض نتائج التحليل االحصائي للبي: يناالثبحث امل

مة و من مثة املستخد داة خقال األزمة و اخلاصة ابلدراسة من قاال البياانتىل عرض نتائج عملية مجع إبحث املتطرق يف هذا سن

و حساب املتوسطات  ، و عليه سنقوم ب وصف عينة الدراسة  SPSSv26ستخدام برانمج دخاهلا يف احلاسوب للمعاجلة ابإلإ

 راةات املعيارية  ، متهيدا لإلجابة على نتائج ةرضيات الدراسة . حنو التورارات و النسب املئوية و اإل

  خصائص عينة الدراسة ول: وصفاألاملطلب 

 مايلي:لمؤسسات حمل الدراسة  و تشمل ل املعلومات العامة و البياانتعرض نتائج  سوف نيف هذا املطلب 

 املعلومات العامة:  ول:األالفرع 

 :رقم األعمالممثل  املؤسسةتوزيع عينة الدراسة حسب حجم  -01

 .املؤسسة رقم أعمال حسب  الدراسة عينة (: توزيعIII23.رقم )  اجلدول

 %النسبة  التكرار  س مال املؤسسةأر 
 %56.3 54   مليار دينار جزائري 02قل من أ
 %43.8 42 مليار دينار جزائري 02كثر من أ

 100% 96 اجملموع
 .EXCEL 2013بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن املصدر: 

، و هذا راجع  مليار دينار جزائري 02من  برقم أعمال أقل  املستاجوبة املؤسسات نم%56.3نسبة   أن  السابق اجلدول يب ن    

طار إيف  صغرية و متوسطة نشئتعادة تدوير املخلفات الصناعية هي مؤسسات إاغلب املؤسسات اليت تنشط يف جمال  أن ىل إ

( ، كما ميون متثيل هذه النتائج من خقال  ANSEJ،CNAC،ANDI)  مثلقتصادية شطة اإلنخمتلف برامج دعم األ

 ما يلي: املوايلالشول 

 .املؤسسة رقم أعمالحسب  الدراسة عينة توزيع( : III11.الشكل رقم )

 
 .EXCEL 2013بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن املصدر: 

56,3%

43,8%

رقم أعمال املؤسسة

مليار دينار جزائري02أقل من 

مليار دينار جزائري02أكثر من  
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 توزيع عينة الدراسة حسب شكل امللكية : -02

 .حسب شكل امللكية الدراسة عينة (: توزيع III24.رقم )  اجلدول
 %النسبة  التكرار  شكل امللكية

 Privé 72 75.8%خاصة/
 Mixte 4 4.2%/خمتلطة
 Nationnale 20 20.8%وطنية/
 Étrangère 0 0/اجنبية

 100% 96 اجملموع
 .EXCEL 2013بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن املصدر: 

ز يف املؤسسات عينة الدراسة ترتكن إو عليه ةةراد العينة احلالية حسب شول ملوية املؤسسة ، أعقاه توزيع أ اجلدوليتضح من    

ملؤسسات املختلطة اقل أ ة، مث تليها بنسب  %20.8تليها املؤسسات الوطنية بنسبة  مثمجايل العينة ، إ نم  %75.8اخلاصة  بنسبة 

قال الشول كما ميون متثيل هذه النتائج من خ  ،ىل طبيعة العينة املستهدةة إرا ظن جنبية ةهي غري موجودةبينما األ %4.2بنسبة 

 كما يلي:  (III12.)رقم 

 .شكل امللكيةحسب  الدراسة عينة توزيع( : III12.الشكل رقم )

 
 .EXCEL 2013بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن املصدر: 

 العاملني :توزيع عينة الدراسة حسب عدد   -03

 .العاملني عدد حسب الدراسة عينة : توزيع(III25.)رقم  اجلدول
 %النسبة  التكرار  العاملني عدد

 44.8% 43 عامل 50قل من أ

 15.6% 15 عامل99ىل إ 51من 

 12.5% 12 عامل 150ىل إ 100من 

 29.2% 28 عامل 150كثر من  أ

 100% 96 اجملموع

 .EXCEL 2013بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن املصدر:  

75,8%
4,2%

20,8% 0,0%
شكل امللكية 

Privé/خاصة

Mixte/خمتلطة

Nationnale/وطنية

Étrangère/اجنبية
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ذ ميثل تقريبا نصف عدد إ، عامقا 150العينة احلالية يزيد عدد عماهلا عن  من 29.2% نسبةأن  عقاهأ اجلدول يب ن      

دوير عادة تإقتصادية اليت تنشط يف جمال املؤسسات اإل اغلب أن ىل إو هذا راجع  عامل 50عن  عماهلا عدد يقل اليت ؤسساتامل

مع و اجلمراحل  خمتلفىل عزوف اليد العاملة اجلزائرية على العمل يف إابإلضاةة  و صغرية أمتوسطة ما إاملخلفات الصناعية هي 

، كما ميون متثيل هذه النتائج من خقال الشول رقم م منزلية و ما شاهبهاأت ناصناعية كنقل و معاجلة املخلفات الفرز و ال

(.III13)  :كما يلي 

 .العاملني عدد حسب الدراسة عينة توزيع( : III13.الشكل رقم )

 
 .EXCEL 2013بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن املصدر: 

 : نوع النشاطتوزيع عينة الدراسة حسب  -04

 .نوع النشاط  حسب الدراسة عينة (: توزيعIII26.رقم ) اجلدول
 %النسبة  التكرار  نوع النشاط

 5.2% 5 التدويرإعادة 
 9.4% 9 التاجميع
 10.4% 10 الصناعة

 15.6% 14 +التاجميع + الصناعةإعادة التدوير 
 36.5% 35 +التاجميعإعادة التدوير 

 19.8% 19 إعادة التدوير+ الصناعة
 4.2% 4 الصناعة + التاجميع

 %100 96 اجملموع
 .EXCEL 2013بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن املصدر: 

 التاجميع نشاط  مع إعادة التدوير عينة الدراسة تقوم بنشاط  ضمنمن جممل املؤسسات 36.5% أن جند  أعقاه اجلدول يف 

 تقومغلب هذه املؤسسات ا ن إو عليه ة،العملية ىل املادة اجملمعة لتتواىل إحيتاج عادة التدوير قوم إباملؤسسة اليت ت أن و هذا لسبب 

من املؤسسات تقوم بعملية  19.8% أن نقاحظ  مث بعملية التاجميع  ةضقا عن توةرها للتاجهيزات القازمة و اليد العاملة املؤهلة ، 

44,8%

15,6%12,5%

29,2%

عدد العاملني
عامل50اقل من 

عامل99اىل 51من 
عامل150اىل 100من 

عامل150اكثر من  
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ناعية كون هذه شطة الصنعادة تدوير املخلفات الصناعية يقرتن بشول كبري مع األإنشاط  أن ما يفسر الصناعة  معإعادة التدوير 

ك  تقدمي منتاجات  ولية  و كذلجل تقليل ةاتورة املادة األأستعمال املنتاجات التالفة و املعيبة من إاملؤسسات تقوم إبعادة تدوير و 

ليها نسبة ، ت اإلنتاجصلي ، مما يساهم يف زايدة طول و عرض خطوط ت ابقل جودة من املنتج األناك  أن ابقل تولفة حىت و 

ات متتلك صناعة و هي مؤسسالو التاجميع و إعادة التدوير شطة متمثلة يف نمجيع األ تقدم حمل الدراسة من املؤسسات   14.6%

عية يات القازمة للقيام هبذه العملية كما تتمثل عملية التاجميع لديها يف جتميع املخلفات الصناناىل االموإضاةة إاملؤهقات و اخلنربة 

ةهي مؤسسات  %10.4ما ابلنسبة للمؤسسات الصناعية و اليت متثل نسبة إالتابعة و غري اتبعة هلا ،  اإلنتاجمن خمتلف وحدات 

و بيعها أو احلرق أجل التخلص من خملفااهتا الصناعية عن طريق الردم أساليب سليمة من أمتتلك تاجية صناعية ذات توجه بيئي نإ

و هي مؤسسات صغرية و متوسطة  من املؤسسات تقوم بعملية التاجميع  %9.4مث  ،ىل التاجار الصغار و هذا يف سبيل محاية البيئةإ

ةقط و هي قليلة على إعادة التدوير من املؤسسات تقوم بنشاط  %5.2و تعقبها نسبة  يات مادية و بشرية  حمدودة ناموإذات 

 و هي تلك اليت متتلك يف التاجميعصناعة و المن املؤسسات تقوم بنشاط  %4.2خري مستوى الوطن و حديثة النشأة ، و يف األ

، كما ميون متثيل )اجلزائرية للاجلود و مشتقاته ( ACED مثل مؤسسة إعادة التدوير  ووحدات ملعاجلة املخلفات  شاءنإبراجمها 

 كما يلي:ر رقم  (III14.)هذه النتائج من خقال الشول

 نوع النشاط.  حسب الدراسة عينة توزيع( : III14.الشكل رقم )

 
 .EXCEL 2013بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن املصدر: 

  

5,2% 9,4%
10,4%

14,6%

36,5%

19,8%
4,2%

نوع النشاط
إعادة التدوير
التجميع
الصناعة

اعةالصن+ التجميع +إعادة التدوير 
التجميع+إعادة التدوير 
الصناعة+ إعادة التدوير
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 توزيع عينة الدراسة حسب نوع الصناعة -05

  .نوع الصناعة حسب الدراسة عينة (: توزيعIII27.رقم ) اجلدول
 %النسبة  التكرار  نوع الصناعة
 %2,1 2 صناعة غذائية
 %19,8 19 صناعة معدنية

 %13,5 13 صناعة الورق والورتون
 %12,5 12 صناعة هندسية والورتونية

 %5,2 4 صناعة كيماوية
 %46,9 45 صناعات أخرى

 100% 96 اجملموع
 .EXCEL 2013بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن املصدر: 

 ةاالصناف املذكور  ت خارجمن العينة احلالية هي من املؤسسات اليت تنشط يف جماال %46.9 أن  السابق اجلدول يوضح     

ستخدامها إعادة إو أاملخلفات إعادة التدوير  مسنت ،اإلالنسيج ، اجللود ،...،الطاقة ،و املتمثلة يف )الصناعات البقاستيوية ،  

ة الصناعات املعدنية  آمتمثلة يف كنربى منش  %19.8بنسبة  مث الصناعة املعدنية،(دخال بعض التغيريات عليهاإو أعلى حاهلا 

 منها شركة تونيك %13.5ىل صناعة الورق و الورتون بنسبة إضاةة إ، وغريهمThomson، بيب أانكمركب احلاجار  شركة 

Tonic   مباالج  أو جينريالGénérale Emballage  ندسية والورتونيةاهلصناعة ال %12.5تليها بنسبة متقاربة .غريها    

التاجميل و مواد التنظيف و يف  مواد عنامنها مص  %5.2، مث الصناعات الويماوية بنسبة  رةانلإلكمصنع كوندور و شركة رويبة 

 كما يلي:  (III15.)كما ميون متثيل هذه النتائج من خقال الشول رقم .%2.1 خري الصناعة الغذائية بنسبةاأل

 .نوع الصناعة حسب الدراسة عينة توزيع(: III15.الشكل رقم )

 
 .EXCEL 2013بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن املصدر: 
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19,8%
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 توزيع عينة الدراسة حسب نوع املخلفات الصناعية:-06

 .نوع املخلفات حسب الدراسة عينة (: توزيعIII28.رقم ) اجلدول

 %النسبة  التكرار  الصناعية  نوع املخلفات
 %4,2 4 خملفات عضوية
 %92,7 89 خملفات صلبة 
 %2,1 2 خملفات سائلة 
 %1 1 خملفات خطرة

 100% 96 اجملموع 
 .EXCEL 2013بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن املصدر: 

 %92.7 نسبةب على نسبة من ب ن جممل املخلفات املذكورة أتشول  الصلبة   املخلفات الصناعيةأن أعقاه  اجلدوليب ن   

ورق املواتب ،األملنيوم  ،الورتون،مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر قابلة للتعفن الخمتلف املخلفات غري حيث تتشول من 

ساسا من املخلفات أو مشولة  %4.2العضوية بنسبة خلفات املمث تليها ، البقاستيك ...،،املعادن ،علب الصفيح الصلب ،الزجاج 

أوراق األشاجار والنبااتت ، قشرايت الفاكهة و أو جزًءا من كائن حي ، مثل ةروع  حيةت ناا كأهنأي صل البيولوجي ذات األ

 %2.1ائلة تشول نسبة لفات سخم هنالكرتبطة يف دراستنا ابلصناعة الغذائية ، مث و هي م الغذاءبقااي انجتة عن حتضري  ،املختلفة 

  ايتتاج الورق ومعاجلة األغذية وتصنيع الويماو نإمثل لب الورق و صناعات معينة لمن املصبات الصناعية  ساساأتتدةق  حيث

 ن ناالقو  ةقو إجراءات خاصة للتعامل معها والتخلص منها و هي تلك املخلفات اليت تتطلب  طرةاخلخلفات جند امل %1بنسبة و 

كما   ، حملركاتخملفات زيوت ا...،منها خملفات األجهزة اإللورتونية احملتوية على مركبات الرصاص والوادميوم ،  الوطنية والدولية

 كما يلي:  (III16.)ميون متثيل هذه النتائج من خقال الشول رقم 

 .نوع املخلفات حسب الدراسة عينة توزيع(: III16.الشكل رقم )

 
 .EXCEL 2013بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن املصدر: 

  

4,2%

92,7%

2,1%
1% نوع املخلفات الصناعية خملفات عضوية

خملفات صلبة 

خملفات سائلة 

خملفات خطرة
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 14001أيزوتوزيع عينة الدراسة حسب على املواصفة القياسية  -07

 .14001أيزواحليازة على املواصفة القياسية  حسب الدراسة عينة (: توزيعIII .29رقم ) اجلدول
 %النسبة  التكرار  14001أيزواحليازة على املواصفة القياسية 

 %54,2 52 ال
 %33,3 32 نعم

 %12.5 12 د احلصوليق
 %100 96 اجملموع

 .EXCEL 2013بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن املصدر: 

بينما  14001أيزواملواصفة القياسية  علىمؤسسات ال حتوز هي من عينة الدراسة ،  % 54.2نسبةأن أعقاه  اجلدوليب ن     

 14001أيزويف طريقها للحصول على املواصفة القياسية   %12.5منها قد حتصلت على املواصفة ، ةيما يبقى  33.3%

 كما يلي:  (III17.)كما ميون متثيل هذه النتائج من خقال الشول رقم 

 .14001أيزواحليازة على املواصفة القياسية  حسب الدراسة عينة توزيع(: III17.الشكل رقم )

 
 .EXCEL 2013بناء على خمرجات برانمج  الباحثةمن اعداد املصدر: 

  

0,0%

50,0%

100,0%

14001احليازة على املواصفة القياسية ايزو

54,2% 33,3% 12,5%

ال

نعم

قيد احلصول
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 حتليل و مناقشة نتائج اسئلة الدراسة : الثايناملبحث 

ة ملختلف راةات املعياريحنوساط احلسابية و اإلاأل من خقال حساب ستبانةاإلةقرات  من خقال هذا املبحث سنقوم بتحليل     

 .ستبانةاإلةراد العينة حول ما جاء يف ةقرات أحتليل اراء جل أحماور الدراسة من 

 ستبانةاإلحماور املطلب األول : حتليل فقرات 

 عادة تدوير اخللفات الصناعية إول تتمثل يف احملور األ 03من ثقاثة حماور  ستخدمت كأداة للدراسةإاليت  ستبانةاإلتتوون  

 .14001أيزوخري حمور احلصول على املواصفة القياسية محاية البيئة و يف األ الثاينو احملور 

 ول  اعادة تدوير املخلفات الصناعية  حتليل فقرات احملور األ  :الفرع األول 

يف املؤسسات االقتصادية من خقال عادة تدوير املخلفات الصناعية  إلية آجل تقييس  أةقرات من  07قرتاح إ يف هذا احملور مت

 الفرز و املعاجلة . ،النقل  ، اليات اجلمع 

 .حتليل فقرات احملور االول اعادة تدوير املخلفات الصناعية :( III30.)رقم  اجلدول

تفقأ الفقرة الرقم  تفقأال  حمايد 
املتوسط 
 احلسايب

جتاه إ
 العبارة

راف حناإل
 املعياري

 الرتتيب

01 
 
 

  نتاجاإلتوجد لديوم وحدة خاصة ملعاجلة خملفات 
 06 57339. قوية 2.7684 07 09 80  .و تعتنرب اةضل وسيلة للحد من التلوث البيئي

02 
تقومون ببيع خملفات التصنيع لتاجار متخصص ن 

هو حل جيد للتخلص من إعادة التدوير يف 
  مشاكل التلوث البيئي يف الشركة

 07 .92132 متوسطة 2.2105 32 12 52

03 
تقوم املؤسسة بتاجميع املخلفات الصناعية من 

 02 47514. قوية 2.8632 5 4 87 جل التخلص منها وةق الطرق السليمة.أ

04 
عادة إتقومون بعملية ةرز املخلفات الصناعية و 

 استخدامها بطرق صحيحة  .
 04 48308. قوية 2.8526 5 5 86

05 
ماكن أتقوم املؤسسة بنقل املخلفات الصناعية اىل 

 . خمصصة من اجل معاجلتها
 01 38795. قوية 2.9053 3 4 89

06 
تعاجلون املخلفات الصناعية ابلطرق العلمية اليت 

 . ستنزاف املوارد الطبيعيةإتساهم يف احلد من 
 05 46849. قوية 2.8421 4 8 84

عادة تدوير املخلفات الصناعية ، سامهت  إعملية  07
  ية.املواد االولكثريا يف ختفيض ةاتورة شراء 

 03 40240. قوية 2.8632 2 10 84

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن املصدر: 
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 يلي: عقاه نستنتج ماأ اجلدولمن خقال 
  اليت تنص على 05 حتصلت الفقرة : 

األوىل يف األمهية ومبتوسط حسايب يقدر  على الرتبة" جل معاجلتهاأماكن خمصصة من أىل إتقوم املؤسسة بنقل املخلفات الصناعية  "
املؤسسات ن مضمون العبارة مما يعين وجود قناعة لدى املستاجوب ن أب ستاجاابت جاءت ابملواةقة علىأغلب اإلأن أي  2.90 ب 

هي و  38795.راف املعياري يقدر بحناإلأن ، كما جل معاجلتها وةق الطرق السليمةأماكن خمصصة من أىل إتقوم بنقل املخلفات 
 :ىلإجابة على هذه العبارة . و تعزو الباحثة ذلك هناك تواةق شديد حول اإلأن قيمة صغرية تب ن 

  ؛لقانونية خوةا من الرقابة و العقوابت ا ماكن خمصصة ملعاجلتهاأىل إحتيز الفئة املستاجوبة خبصوص نقل املخلفات 
  ركها يشغل تن خمصصة نظرا كنرب حاجم املخلفات و ىل اماكإهناك العديد من املؤسسات اليت تقوم بنقل املخلفات الصناعية

 و يف اماكن التخزين؛أعتنرب داخل املصنع من امو
  ضريبية التصنيع تفاداي للمخالفات الن ابعيدا عن مو بعض املؤسسات تقوم بعملية نقل املخلفات الصناعيةأن كما 

 ونية.ناواجلبائية ...والعقوابت الق
  محاية البيئة  الثاينحتليل فقرات احملور : الثاينالفرع 

 :بعاد رئيسية متمثلة يفأ 03ىل إةقرة مقسمة  16قرتاح قياس متغري محاية البيئة إبهذا احملور من خقال مت   
 .ةقرات 06تتضمن خري الرقابة والتشريع و يف األو ةقرات  04، حتتوي على دارة العليا، دعم اإلةقرات 06تشمل الوعي البيئي و 

 .الوعي البيئي  الثاينحتليل فقرات احملور  :(III31.رقم ) اجلدول

 حمايد اتفق الفقرة الرقم
ال 

 تفقأ
املتوسط 
 احلسايب

اجتاه 
 العبارة

راف حناإل
 الرتتيب املعياري

 01 35948. قوية 2.9053 2 6 88 يتشار   التلوث  البيئنإتقومون إبشعار  اإلدارة  عن  حاالت   01

 03 46610. قوية 2.7368 1 33 71 ثقاةة كاةية لوشف حاالت التلوث و معاجلتها.دراسة و لديوم  02

03 
و احملاضرات التدريبية  للعمال   تقومون عادة  بعقد الندوات

 06 63192. قوية 2.5474 8 29 59 على خمتلف  املستوايت لنشر  الوعي البيئي.

04 
العمل يف  املصنع ماكن أو اإلدارة اهتتمون  بنظاةة  مواتب 
 02 39453. قوية 2.8421 1 14 81 لتحقيق  بيئة عمل نظيف.

05 
و اثرها  اإلنتاجيدرك العمال خطورة التلوث البيئي يف عمليات 

 على احمليط  .
 04 51451. قوية 2.7263 3 21 72

06 
العمال على  معرةة مبصادر التلوث و  تركيبة املواد اليت يتم  مجيع

 . اإلنتاجاستخدامها  يف عملية 
 05 57922. قوية 2.6526 5 24 67

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن املصدر: 
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 ما يلي:اعقاه  اجلدولتضح من خقال نتائج ي

 اليت تنص على 01حصلت الفقرة : 

 2.9053 : على الرتبة األوىل يف األمهية ومبتوسط حسايب يقدر ب" تشار   التلوث  البيئي نإتقومون إبشعار  اإلدارة  عن  حاالت  " 

ر عن حاالت شعااإلن جاءت ابملواةقة على مضمون العبارة مما يعين وجود قناعة لدى املستاجوب ن أب ستاجاابتاإلأغلب أن أي 

وهي قيمة صغرية تب ن 35948. املعياري بلغ رافحناأل أن كما    يف املؤسسة الوعي البيئي جل بلوغ أمن التلوث متطلب أساسي 

 :هناك تواةق شديد حول اإلجابة على هذه العبارة، و تعزو الباحثة  ذلك إىل أن 

  ؛يف التلوث   من اجل التحوم ساسي أمتطلب تشار  التلوث  البيئي  نإبقاغ عن حاالت اإل أن 

  ؛ داخل املؤسسة من ضرورايت احلصول على بيئة عمل مقائمةبقاغ عن حاالت التلوث يعد اإلأن 

 ينعوس على صحة و سقامة العمال و املوظف ن  ؛ عنهبقاغ تشار التلوث داخل املؤسسة و عدم اإلنإ 

  ب البيئيناابجل االهتمام م متحيزة خبصوصتهاملستاجوب ن من ةئة املديرين ورؤساء املصاحل وغالبا ما توون إجابأن كما 

 ؛داخل املؤسسة

 اليت تنص على 03حصلت الفقرة  كما : 

على الرتبة األخرية يف  " الوعي البيئي.تقومون عادة  بعقد الندوات و احملاضرات التدريبية  للعمال  على خمتلف  املستوايت لنشر  "

أغلب املستاجوب ن قد أجابوا  أن مما يعين 63192. ،حراف معياري يقدر ب أن و  2.5474مقداره حسايب مبتوسط  مهية واأل

عزو تو  شبه منعدمة مال للعتووينات يف جمال محاية البيئة التدريبات و ال أن تفاق على إهناك شبه  أن ابلرةض ملضمون السؤال أي 

 :ذلك إىل ةالباحث

  املؤسسات االقتصادية؛ داخلضعف الثقاةة البيئية 

 البيئي؛ اجملال العمال يف تووين على حساب ثقاةة ،ية اإلنتاجشطة ناألالربح و تنمية ي املؤسسات االقتصادية وراء سع 

 غري طويلة  عمل على عقودغلبهم حيوزون أ أن كما عامل   50الدراسة يقل عدد عماهلا عن  غلب املؤسسات حملأ 

 ؛عن وعي املؤسسةبعيدة ةورة التووين  ما جيعلجل األ

  ن إهلذا ة ومؤهلة و رخيصة املعاجلة و النقل( غري  )اجلمع ، الفرز،إعادة التدوير تعتنرب اليد العاملة الناشطة يف جمال  

  هداف رحبية وةقط. أحتقيق  جلأرخصة من املجنبية غري اليد العاملة األ تشغيلىل إ أبعض املؤسسات تلاج
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 .العليادارة دعم اإل حتليل فقرات (:III .32)رقم اجلدول

تفقأ الفقرة الرقم املتوسط  تفقأال  حمايد 
 احلسايب

راف حناإل اجتاه العبارة
 املعياري

 الرتتيب

تقوم االدارة بتأهيل العمال يف جمال البيئة بطريقة  01
 حديثة و تتماشى مع التطور الصناعي.

 03 76719. توسطةم 2.2842 19 32 45

02 
  تشاجيعيةتقوم االدارة بتقدمي حواةز مالية و 

للعمال  يف حال  تقدميهم  ملقرتحات  و حلول  
 للمشاكل البيئية.

 04 85617. متوسطة 1.9684 37 26 33

03 
ية كاةية  ملعاجلة  أنبتخصيص ميز  تقوم االدارة

مشاكل التلوث البيئي و التخلص من خملفات 
 الصناعية.

 68220. قوية 2.5053 10 28 58
 
01 
 

متخصص يف قضااي احلد من يوجد يف االدارة قسم  04
 التلوث البيئي

 02 85813. طةسمتو  2.3368 24 16 56

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن املصدر: 

 :ما يليعقاه أ اجلدوليتضح من خقال نتائج 

  اليت تنص على 01حصلت الفقرة: 

على الرتبة األوىل مبتوسط  "الصناعية خلفات املية كاةية ملعاجلة  مشاكل التلوث البيئي و التخلص من نادارة بتخصيص ميز تقوم اإل"  

 املؤسسات داراتإ غلبأأن مضمون العبارة مما يب ن جاابت جاءت ابملواةقة على أغلب اإل أن أي 2.5053 :حسايب يقدر ب 

أن كما   . السليمة  ابلطرق الصناعية خلفات املالتخلص من و مشاكل التلوث البيئي ية كاةية ملعاجلة ناختصص ميز  االقتصادية

شديد حول اإلجابة  هناك تواةقأن  ن عليه يتب و ابلنسبة لباقي القيم يف هذا احملوروهي قيمة صغرية 68220. املعياري بلغ رافحناإل

 :على هذه العبارة، و تعزو الباحثة  ذلك إىل

  من فات الصناعية لص السليم من املخلو التخ مشاكل التلوث البيئيملعاجلة ية ناىل ختصيص ميز إحترص بعض املؤسسات

 .رهم الوقاية خري من قنطار العقاجد أمبد

 اليت تنص على 02 صلت الفقرة كما حت : 

" على الرتبة األخرية يةالبيئ حلول  للمشاكلللعمال  يف حال  تقدميهم  ملقرتحات  و ة بتقدمي حواةز مالية و تشاجيعية دار تقوم اإل" 

هناك تباينا كبريا يف آراء املستاجوب ن ب ن  أن مما يعين 85617. :راف معياري يقدر ب حنإ و1.9684يف الوزن النسيب مبتوسط مقداره 

  هناك العديد من املؤسسات االقتصادية اليت صادةتنا خقال الدراسة أن الرةض واملواةقة ملضمون السؤال، حيث 
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 : أن ىل إية نوع من  التحفيزات للعمال مقابل مقرتحااهتم  حول املشاكل البيئية و هذا راجع أال تقدم ية، ناامليد

 غياب ثقاةة التحفيزات املادية يف املؤسسات االقتصادية جزائرية ؛ 

  جور يف اغلب املؤسسات؛ىل تردي األإغياب عنصر املبادرة من طرف العمال و هذا راجع 

  ؛قتصاديةملؤسسات اإلانقص املورد املايل ألغلب 

  ؛عدم وجود نظام السقامة البيئةلاملؤسسات ذات الصلة ضعف الرقابة من طرف احلوومة و 

 ظمة البيئية.نصحاب املؤسسات عن تطبيق األأب الردع يف حال ختلف ناغياب ج 

 . الرقابة حتليل فقرات التشريع و:( III33.رقم ) اجلدول

تفقأ الفقرة الرقم  حمايد 
ال 

 تفقأ
املتوسط 
 احلسايب

جتاه إ
 العبارة

راف حناإل
 الرتتيب املعياري

لى االقل  ضررا عالتشريعات احلوومية تشاجع الصناعات  01
 .ن االبيئة و السو

 01 14432. قوية 2.9789 0 3 93

ئة  و الصناعات  املضرة ابلبي تعاقبالتشريعات احلوومية   02
 02 46849. قوية 2.8421 4 8 84 .ن االسو

03 
 

دعم اجلهات الرقابية للتخلص من املخلفات الصناعية 
51 80 ينعوس إجيابيا على جناح االدارة.  03 40351. قوية 2.8316 1 

ةرض الضريبة البيئية على الشركات الصناعية  يساعد يف   04
92 60 تشار مظاهر  التلوث الصناعي.نإاحلد من   05 63104. قوية 2.5579 7 

التشريعات و املقاييس اليت  يتم اعتمادها من اجلهات  05
 الرمسية  تتماشى مع محاية البيئة  و تدعم الصناعة .

54 51  06 88321. متوسطة 2.2842 27 

اجلهات احلوومية  ت لزم الشركات الصناعية على إجراء  06
تقييم  بيئي بشول دوري  و ت قِدم  جائزة  للشركات 

 احملاةظة على البيئة.
79 11  04 37623. قوية 2.8316 6 

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن املصدر: 
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 :ما يلياعقاه  اجلدوليتضح من خقال نتائج 

  اليت تنص على 01حصلت الفقرة: 

سايب يقدر على الرتبة األوىل يف األمهية ومبتوسط ح" ن اقل ضررا على البيئة و السواألالتشريعات احلوومية تشاجع الصناعات "  

التشريعات  نجاءت ابملواةقة على مضمون العبارة مما يعين معرةة أغلب املستاجوب ن أب ستاجاابتاإلأغلب  أن أي 2.9789 :ب 

وهي قيمة ضعيفة 14432. :املعياري بلغ رافحناإل أن ، كما قل ضررا على البيئة غ يف دعم الصناعات األلاحلوومية هلا االثر البا

 و تعزو الباحثة ذلك اىل : .تدل على تشابه املواقف حول هذه العبارة

  خقال تقدمي صناعة خضراء؛توقع هذه املؤسسات التحفيزات الضريبية و التخفيضات اجلبائية من 

  ىل تقدمي خمتلف وسائل الدعم و التسهيقات يف جمال الصناعات البيئية .  إ املؤسساتتطلع 

  اليت تنص على 05رتبت الفقرة كما : 

على الرتبة األخرية  "و تدعم الصناعة عتمادها من اجلهات الرمسية  تتماشى مع محاية البيئة  إالتشريعات و املقاييس اليت  يتم "  

على مضمون  ابحليادأغلب املستاجوب ن قد أجابوا  أن مما يعين 88321. :راف معياري يقدر ب حنإ و 2.2842مبتوسط مقداره 

 السؤال.

  14001أيزوحمور احلصول على املواصفة القياسية حتليل فقرات  : الثالثالفرع 

 بعاد رئيسية متمثلة يف :أ 05ىل إ، مقسمة  14001أيزوجل تقييس املواصفة القياسية أةقرة من  21قرتاح إيف هذا احملور مت    

ةقرات   03و ةيها  14001أيزوةقرات ، معرةة العامل ن أبمهية املواصفة القياسية  06متوونة من 14001أيزواملواصفة القياسية 

جراءات احلصول على املواصفة القياسية إتليها  ،ةقرات  04و تضم  14001أيزومث تولفة احلصول على املواصفة القياسية 

ةقرات  04و حتتوي على  14001أيزوخري املناةسة للحصول على املواصفة القياسية يف األ ةقرات، 04تشمل  و14001أيزو

 يضا.أ
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 . 14001أيزوفقرات املواصفة القياسية حتليل  :(III34.)رقم  اجلدول

ال  حمايد اتفق الفقرة الرقم
 تفقأ

املتوسط 
 احلسايب

جتاه إ
 العبارة

راف حناإل
 املعياري

 الرتتيب

43 يتوةر لدى الشركة سياسة واضحة حلماية البيئة . 01  01 83149. متوسطة 2.0105 32 30 
42 19 دةتلتزم اإلدارة/اإلدارة البيئية بصياغة اسرتاتياجية بيئية واع 02  02 79781. ضعيفة 1.6421 53 
اإلدارة/اإلدارة البيئية على تطبيق اخلطوات حترص  03

61 14 تنفيذ نظام االدارة البيئية ن االتصحيحية لضم  03 74045. ضعيفة 1.4526 66 

دارة ةرتات زمنية ملراجعة نظام ادارة حتدد اإل 04
مدى استمراريته ، مقائمته  ن الضم ISO14001البيئة

  و ةعاليتها
15 09 27  04 75081. ضعيفة 1.4105 

حتسن اإلدارة/اإلدارة البيئية  من ةعالية نظام االدارة  05
بشول مستمر من خقال وضع  ISO14001البيئية

 اخلطط الفورية و التمارين التصحيحية
15 09 27  05 75081. ضعيفة 1.4105 

تعمل اإلدارة/اإلدارة البيئية  من خقال املراجعة على  06
 املستمر يفتصحيح االخطاء للحصول على التحس ن 

 االداء البيئي
11 41  06 68499. ضعيفة 1.3684 71 

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن املصدر: 

  :ما يلياعقاه  اجلدوليتضح من خقال نتائج 
  اليت تنص على 01حصلت الفقرة : 

 أن أي  2.0105 : يقدر ب " على الرتبة األوىل يف األمهية ومبتوسط حسايب يتوةر لدى الشركة سياسة واضحة حلماية البيئة " 

دة يف املؤسسة هناك جهة حمد ن جاءت ابملواةقة على مضمون العبارة مما يعين وجود قناعة لدى املستاجوب ن أب ستاجاابتاإلأغلب 

 هناك تواةق شديد حول اإلجابة على هذهأن وهي قيمة صغرية تب ن 83149. املعياري يقدر ب  رافحناإل أن حلماية البيئة، كما 

 :ذلك إىل ةالعبارة، ويعزو الباحث

  ة بيئية واضحة ؛سياسمتحيزة خبصوص وجود  جااباهتمإاملستاجوب ن من ةئة املديرين ورؤساء املصاحل وغالبا ما توون 

  من املؤسسات املصنفة اليت تتبىن سلوكا واضحا جتاه البيئة للعديد من األسباب، أبرزها: اجلباية  ...إخل عددأن كما. 

  اليت تنص على 06حصلت الفقرة كما: 

" على  يالتحس ن املستمر يف االداء البيئتعمل اإلدارة/اإلدارة البيئية  من خقال املراجعة على تصحيح االخطاء للحصول على " 

أغلب املستاجوب ن أجابوا بعدم املواةقة أي ال يواةقون على  أن وهو ما يعين 1.3684 :األخرية يف األمهية مبتوسط يقدر ب  الرتبة
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غري   البيئية  ل املشاكلحلاملستمر  جل احلصول على التحس نأمراجعة األخطاء التصحيحية من ما تقوم به املؤسسة يف جمال  أن 

 :ذلك إىل ةالباحث تعزو و ضاعفة اجلهودم منه ال بد أنيعتقدون  و كاف بل

   ؛بعد وقوعها ، ةقطعلى حل املشاكل البيئيةتقتصر أغلب املؤسسات املستاجوبة أن  

  ؛املشاكل البيئية حللال تتوةر على منهاجية عمل واضحة املؤسسات املستاجوبة اغلب أن 

 خمصص لرصد املشاكل البيئية و ةرض التحس ن املستمر .ن اغياب جل 

 .14001أيزوأبمهية املواصفة القياسية  عاملنيال معرفةحتليل فقرات :( III53.رقم ) اجلدول

تفقإ الفقرة الرقم  حمايد 
ال 
 اتفق

املتوسط 
 احلسايب

جتاه إ
 العبارة

راف حناإل
 املعياري

 الرتتيب

01 
دارة معرةة العامل ن يف املؤسسة غري كاةية بنظم اإل

 البيئية و متطلبااهتا
34  32 21 

2.2211 
 

 01 78793. متوسطة

02 
طارات موونة يف اجملال البيئي إلدى املؤسسة 

ساهم يف حصوهلا على املواصفة القياسية 
 14001أيزو

28 42  02 85866. متوسطة 1.8316 44 

03 
لعامل ن يف ل يةتقوم املؤسسة بعقد الدورات  التدريب

81 26 14001أيزوالبيئية  اإلدارةجمال نظام   03 86838. متوسطة 1.7263 52 

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن املصدر: 

 :ما يلياعقاه  اجلدوليتضح من خقال نتائج 

  اليت تنص على 01حصلت الفقرة : 

حسايب يقدر  مبتوسط و" على الرتبة األوىل يف األمهية معرةة العامل ن يف املؤسسة غري كاةية بنظم االدارة البيئية و متطلبااهتا " 

العامل ن  ن ستاجاابت جاءت ابملواةقة على مضمون العبارة مما يعين وجود قناعة لدى املستاجوب ن أبأغلب اإل أن أي  2.2211ب 

وهي 78793. :يقدر ب  راف املعياريحناإلأن ، كما  دارة البيئية و خمتلف متطلبااهتاداخل املؤسسة ال ميتلوون املعرةة الواةية بنظم اإل

 . العبارة هناك تواةق شديد حول اإلجابة على هذه أن صغرية تب ن قيمة 

  :أن  الباحث ذلك إىل و تعزو 

 دارة البيئية ؛غلب املؤسسات املستاجوبة ال تتوةر على نظام اإلأ 

 دارة البيئية يقتضي تووين موثف للعمال و املوظف ن ؛ املعرةة مبتطلبات نظام اإل    

  جد مولف ابلنسبة للمؤسسات . نظام االدارة البيئية  يف جمالتووين العمال  



 الدراسة امليدانية   :الثالث الفصل

 

202 

  اليت تنص على 03حصلت الفقرة كما : 

" على الرتبة األخرية يف األمهية 14001أيزو البيئية  اإلدارةالتدريبات للعامل ن يف جمال نظام  و" تقوم املؤسسة بعقد الدورات 
أغلب املستاجوب ن قد أجابوا بعدم املواةقة على مضمون  أن مما يعين 88321. راف معياري يقدر ب حنإو  1.7263 مبتوسط يقدر ب 

  .السؤال
 .14001أيزوتكلفة احلصول على املواصفة القياسية  حتليل فقرات :(III63.رقم ) اجلدول

تفقأ الفقرة الرقم ال  حمايد 
 اتفق

املتوسط 
 احلسايب

جتاه إ
 العبارة

راف حناإل
 املعياري

 الرتتيب

 
01 

تولفة احلصول على املواصفة القياسية 
 ياتنإعالية ابملقارنة إبمو 14001أيزو

  املؤسسة

 
47 

 
24 

 
 84020. متوسطة 2.2211 25

 
01 

 
02 

يات القازمة نإتتوةر لدى املؤسسة االمو
للحصول على املواصفة القياسية 

 14001أيزو

 
35 

 
31 

 
 82405. متوسطة 2.0421 30

 
03 

 
 
03 

تقدم اجلهات احلوومية خمتلف وسائل 
الدعم للمؤسسات الصناعية من اجل 

احلصول على املواصفة القياسية 
 14001أيزو

 
 
06 

 
 
16 

 
 
74 

 04 55433. ضعيفة 1.2737

 
04 

تعوس تولفة احلصول على املواصفة 
، القيمة احلقيقية 14001أيزوالقياسية 

 (للمواصفة )قيمة مضاةة

 
35 

 
36 

 
 02 78650. متوسطة 2.0947 25

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن املصدر: 

 :ما يليالسابق  اجلدوليتضح من خقال نتائج 

  اليت تنص على 01 حصلت الفقرة  : 

األمهية ومبتوسط الرتبة األوىل يف  " على  يات املؤسسةناعالية ابملقارنة إبمو 14001أيزوتولفة احلصول على املواصفة القياسية " 

ى تولفة احلصول عل أن جاءت ابملواةقة على مضمون العبارة مما يب ن  ستاجاابتاإلأغلب  أن أي 2.2211 :حسايب يقدر ب 

 .املستاجوبة قتصاديةاإلاملؤسسات  تعد جد مولفة ابلنسبة ألغلب  14001أيزواملواصفة القياسية 

  اليت تنص على 03حصلت الفقرة كما : 

" على 14001وأيز القياسية  املواصفة جل احلصول على أتقدم اجلهات احلوومية خمتلف وسائل الدعم للمؤسسات الصناعية من " 

هناك تباينا كبريا يف آراء أن مما يعين  78650. راف معياري يقدر ب حنإ و1.2737الرتبة األخرية يف الوزن النسيب مبتوسط مقداره 
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سات و هو ما يتواةق على غياب دعم خمتلف وسائل دعم اجلهات احلوومية للمؤساملستاجوب ن ب ن الرةض واملواةقة ملضمون السؤال، 

 .14001أيزوجل احلصول على املواصفة القياسية أاالقتصادية من 

 .14001أيزواجراءات احلصول على املواصفة القياسية حتليل فقرات  :(III73.رقم ) اجلدول
 الرقم 

ال  حمايد اتفق الفقرة
 تفقأ

املتوسط 
 احلسايب

جتاه إ
 العبارة

راف حناإل
 املعياري

 الرتتيب

جراءات احلصول على املواصفة القياسية إتعد  01
 جد معقدة 14001أيزو

 02 59731. قوية 2.6526 06 22 68

02 
تعيق  اليت اإلداريةهنالك الوثري من العراقيل 

جراءات احلصول على املواصفة القياسية إ
 14001أيزو

 03 62192. قوية 2.6211 08 22 66

 
03 

جراءات احلصول على املواصفة إتتطلب 
 الوثري من الوقت 14001أيزوالقياسية 

 
74 

 
18 
 

 
04 
 

 01 50463. قوية 2.7474

04 
ستشارية يسهل  ىل املواتب اإلإاللاجوء 

حلصول على املواصفة القياسية ا
 14001أيزو

 04 64542. قوية 2.5789 09 24 63

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج  الباحثةعداد إمن املصدر: 

 :ما يليالسابق  اجلدوليتضح من خقال نتائج 

 اليت تنص على  03 حصلت الفقرة : 

ايب حس األوىل يف األمهية ومبتوسط لرتبةا" على  الوثري من الوقت 14001أيزوجراءات احلصول على املواصفة القياسية إ" تتطلب  

اسية احلصول على املواصفة القي أن جاءت ابملواةقة على مضمون العبارة مما يب ن  ستاجاابتاإلأغلب  أن أي 2.5789 :يقدر ب 

 .املستاجوبة االقتصاديةاملؤسسات  يتطلب الوثري من الوقت لدى أغلب  14001أيزو

 تعزو و العبارة هناك تواةق شديد حول اإلجابة على هذه أن وهي قيمة صغرية تب ن 64542. راف املعياري يقدر ب حناإلأن كما   

 :الباحث ذلك

 ؛14001يزوأاصفة القياسية و من اجل احلصول على امل و متطلبااهتا للمراجعة الشاملة طبيعة عمل املواتب االستشارية 

  ؛14001أيزوالقياسية للحصول على املواصفة  اإلداريةكثرة االجراءات البريوقراطية و املتطلبات 

 لدى اغلب املؤسسات املستاجوبة .  14001أيزواملولفة ابحلصول على املواصفة القياسية  ن اكثرة  اللاج 
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 .14001أيزولحصول على املواصفة القياسية لاملنافسة  حتليل فقرات:( III83.رقم ) اجلدول

 الفقرة الرقم
 اتفق
 ال اتفق حمايد 

املتوسط 
 احلسايب

اجتاه 
 العبارة

راف حناإل
 الرتتيب املعياري

01 

نقص املناةسة يف جمال اعادة تدوير 
املخلفات الصناعية  جيعل املؤسسة ال 
تعتنرب احلصول على املواصفة القياسية 

 اولوية 14001أيزو

 01 51473. قوية 2.7684 05 14 77

02 
شرط  14001أيزواملواصفة القياسية 

توسطةم 2.0526 32 28 36 اساسي لبقاء املؤسسة يف السوق  .84260 04 

03 
حتسن  14001أيزواملواصفة القياسية 

من مسعة املؤسسة الصناعية و توسبها 
 ميزة تناةسية

 03 64072. قوية 2.6105 09 21 66

04 
تتيح املواصفة القياسية ايزو  

للمؤسسة ةرصة للدخول اىل 14001
 اخلارجيةاالسواق 

 02 54987. قوية 2.7368 06 15 75

 .SPSSv 26على خمرجات برانمج  بناء الباحثةعداد إمن املصدر: 

 :ما يلي  السابق اجلدوليتضح من خقال نتائج 

  اليت تنص على 01  حصلت الفقرة : 

 14001أيزوقياسية املواصفة ال عادة تدوير املخلفات الصناعية  جيعل املؤسسة ال تعتنرب احلصول على إنقص املناةسة يف جمال "  

هي قيمة . 51473  راف املعياري يقدر ب حناإل أن كما 2.7684 " على الرتبة األوىل يف األمهية ومبتوسط حسايب يقدر ب  ولويةأ

ابملواةقة  جاءت االستاجاابتأغلب أن  ىلإ،  ذلك ةالباحث و تعزو العبارة هذههناك تواةق شديد حول اإلجابة على أن صغرية تب ن 

املؤسسات املستاجوبة و هذا  أولوايتال يعد من  14001أيزواحلصول على املواصفة القياسية  أن على مضمون العبارة مما يب ن 

 :ىل عدة اسباب نذكر منها إراجع 

 لمؤسسات ؛املادية و البشرية ليات ناموإىل إ لنظراب 14001يزورتفاع تولفة احلصول على األإ 

 ؛القانونيةو املتطلبات  اإلداريةجراءات تعقد اإل 

  غلب املؤسسات املستاجوبة ال تتطابق مع متطلبات املواصفة ؛أبيئة و ظروف عمل 
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  دارية و مالية حتول دون تطلعها للحصول على املواصفة القياسية إ من مشاكل يناغلب املؤسسات املستاجوبة تعأ

 .14001أيزو

  اليت تنص على 02حصلت الفقرة كما :  

قدر يف األمهية ومبتوسط حسايب ي خريةاألعلى الرتبة "  ساسي لبقاء املؤسسة يف السوقأشرط  14001أيزواملواصفة القياسية  "

 ةض راء املستاجوب ن يتارجح ب ن الر أهنالك تباينا كبريا يف أن مما يعين . 84260راف املعياري ب حنو تقدر قيمة اإل 2.0526ب 

 ىل مستواهم الوظيفيإات نظر املستاجوب ن ابلنظر هختقاف وجإىل إىل غياب املناةسة ابإلضاةة إو القبول ، و ترجح الباحثة ذلك 

 ة و قدرة املؤسسة .   ناختقاف موإو  
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 فرضيات الدراسة و مناقشة نتائجهاختبار إ:  الثالثاملبحث 

بعد عرض و حتليل بياانت الدراسة إبستخدام خمتلف اإلدوات اإلحصائية القازمة ، سنحاول اآن إختبار ةرضيات الدراسة اليت 

 مت طرحها و هذا للوقوف على درجة حتققها أو نفيها . 

 إختبار فرضيات  الدراسةاملطلب: األول :  

اهلدف األساسي من إختبار الفرضيات هو التأكد من مدى صحتها أو نفيها ، هبدف تعميم النتائج املتوصل اليها على ابقي إن  

 جمتمع الدراسة ، إبستخدام أساليب إحصائية تتطابق مع نوع التوزيع و كذلك تعوس املراد من األختبار.

 :صحة الفرضية الرئيسية األوىلإختبار  الفرع األول : 

 إبستخدام إختبار اإلحندار البسيط، كاآيت: الفرصيةصحة و مت إختبار 

 ≥α 0.05يف محاية البيئة عند مستوى الداللة  لية إعادة تدوير املخلفات الصناعيةآل يوجد أثر ذو داللة احصائية

 قمنا بطرح الفرضيت ن التاليت ن :و بصورة إحصائية يف شول ةرضية صفرية ة أخرى بديلة 

  0الفرضية الصفريةH : 0.05 محاية البيئة يفلية إعادة تدوير املخلفات الصناعية آ ال يوجد اثرα≤ . 

  1الفرضية البديلةH : 0.05 محاية البيئة يفلية إعادة تدوير املخلفات الصناعية آ يوجد أثرα≤ . 

 .الصناعية ومحاية البيئةملخلفات عادة تدوير اإنتائج حتليل التباين بني  (:III39.اجلدول رقم)
معامل التحديد  حتليل التباين لداللة االحندار

2R متوسط املربعات جمموع املربعات البيان F  داللةالمستوى 
 5.466 439. 439. حنداراإل

 
.022 .234a 

 080. 7.554 البواقي 
a. Dependent Variable,  . محاية البيئة

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة املصدر: 

 94اكنرب من قيمتها اجلدولية عند درجة حرية  وهي  5.466احملسوبة تساوي  Fيتضح لنا أن قيمة  من خقال  اجلدول أعقاه ،

 :مما يعين  ،≥α 0.05و هي قيمة أقل من  مستوى الداللة    0.022تساوي  كما أن مستوى الداللة   %95ومبستوى ثقة  

   محاية البيئة يفلية إعادة تدوير املخلفات الصناعية آ ليس هناك عقاقة أتثري" الفرضية الصفرية اليت مفادهارفض". 

 محاية البيئة يفلية إعادة تدوير املخلفات الصناعية آ هناك عقاقة أتثري " ل الفرضية البديلة اليت مفادهاو و قب ". 
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 .الصناعية ومحاية البيئة خلفاتإعادة تدوير املحندار بني معادلة خط اإل(:III40.اجلدول رقم)
 مستوى املعنوية Tقيمة  BETA 2R اخلطاء املعياري B النوذج
 000. 8.630   235. 2.027 الثابت

إعادة تدوير 
 املخلفات الصناعية 

.198 .085 .234 .234a 
 

2.338  b.022 

a. Dependent Variable,  . محاية البيئة
b. Predictors: (Constant), إعادة تدوير املخلفات الصناعية 

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة املصدر: 

نقاحظ من خقال اجلدول أعقاه  أبن املتغري املستقل إعادة تدوير املخلفات الصناعية له أثر  ذو داللة إحصائية على املتغري التابع   

 .≥α 0.05و هي قيمة أقل من  مستوى الداللة    0.022تساوي    sigقيمة محاية البيئة  حيث أن 

ية على ئااثر ذو داللة احص االصناعية هل خلفاتعادة تدوير املإلية آن أب  أعقاهج املوضحة ابجلدول ئقاحظ من خقال النتاكما ن

 :يلي االحندار اخلطي البسيط كماوميون كتابة معادلة  %5  قل منأن مستوى الداللة أة حيث ئاملتغري التابع محاية البي

× إعادة تدوير املخلفات الصناعية  𝟎. 𝟏𝟗𝟖 +  𝟐. 𝟎𝟐𝟕 =   محاية البيئة 

 :إختبار صحة الفرضية الرئيسية الثانية:الفرع الثاين 

 و مت إختبار صحة الفرصية إبستخدام إختبار اإلحندار البسيط، كاآيت:

ية على املواصفة القياس حصول املؤسساتإعادة تدوير املخلفات الصناعية يف  آللية ثر ذو داللة إحصائيةأيوجد 

 .≥α 0.05عند مستوى الداللة 14001أيزو

 :يف شول ةرضية صفرية واخرى بديلة على النحو التايل  و عليه قمنا بطرح الفرضيت ن

  0الفرضية الصفريةH: على  حصول املؤسساتيف إعادة تدوير املخلفات الصناعية آلية  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 .≥α 0.05عند مستوى الداللة  14001أيزو املواصفة القياسية

  1الفرضية البديلةH : املواصفة  على حصول املؤسساتيف تدوير املخلفات الصناعية يوجد أثر ذو داللة إحصائية آلية

 .≥α 0.05عند مستوى الداللة  14001أيزو القياسية

 

 

 



 الدراسة امليدانية   :الثالث الفصل

 

208 

 .14001الصناعية واحلصول على شهادة اإليزو خلفاتإختبار اإلحندار بني إعادة تدوير امل( : III41.)اجلدول رقم 

معامل  حتليل التباين لداللة  االحندار
 مستوى الداللة F متوسط املربعات جمموع املربعات البيان 2Rالتحديد 

 379a. 961. 002. 000. 000. حنداراإل
 088. 8.311 البواقي

a. Dependent Variable 14001احلصول على املواصفة القياسية أيزو . 

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة املصدر: 

وهي اقل من قيمتها اجلدولية املساوية ل  0.002احملسوبة بلغت قيمتها  Fأعقاه يتضح لنا أن قيمة من خقال اجلدول 

ومبستوى ثقة 94عند درجة حرية  ≥α 0.05الداللة  من مستوىو هي قيمة أكنرب   .0.961تساوي   sigقيمة 3,45

 مما يعين :و   95%

 حصول يف ة إعادة تدوير املخلفات الصناعيال يوجد أثر ذو داللة إحصائية آلية  " الفرضية الصفرية اليت مفادها  قبول

 ." 14001أيزو على املواصفة القياسية املؤسسات

  حصول  يفإعادة تدوير املخلفات الصناعية يوجد أثر ذو داللة إحصائية آلية  " الفرضية البديلة اليت مفادها رفضو

 ". 14001أيزو على املواصفة القياسية املؤسسات

الصناعية واحلصول على شهادة  خلفاتبني إعادة تدوير املمعادلة خط اإلحندار ( : III42.)اجلدول رقم 
 14001اإليزو

 مستوى املعنوية Tقيمة  BETA 2R اخلطاء املعياري B النوذج
 000. 8.543   246. 2.105 الثابت

إعادة تدوير املخلفات 
 الصناعية 

.004 .089 .005 .379a .048 b.961 

a. Dependent Variable,  . 14001احلصول على املواصفة القياسية أيزو 
b. Predictors: (Constant), إعادة تدوير املخلفات الصناعية. 

 .SPSS v26من إعداد الباحثة بناء على خمرجات برانمج  :املصدر

 1,96وهي اكنرب من قيمتها اجلدولية املساوية ل  8,543احملسوبة تساوي  Tان قيمة ، نقاحظ من خقال اجلدول أعقاه      

 ≥α 0.05وهي اكنرب من مستوى الداللة  0,961ومستوى معنويتها يساوي  94عند درجة حرية 
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من التباين املوجود يف متغري  %0إىل أن الية إعادة تدوير املخلفات الصناعية ال تتاجاوز نسبة تفسريه 2R كما  تشري قيمة        

خرى اليت مل يشملها النموذج تفسر ما نسبته ن املتغريات األأوجند 14001  أاليزو احلصول على شهادة املواصفة القياسية

100%. 

 :الفرع الثالث :إختبار صحة الفرضية الرئيسية الثالثة

 و مت إختبار صحة الفرصية إبستخدام إختبار اإلحندار البسيط، كاآيت:

عند مستوى  14001بني محاية بيئة و احلصول على املواصفة القياسية أيزوذات داللة إحصائية أتثري توجد عالقة 

 . ≥α 0.05.الداللة

 و عليه قمنا بطرح الفرضيت ن التاليت ن :

  الفرضية الصفريةH0  : ذات داللة إحصائية ب ن محاية البيئة و احلصول على املواصفة القياسية أتثري ال توجد عقاقة

 .≥α 0.05عند مستوى الداللة  14001أيزو

  الفرضية البديلةH1  :ذات داللة إحصائية ب ن و محاية البيئة و احلصول على املواصفة القياسية  أتثري توجد عقاقة

 .≥α 0.05عند مستوى الداللة  14001أيزو

 .14001واحلصول على شهادة اإليزو محايةإختبار اإلحندار بني ( : III43.اجلدول رقم )

  حتليل التباين لداللة  االحندار
 2R مستوى الداللة F متوسط املربعات جمموع املربعات البيان

 b.000 .144a 15.767 1.148 1.148 حنداراإل
 073. 6.845 البواقي 

a. Dependent Variable: محاية البيئة 
b. Predictors: (Constant), احلصول على شهادة اإليزو 

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة املصدر: 
كنرب من قيمتها اجلدولية أوهي   15,767بلغت  Fمن خقال حتليل التباين لقاحندار املبينة يف اجلدول اعقاه نقاحظ ان قيمة 

قل من مستوى أوهي  0.00تساوي   sigكما ان مستوى املعنوية   %95و مبستوى ثقة  94عند درجة حرية  3.45املساوية ل

معنوي  أتثريعقاقة  ي هناك أمما يعين قبول معادلة االحندار البسيط  قاحيته،وهذا يدل على جودة النموذج وص %5الداللة  

 ة قد ةسرت مائاىل ان عملية محاية البي 2Rتشري قيمة  ، 14001ة يف احلصول على شهادة املواصفة القياسية االيزو ئحلماية البي
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مما تعزى للمتغريات مل يشملها النموذج . 85,6من التباين املوجود يف احلصول على شهادة املواصفة وتبقى % %14.4نسبته 

 يعين :

 ة ال توجد عقاقة ذات داللة إحصائية ب ن محاية البيئة و احلصول على املواصف :رفض  الفرضية الصفرية اليت مفادها

 .14001القياسية أيزو

 ياسية توجد عقاقة ذات داللة إحصائية ب ن محاية البيئة و احلصول على املواصفة الق ل الفرضية البديلة اليت مفادها:و قب

 .14001أيزو
 14001واحلصول على شهادة اإليزو محايةبني معادلة خط اإلحندار ( : III44.اجلدول رقم )

 مستوى املعنوية Tقيمة  BETA 2R اخلطاء املعياري B النوذج
 000. 8.925   200. 1.785 الثابت

احلصول على شهادة 
 14001اإليزو

.372 .094 .379 .144a 

 
3.971 .000 

a. Dependent Variable: محاية البيئة 
CORRELATIONS 
VARIABLES=احلصول على شهادة اإليزو و محاية البيئة 
PRINT=TWOTAIL NOSIG 
 MISSING=PAIRWISE. 

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة املصدر: 
لى هلا اثر ذو داللة احصائية على املتغري احلصول ع ئةعملية محاية البي نأب أعقاه يقاحظ من خقال النتائج املوضحة ابجلدول

وميون كتابة معادلة   %5وهي اقل من  0.00حيث ان مستوى الداللة يساوي   14001شهادة املواصفة القياسية االيزو 

 االحندار ابلشول التايل :

× محاية البيئة   𝟎. 𝟑𝟐𝟕 +  𝟏. 𝟕𝟖𝟓 =   احلصول على شهادة األيزو 

 الفرع الرابع :إختبار صحة الفرضية الرئيسية الرابعة و فروعها.

طة بني املؤسسات املبحوثة حول متغريات الدراسة تعزى للمتغريات الوسيحصائية إتوجد فروق ذات داللة  "الفرضيةنص 

عند  (14001،احليازة على شهادة األيزونوع الصناعة  ، املخلفات نوع   ، ؤسسةحجم امل،شكل امللكية )املتمثلة يف 

 ." α ≤ 0.05مستوى معنوية 

 و تتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية :
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 :للفرضية الرابعة الفرضية الفرعية األوىل -01

عزى ت "توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املؤسسات املبحوثة حول إعادة تدوير املخلفات الصناعية نص الفرضية

ى شهادة ،احليازة عل املخلفات نوع   ، نوع الصناعة ، ؤسسةحجم امل،شكل امللكية )املتمثلة يف للمتغريات الوسيطة 

 . α ≤ 0.05عند مستوى معنوية  (14001األيزو

 امللكية : شكل 01-01

 نقاحظ من اجلدول املوايل: Kruskal-Wallis Testختبار إستخدام إب
 

فروق بني املؤسسات املبحوثة حول إعادة تدوير لل Kruskal-Wallis Testإختبار  :(III .45اجلدول رقم )
 لنوع امللكية. املخلفات الصناعية تعزى

Chi-Square FD مستوى الداللة 
5.166 2 .076 

 0.01دال إحصائيا عند مستوى  رتباطاإل*
 0.05رتباط دال إحصائيا عند مستوى اإل**

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة املصدر: 
  0.076ساوي يو مستوى الداللة  5.166 تساوي قيمة معامل كاي سوورأن أعقاه ،  اجلدولنقاحظ من خقال حيث    

 ، و عليه نستنتج : ةروق هنالك تليسابلتايل  و  %5مستوى الداللة املعنوية هو أكنرب من و   %7 ما يعادل أي

  ملوية  تعزى لنوع داللة إحصائية ب ن املؤسسات املبحوثة حول إعادة تدوير املخلفات الصناعية ذات ةروقال توجد

 .ؤسسةامل

 : ؤسسةحجم امل -01-02

 املوايل:نقاحظ من اجلدول ،  Mann-Whitney Testختبار إإبستخدام 
 

فروق بني املؤسسات املبحوثة حول إعادة تدوير لل Mann-Whitney Test( إختبار III .46اجلدول رقم )
 حلجم الشركة. املخلفات الصناعية تعزى

Mann-Whitney Test Wilcoxon W قيمةZ مستوى الداللة 
902.000 1805.000 -1.798 .072 

 0.01االرتباط دال إحصائيا عند مستوى *
 0.05االرتباط دال إحصائيا عند مستوى **

 .SPSSv 26على خمرجات برانمج  بناء الباحثةعداد إمن املصدر: 
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و مستوى الداللة  902.000 تساوي Mann-Whitney Testقيمة أن أعقاه ،  اجلدولنقاحظ من خقال  حيث    

 : ، و عليه نستنتج ةروق هنالك تليسابلتايل  و  %7 ما يعادل أي 0.072ساوي ي

  حلاجم الشركةتعزى  داللة إحصائية ب ن املؤسسات املبحوثة حول إعادة تدوير املخلفات الصناعية ذات ةروقال توجد . 

 نوع الصناعة :-01-03

 نقاحظ من اجلدول املوايل:،  Kruskal-Wallis Testختبار إإبستخدام 
 

املؤسسات املبحوثة حول إعادة تدوير فروق بني لل Kruskal-Wallis Test( إختبار III .47اجلدول رقم )
 لنوع الصناعة. املخلفات الصناعية تعزى

Chi-Square FD مستوى الداللة 
17.155 5 .004 

 

 0.01اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى *
 0.05اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى **

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة املصدر: 
أي 004.و مستوى الداللة يساوي  17.155تساوي معامل كاي تربيع حيث نقاحظ من خقال  اجلدول أعقاه ، أن قيمة    

 ، و عليه نستنتج : ةروقو ابلتايل هنالك   %4ما يعادل 

  لصناعةلنوع اداللة إحصائية ب ن املؤسسات املبحوثة حول إعادة تدوير املخلفات الصناعية تعزى ذات توجد ةروق . 

 : خلفاتنوع امل-01-04

 نقاحظ من اجلدول املوايل:،  Kruskal-Wallis Testختبار إإبستخدام 
 

للفروق بني املؤسسات املبحوثة حول إعادة تدوير  Kruskal-Wallis Test( إختبار III .48اجلدول رقم )
 املخلفات الصناعية تعزى لنوع املخلفات.

Chi-Square FD مستوى الداللة 
6.114 4 .191 

 0.01اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى *
 0.05اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى **

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة املصدر: 
ي . أ191و مستوى الداللة يساوي  6.114حيث نقاحظ من خقال  اجلدول أعقاه ، أن قيمة معامل كاي تربيع تساوي    

 ، و عليه نستنتج : ةروقهنالك  تو ابلتايل ليس  %19ما يعادل 
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  املخلفاتع لنو داللة إحصائية ب ن املؤسسات املبحوثة حول إعادة تدوير املخلفات الصناعية تعزى ذات توجد ةروق ال.  

 .14001احليازة على شهادة األيزو-01-05

 نقاحظ من اجلدول املوايل:،  Kruskal-Wallis Testختبار إإبستخدام 
للفروق بني املؤسسات املبحوثة حول إعادة تدوير  Kruskal-Wallis Test( إختبار III .49اجلدول رقم )

 . 14001املخلفات الصناعية تعزى للحيازة على شهادة األيزو
Chi-Square FD مستوى الداللة 

1.186 2 .553 
 0.01اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى *

 0.05مستوى اإلرتباط دال إحصائيا عند **
 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة املصدر: 

  553.و مستوى الداللة يساوي  1.186حيث نقاحظ من خقال  اجلدول أعقاه ، أن قيمة معامل كاي تربيع تساوي    

 ، و عليه نستنتج : ةروقهنالك  تو ابلتايل ليس

 يازة على شهادة للحداللة إحصائية ب ن املؤسسات املبحوثة حول إعادة تدوير املخلفات الصناعية تعزى  ذات ال توجد ةروق

 . 14001االيزو

 : للفرضية الرابعة الفرضية الفرعية الثانية-02

املتمثلة الوسيطة  تعزى للمتغريات محاية البيئة"توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املؤسسات املبحوثة حول  نص الفرضية

عند مستوى  (14001،احليازة على شهادة األيزو املخلفات نوع   ، نوع الصناعة ، ؤسسةحجم امل،شكل امللكية )يف 

 . α ≤ 0.05معنوية 

 ة :يامللك شكل-02-01

 نقاحظ من اجلدول املوايل:،  ANOVA Testختبار إإبستخدام 
 

 املؤسسات املبحوثة حول محاية البيئة تعزىفروق بني  ANOVA TEST( إختبار III .50اجلدول رقم )
 ة.يكاملل لشكل

 مستوى الداللة FD قيمة املربعات
.381 2 .103 

 0.01اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى *
 0.05اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى **

  :بناء على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة املصدرSPSSv 26. 
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 تو ابلتايل ليس،  %10أي ما يعادل  103.حيث نقاحظ من خقال  اجلدول أعقاه ، أن قيمة مستوى الداللة يساوي    

 ، و عليه نستنتج : ةروقهنالك 

 لنوع امللويةتعزى  محاية البيئةداللة إحصائية ب ن املؤسسات املبحوثة حول  ذات ال توجد ةروق . 

 : ؤسسةحجم امل-02-02

 نقاحظ من اجلدول املوايل:، T-Testختبار إإبستخدام 

 حلجم الشركة. للفروق بني املؤسسات املبحوثة حول محاية البيئة تعزى T-Test( إختبار III .51اجلدول رقم )
 مستوى الداللة T Fقيمة 

1.866 .154 . 065 
 0.01اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى *

 0.05اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى **
 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة ملصدر: ا

، و عليه  ةروقهنالك  تو ابلتايل ليس 065 .حيث نقاحظ من خقال  اجلدول أعقاه ، أن قيمة مستوى الداللة يساوي    

 نستنتج :

  املؤسسةحلاجم تعزى  محاية البيئةداللة إحصائية ب ن املؤسسات املبحوثة حول  ذات توجد ةروقال . 

 :الصناعة نوع-02-03
 نقاحظ من اجلدول املوايل: ،ANOVATestختبار إإبستخدام 

 

 لنوع الصناعة. تعزى محاية البيئةفروق بني املؤسسات املبحوثة حول  ANOVA TEST( إختبار III .52اجلدول رقم )
Sum of Squares DF مستوى الداللة 

.420 5 .424 
 0.01مستوى اإلرتباط دال إحصائيا عند *

 0.05اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى **
 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة املصدر: 

 و عليه نستنتج : 424.يساوي اجلدول أعقاه ، أن قيمة مستوى الداللة حيث نقاحظ من خقال    

 الصناعةتوجد ةروق ذات داللة إحصائية ب ن املؤسسات املبحوثة حول محاية البيئة تعزى لنوع  ال . 
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 نوع املخلفات: 02-04
 .لنوع املخلفات فروق بني املؤسسات املبحوثة حول محاية البيئة تعزى ANOVA TEST( إختبار III .53اجلدول رقم )

 مستوى الداللة DF قيمة املربعات
.214 4 .645 

 0.01اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى *
 0.05اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى **

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة املصدر: 
، و عليه  ةروقهنالك  تو ابلتايل ليس  645.، أن قيمة مستوى الداللة يساوي حيث نقاحظ من خقال اجلدول أعقاه   

 نستنتج :

  املخلفاتال توجد ةروق ذات داللة إحصائية ب ن املؤسسات املبحوثة حول محاية البيئة تعزى لنوع . 

 :14001احليازة على شهادة األيزو 02-05

لحيازة ل محاية البيئة تعزىفروق بني املؤسسات املبحوثة حول  ANOVA TEST( إختبار III .54جلدول رقم )ا
 .14001على شهادة األيزو

 مستوى الداللة DF املربعاتقيمة 
.801 5 .007 

 0.01اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى *
 0.05اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى **

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة املصدر: 
 ، و عليه نستنتج : ةروقو ابلتايل هنالك   007.حيث نقاحظ من خقال  اجلدول أعقاه ، أن قيمة مستوى الداللة يساوي    

  14001احليازة على شهادة األيزوتوجد ةروق ذات داللة إحصائية ب ن املؤسسات املبحوثة حول محاية البيئة تعزى . 

 :للفرضية الرابعة الفرضية الفرعية الثالثة-03

 14001"توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املؤسسات املبحوثة حول احلصول على املواصفة القياسية أيزو نص الفرضية

،احليازة على شهادة  املخلفات نوع   ، نوع الصناعة ، ؤسسةحجم امل ،شكل امللكية)املتمثلة يف تعزى للمتغريات الوسيطة 

 . α ≤ 0.05عند مستوى معنوية  (14001األيزو

 

 

 



 الدراسة امليدانية   :الثالث الفصل

 

216 

 شكل امللكية:-03-01

احلصول على فروق بني املؤسسات املبحوثة حول  ANOVA TEST( إختبار III .55جلدول رقم )ا
 . لشكل امللكيةتعزى  14001املواصفة القياسية أيزو

 مستوى الداللة DF قيمة املربعات
.389 2 .108 

 0.01اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى *
 0.05 اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى**

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة املصدر: 
، و عليه  ةروقهنالك ليست و ابلتايل   108.حيث نقاحظ من خقال  اجلدول أعقاه ، أن قيمة مستوى الداللة يساوي    

 نستنتج :
  تعزى  14001توجد ةروق ذات داللة إحصائية ب ن املؤسسات املبحوثة حول احلصول على املواصفة القياسية أيزوال 

 .لشول امللوية

 : ؤسسةحجم امل-03-02

فروق بني املؤسسات املبحوثة حول احلصول على املواصفة القياسية  T-Test( إختبار III .56جلدول رقم )ا
 .الشركةحلجم تعزى  14001أيزو

 مستوى الداللة T Fقيمة 
-3.695- 4.006 .048 

 0.01اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى *
 0.05اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى **

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة املصدر: 
 :، وعليه نستنتجةروقابلتايل هنالك و  048.، أن قيمة مستوى الداللة يساوي نقاحظ من خقال اجلدول أعقاهحيث    

 تعزى  14001توجد ةروق ذات داللة إحصائية ب ن املؤسسات املبحوثة حول احلصول على املواصفة القياسية أيزو 

 .حلاجم املؤسسة
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 نوع الصناعة: -03-03

على احلصول فروق بني املؤسسات املبحوثة حول  Oneway ANOVA TEST ( إختبارIII .57جلدول رقم )ا
 .تعزى لنوع الصناعة 14001املواصفة القياسية أيزو

 مستوى الداللة FD قيمة املربعات
1.335 5 .007 

 0.01اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى *
 0.05اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى **

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة ملصدر: ا
 ، و عليه نستنتج : ةروقو ابلتايل هنالك   007.حيث نقاحظ من خقال  اجلدول أعقاه ، أن قيمة مستوى الداللة يساوي    

 تعزى  14001توجد ةروق ذات داللة إحصائية ب ن املؤسسات املبحوثة حول احلصول على املواصفة القياسية أيزو 

 .لنوع الصناعة

 نوع املخلفات: - 03-04

احلصول على فروق بني املؤسسات املبحوثة حول  ANOVA TEST( إختبار III .58جلدول رقم )ا
 تعزى لنوع املخلفات. 14001املواصفة القياسية أيزو

Sum of Squares DF مستوى الداللة 
.281 4 .532 

 0.01اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى *
 0.05اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى **

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة املصدر: 
، و عليه  ةروقهنالك ليست و ابلتايل  532.حيث نقاحظ من خقال  اجلدول أعقاه ، أن قيمة مستوى الداللة يساوي    

 نستنتج :

  تعزى  14001توجد ةروق ذات داللة إحصائية ب ن املؤسسات املبحوثة حول احلصول على املواصفة القياسية أيزوال 

 .لنوع املخلفات
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 .14001يزواأل شهادةاحليازة على  -03-05

احلصول على فروق بني املؤسسات املبحوثة حول  ANOVA TEST( إختبار III .59جلدول رقم )ا
 .14001يزواألاحليازة على املواصفة القياسية  14001املواصفة القياسية أيزو

 مستوى الداللة DF قيمة املربعات
3.299 2 .000 

 0.01اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى *
 0.05اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى **

 .SPSSv 26بناء على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة ملصدر: ا
 ، و عليه نستنتج : ةروقو ابلتايل هنالك 000.حيث نقاحظ من خقال  اجلدول أعقاه ، أن قيمة مستوى الداللة يساوي    

 تعزى  14001توجد ةروق ذات داللة إحصائية ب ن املؤسسات املبحوثة حول احلصول على املواصفة القياسية أيزو 

 .14001شهادة األيزو

  ختبار الفرضيات إمناقشة نتائج  :الثايناملطلب 

ول يف ستخراج النتائج و للتأكد من الفرضيات اليت طرحناها ، سنتناإحصائية املستخدمة يف عرضنا النتائج و الطرق اإل أنبعد   

قد توون وراء  اىل  سباب و احلقائقىل األإو حتليلها و التحقق من صحتها ، حماول ن التعرض  نتائج الفرضياتمناقشة  املطلبهذا 

 هذه النتائج .

 : األوىل رئيسيةال ةول : مناقشة نتائج الفرضيالفرع األ

 محاية البيئة يف يوجد أثر ذو داللة احصائية آللية إعادة تدوير املخلفات الصناعية "مايلي  علىالفرضية الرئيسية  تنص

صلنا و حت من أجل إختبار صحتها  اخلطي البسيطختبار اإلحندار إستخدام إبقمنا  حيث، " ≥α 0.05عند مستوى الداللة 

ليه وع ≥α 0.05 و هي قيمة أقل من  مستوى الداللة   0.022تساوي    sig( على قيمة III .39رقم ) اجلدولمن خقال 

 ."محاية البيئة يفلية إعادة تدوير املخلفات الصناعية آل يوجد أثر"  :اليت مفادها  لبديلةنقبل الفرضية ا

 اوهلأ تمثل، تبيئية  عمالأشطة و أنتنبثق عن عادة تدوير املخلفات الصناعية إلية آأن ل نتائج االختبار من خقا الباحثةترى 

ابلشول صنفة م و اليت توون يف الغالب  اوايتحلاك  ،هاتواجدمن خمتلف مصادر تولدها  و الصناعية  عملية مجع املخلفات يف

 خرىأو ...للمواد العضوية خمصصة خرى أ وعادة التدوير لإللمواد القابلة ةمنها ما هو خمصص ل حسب نوع املخلفات اللون و و 

وابسات اليت خمصصة كالشاحنات املتخصصة و ال سائلبواسطة و و تتم  ، مث تليها مباشرة عملية النقل للمخلفات اخلطرة  خمصصة
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حتصيل  يتمل  الفرزراكز م وأمراكز الردم التقين  ىل إحيث تنقل ، املخلفاتىل تبعثر إضاةة إبعاث الروائح نإو تشار التلوث نإمتنع 

كثر قدر أجاع سرت إكلما مت  و جناح  بدقة  اتعمليهاته املراحل و الكلما متت ، ومنه  و تدويرها أستخدامها إعادة إاملواد اليت ميون 

يص عادة تدوير املخلفات الصناعية يف ختلإلية آهنا تتاجلى مسامهة  و، خرىأستخدام مرات الو اأعادة التدوير إل وادممون من امل

ولية و توةريها راء املادة األةاتورة ش ختفيضولية مما يساهم يف ىل توةري املادة األإزايدة البيئة و احمليط من االاثر السلبية للصناعة و 

نشاط ل ظيف  14001أيزواحلصول على املواصفة القياسية  ن إة و كذلك، و التسبب يف نضوهباستخراجها من الطبيعة إبدل 

 افصنإىل إيسعى  الذية بيئيال ةدار إلنظام اعواس ملتطلبات نإال إ،ما هو توةر التوجه البيئي عادة تدوير املخلفات الصناعية و إ

   . يةدقتصااإل املواسب من طبيعةالثروات 

الدراسة  لحممن خقال نشاط املؤسسات ، عادة تدوير املخلفات الصناعية  مع محاية البيئة إلية آربط أن ىل إو تعزو الباحثة ذلك 

اليت اجلزائرية يئية  ن و التشريعات البناة القو يةاعلمن يعزز  أن ه أناملعاجلة ، من ش ،الفرز  ،النقل  ،اجلمع كإعادة التدوير  جماالت يف 

و تسليط العقوابت أب البيئي و ذلك بتقدمي التحفيزات اجلبائية نااالهتمام ابجلتلزم مجيع مستخدمي القطاع الصناعي ابلسعي وراء 

صحاب أئة ةدراك املوظف ن و وعيهم أبمهية محاية البيئة خاصة لدى إىل إ ابإلضاةةمحاية البيئة ،  و الغرامات املالية ةيما يصب يف

ذ هناجا خمتلفا ابلنظر ما ةيما خيص دعم االدارة العليا ةيأخأ،  البيئية ةلسياساملتعلقة ابقرارات الجتسيد خمتلف يسهرون على القرار ممن 

تزايد حاجم املخلفات   قتصادي واالرتباط الوثيق و املتبادل ب ن النمو اإل ن إو عليه ةىل حاجم املؤسسة و قدراهتا املادية و البشرية . إ

 عادة تدوير املخلفات الصناعية  كخيار الزم للحفاظ على املوارد الطبيعيةإ ليةآتولد عنه 

  و البيئة من التلوث  . 

 لثانية:االرئيسية الفرضية الفرع الثاين: مناقشة نتائج 

 املؤسساتصول حإعادة تدوير املخلفات الصناعية يف  يوجد أثر ذو داللة إحصائية آللية "على مايلي  يةناالفرضية الث تنص  

 ".≥α 0.05عند مستوى الداللة 14001على املواصفة القياسية أيزو

ثر أ، أنه اليوجد  (III .41رقم ) اجلدوليف و الختبار هذه العقاقة مت إستخدام إختبار اإلحندار البسيط، و الذي أظهرت نتائاجه 

ابلتايل و  0.961حيث بلغت قيمة املعنوية  14001آلية إعادة تدوير املخقاةات الصناعية يف احلصول على املواصفة القياسية إيزو 

 :نقبل  الفرضية الصفرية اليت مفادها عليه و  0.05هي عقاقة غري دالة إحصائيا عند مستوى املعنوية 
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ة القياسية على املواصف حصول املؤسساتإعادة تدوير املخلفات الصناعية يف ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية آللية  "

  ."14001أيزو

، و من خقال 14001أيزواملواصفة القياسية ال تعين احلصول على  إعادة تدوير املخلفات الصناعيةتوةر الية  منه نستنتج أن  و 

آلية إعادة تدوير املخلفات الصناعية  املتمثل يف  مجع املخلفات و تصنيفها عن طريق الفرز و بعده  أن   ادراستنا امليدانية الحضن

التخزين يف احلاوايت أو األماكن املخصصة  تبعا لنوعها و درجة خطوراهتا ، و يف األخري معاجلتها و توون إما عن طريق إعادة 

 لمؤسسة ترتبط مبدى توةر اإلموانية ل إذا كانت يف حالة تسمح هلا بذلك  التدوير للحصول على مادة أولية ، أو إعادة إستعمال

 و عليه ةهو نشاط ال يعوس سعي مؤسسات  و مدى قدراهتا أيضا على تنفيذ هذه املهام بشول متسلسل أو تؤدي جزئ منه 

و هذا العتبارات   14001القياسية أيزو توط ن نظام اإلدراة البيئية من اجل احلصول على املواصفةلإعادة تدوير املخلفات الصناعية 

 كثرية منها :

املؤسسات اليت تنشط يف جمال إعادة تدوير املخلفات الصناعية أغلبها من مؤسسات صغرية و توسطة و ابلتايل ةإن طموحها ال -

 يتعدى حتقيق الوةرات املالية ؛

 ؛  14001احلصول على األيزوتشول عائقا أمام  14001متطلبات احلصول على املواصفة القياسية أيزو-

هو حتقيق ةرصة الولوج إىل االسواق اخلارجية و ابلتايل ةإن املؤسسات اليت تنشط يف  14001اهلدف من احلصول على األيزو-

 جمال إعادة تدوير املخلفات الصناعية ال تطمح كثريا يف االسواق اخلارجية عوس املؤسسات الصناعية ؛

  الثالثة الرئيسية الفرضية ئج مناقشة نتا:  لثالثاالفرع  

املواصفة القياسية  صول علىاحلو محاية البيئة  صائية بنيإحتوجد عالقة ذات داللة "ه أنعلى  لثةاالثنصت الفرضية الفرعية 

 ."≥α 0.05عند مستوى الداللة  14001أيزو

  ةحيث بلغت قيم (III43.رقم ) اجلدولنتائاجه يف ظهرت أ، و الذي  الحندار البسيطستخدام معامل اإختبار هذه العقاقة مت و إل

محاية  ب نعقاقة كما مت إختبار مدى وجود و ابلتايل ةهي عقاقة دالة احصائيا  0.05و هي اقل من مستوى الداللة  0.00معنوية 

سات حصول مؤسو  البيئةمحاية موجبة ب ن ه توجد عقاقة أنو منه ميون القول  14001أيزوصول على املواصفة القياسية احلو البيئة 

ختبار حيث جاءت النتائج  اإلهذا ما دعمته نتائج و  14001أيزو  اجلزائر على املواصفة القياسيةعادة تدوير املخلفات الصناعية يفإ

   عقاقة اثر ملتغري على االخرةسر وجود الذي  (،III44.رقم ) اجلدولكما جاء يف 0.00 الداللةدالة عند مستوى 
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.من خقال نتائج الدراسة  14001أيزواملواصفة القياسية زاد توجه املؤسسات حنو محاية البيئة كلما زاد احلصول على ه كلما أنأي 

 ن إه ةالنشاط االقتصادي  و البيئة  حبيث يؤثر كل منهما على االخر ، و عليخملفات عقاقة مباشرة ب ن ود ىل وجإتوصلنا  امليدانية

اةضل  اعتبارهإاملؤسسات االقتصادية لتحس ن تعاملها مع البيئة على  الدول و االليات اليت تلاجا اليهاهم أمن هي االدارة البيئية 

 اإلنتاج برانمج"حول  1يبراهيم فاشر  و جماهدي ةاتحكل من كما خلصت الدراسة  ة ،  يو تقييم و مراجعة االاثر البيئ  وسيلة لقياس

 يؤديية يف الشركة  نظام اإلدارة البيئتطبيق  ن أب"، للمؤسسة البيئي األداء دعم و البيئية اإلدارة ممارسة ةعالية لزايدة كآلية  ظفناأل

ستهقاك الطاقة إختفيض التواليف من خقال ترشيد ىل إاضاةة ية من خقال ختفيض نسب العيوب يف املنتاجات و اإلنتاجزايدة  اىل

مؤسسات  أن و على الرغم من    .النفاايت إلعادة استخدامها  يضا حتقيق الوةرات من خقال بيعأو املوارد و تقليص النفاايت 

من  حبيث ، 14001زوأيعتماد املواصفة القياسية إكبريا يف جمال   أتخراالتزال تساجل  عادة تدوير املخلفات الصناعية  يف اجلزائرإ

، و هذا  14001أيزوحاصلة على املواصفة القياسية ةقط مؤسسة  منها 77جند  جزائرية ،قتصادية إمؤسسة  1728577صل أ

عتمادها من إو املقاييس اليت  يتم  التشريعات أن ىل إ ،زايدة 20172لسنة ملركز الوطين للساجل التاجاري احصائيات إحسب 

و وزارة ألدولة ت املالية اليت متنحها ااناعضعف اإلىل إضاةة إ، الصناعة و تطورمحاية البيئة   تواكب حتدايت  الاجلهات الرمسية 

 ن التناةسية وق حتسدحيث تتمثل املخصصات املالية لصنظمة املطابقة للمواصفات الدولية أنجل احلصول على أالصناعة من 

ن إن هذا ةمو على الرغم ،  دارة البيئية و احلصول على املواصفة شهادة املطابقة من تولفة نظام اإل  %50الصناعية يف اجلزائر ب

 جاابت إ نسبةمن خقال  و هذا ، 14001يزواألرغبة يف احلصول على  تظهر مؤسسات اعادة تدوير املخلفات الصناعية يف اجلزائر 

 62,5 تفقت نسبةإكما ،ساسي لبقاء املؤسسة يف السوق أشرط 14001يزواأل أنملواةقة  على من الفئة املبحوثة اب  81,3%

ا تعطي أهنجاابت على من اإل %69,8و  ،  حتسن من مسعة املؤسسة الصناعية و توسبها ميزة تناةسيةا أهنمن االجاابت على  %

،  Général Emballageمباالج أجينريال كما هو احلال لول من شركة ،  ىل االسواق اخلارجيةإلدخول اةرصة  للمؤسسات

 .Fabcom، ...و شركة ةابووم  Ecferalو شركة اكفريال 

  

                                                 
  1 ةاتح جماهدي ، شر اف براهيمي، برانمج اإلنتاج األنظف كآلية لزايدة فعالية ممارسة اإلدارة البيئية و دعم ا األداء البيئي للمؤسسة، مرجع سبق ذكره.

2DEBBAL .D & al (2019) « L’IMPACT DE LA CERTIFICATION ISO 14001 SUR LA PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE DE L’ENTREPRISE », Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit « Nu-
méro11 : Décembre 2019 / Volume 4 : numéro 3 » pp : 606 - 629. 



 الدراسة امليدانية   :الثالث الفصل

 

222 

 :الرابعةالرئيسية  الفرضيةمناقشة نتائج  الرابع:الفرع 

توجد ةروق ذات داللة إحصائية ب ن املؤسسات املبحوثة حول متغريات الدراسة تعزى للمتغريات "ه أنعلى  نصت الفرضية

 ( 14001نوع املخلفات  ، نوع الصناعة ،احليازة على شهادة األيزو  ، املؤسسةشول امللوية ،حاجم املتمثلة يف )الوسيطة 

 ". α ≤ 0.05عنوية املعند مستوى 

 بتقسيم هذه الفرضية إىل الفرضيات الفرعية التالية : قمناهذه الفرضية  صحةختبار و إل

 : للفرضية الرابعة الفرضية الفرعية االوىل 04-01

وجد ةروق ذات داللة إحصائية ب ن املؤسسات املبحوثة حول إعادة تدوير املخلفات الصناعية تعزى ت"الفرضية  تنص و

( 14001زونوع املخلفات ،احليازة على شهادة األي شول امللوية ،حاجم املؤسسة ، نوع الصناعة ،املتمثلة يف )للمتغريات الوسيطة 

ىل النتائج إلصنا الوسيطة ومنه خات متنوعة تبعا لطبيعة املتغريات ختبار إستخدام ، و عليه قمنا إب "α ≤ 0.05عند مستوى معنوية 

 : التالية

 (III .45)، حسب ما جاء يف اجلدول رقم Kruskal-wallisقمنا إبستخدام إختبار   ابلنسبة لشكل امللكية :أوال/

و منه نستنتج عدم  ،  0.05ستوى  املن م كنربأقيمة هي  و 076. املعنويةعند مستوى  5.166 ة كاي تربيعقيم تبلغحيث 

 α ≤ 0.05عند مستوى الداللة  حول إعادة تدوير املخلفات الصناعيةب ن املؤسسات املبحوثة  حصائيةإذات داللة  وجود ةروق

راجع و هذا  ،وطنية أو خاصة أو خمتلطة كانت   سوأً مؤسسات إعادة تدوير املخلفات الصناعية ، و املقصود هبا لشول امللوية ىتعز 

مواسب مالية  و حتقيق ةرص إقتصادية  من املخلفات الصناعية انبع التوجه حنو نشاط إعادة تدوير  الداةع األساسي وراء إىل أن

، علما أن قطاع إعادة تدوير املخلفات الصناعية يف اجلزائر ال يزال ةيت ابلنظر إىل دول أخرى ، األمر الذي يعطي ةرصة أكنرب للتوجه 

 اع على إعتباره سوق جديدة و ةرصة استثمارية واعدة.حنو هذا القط

 ، حسب ما جاء يف اجلدول رقم  Mann-Whitneyقمنا إبستخدام إختبار  حيث :  ملؤسسةا حلجمابلنسبة اثنيا/

(III .46) و منه نستنتج عدم  وجود ةروق ،  0.05ستوى  املن م كنربأقيمة هي  و 072. الداللةمستوى بلغت قيمة  و عليه

 تعزى  α ≤ 0.05 الداللةمستوى عند  حول إعادة تدوير املخلفات الصناعيةب ن املؤسسات املبحوثة حول  حصائيةداللة إ ذات

تنرب عمليار دينار جزائري و ت02حيث تعتنرب مؤسسات كبرية تلك اليت يتاجاوز رقم أعماهلا  ،برقم األعمال  مقدرحلاجم املؤسسة 

 مليار دينار جزائري و هذا حسب تصنيف وزارة الصناعة اجلزائرية 02مؤسسات صغرية و متوسطة تلك اليت يقل رقم أعماهلا عن 
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وألن نشاط املؤسسات يف جمال إعادة تدوير املخلفات الصناعية  ال يرتبط حباجمها سواءا كانت كبرية أو صغرية و متوسطة  بقدر 

ما يرتبط ابلفرص السوقية و الرحبية للمؤسسة ، زايدة إىل املسامهة يف خلق مناصب الشغل و حسب ما تشري اليه توقعات احلصول 

 .12025مليون منصب شغل سنة  1.4علقة ابإلقتصاد األخضر  يف اجلزائر اىل على مناصب يف النشاطات املت

حيث  (III .47)، حسب ما جاء يف اجلدول رقم Kruskal-wallisقمنا إبستخدام إختبار  :  ابلنسبة لنوع الصناعةاثلثا/

و منه نستنتج  وجود ةروق ،  0.05ستوى  املن م أقلقيمة هي  و 004.عند مستوى الداللة  17.155بلغت قيمة كاي تربيع 

 تعزى  α ≤ 0.05 الداللةمستوى عند  حول إعادة تدوير املخلفات الصناعيةب ن املؤسسات املبحوثة  حصائيةذات داللة إ

 أن: و هذا راجع إىللنوع الصناعة 

 ؛املخلفات و طبيعااهتابعض الصناعات تتطلب إجراءات خاصة يف التعامل مع خملفااهتا ، ابلنظر إىل حاجم  -

ندرة املادة االولية و إرتفاع أسعارها لدى بعض الصناعات ، يتطلب اللاجوء إىل نشاط إعادة تدوير املخلفات الصناعية كحل - 

 بديل للحصول على املادة األولية؛

 ئة  ؛األنسان و البينعواسها على صحة إإختقاف درجات امللواثت الصناعية تبعا لنوع الصناعة و درجة خطوراهتا و مدي  -

 ؛للاجوء إىل إعادة تدوير املخلفات الصناعية يساهم يف تقليل ةاتورة شراء املادة االولية خاصة لدى املواد املرتفعة التولفة -

ابلنظر اىل كثرة خملفات بعض الصناعات ةإن عملية التخلص السليم من املخلفات الصناعية ومنها طريقة إعادة التدوير تعتنرب  -

  الوسيلة األةضل لذلك؛

ملادية و البشرية ا تتطلب الوثري من اإلموانيات تدوير خملفااهتا الصناعية ألهنا ال عملية إعادة بعض الصناعات تلاجئ إىل عملية -

 ؛و التقنية كصناعة الورق و الوارتون و صناعة البقاستيك ...اخل  

حول فروضة وين و التشريعات املانالق االطار ىلإسليمة و هذا راجع بعض الصناعات جمنربة على التخلص من خملفااهتا ابلطرق ال-

 .محاية البيئة من التلوث الصناعي خاصة الصناعات الغذائية ، الويماوية ...و املعدنية 

حيث  (III .48)، حسب ما جاء يف اجلدول رقم Kruskal-wallisقمنا إبستخدام إختبار   و تبعا لنوع املخلفات:رابعا/

 حصائيةوجود ةروق ذات داللة إو منه نستنتج  عدم ،  0.05ستوى  املن م قيمة أكنربهي  و 191.مستوى الداللة بلغت قيمة 

 املخلفات لنوع تعزى α ≤ 0.05الداللة مستوى عند  حول إعادة تدوير املخلفات الصناعيةب ن املؤسسات املبحوثة 

                                                 
 .17:39، على الساعة  21/01/2022، إطلع عليه بتاريخ /msila.dz-http://dimمديرية الصناعة و املناجم لوالية املسيلة ، من املوقع  1 

http://dim-msila.dz/
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هل الطرق سأتباع إية معاجلتها من خقال انموإيث كلما قلت درجة خطوراهتا سهلت تصنف حسب درجة خطوراهتا ، حب ألهناو 

ملؤسسات حمل لدى ا إعادة التدويردرجة تطبيق إن ستعماهلا و العوس صحيح  وابلتايل ةإعادة إو أسرتجاعها إو أللتخلص منها 

 :و هذا راجع إىل أنخيتلف ابختقاف نوع املخلفات  ال الدراسة

 ؛عادة التدويرالطمر أو احلرق أو إالناجتة عن خمتلف األنشطة الصناعية حتدد املؤسسات طرق خاصة يف التعامل معها كاملخلفات  -

، يل قد تصلهاا املخلفات يسبب الوثري من املتاعب املادية و اإلدارية للمؤسسة إضاةة إىل العقوابت اجلبائية و الغرامات املاليةتراكم -

 ؛ التخلص السليم من هذه املخلفاتو بذلك ةهي جمنربة على 

 لصناعية؛امن املخلفات دد طرق وكيفيات التخلص السليم حتاملراسيم التنفيذية شريعات البيئية و التالقوان ن و  -

، حسب ما جاء يف اجلدول رقم Kruskal-wallisحيث قمنا إبستخدام إختبار  :14001خامسا/احليازة على شهادة األيزو

(III .49)  عدم وجود ةروق و منه نستنتج  ،  0.05ستوى  املن م قيمة أكنربهي  و 553.مستوى الداللة حيث بلغت قيمة

للحيازة  تعزى α ≤ 0.05الداللة مستوى عند  حول إعادة تدوير املخلفات الصناعيةب ن املؤسسات املبحوثة  حصائيةذات داللة إ

و   نناحرتام القو إهو  14001يزوشروط احلصول على املواصفة القياسية األمن أن ، و هذا راجع إىل 14001على شهادة األيزو

 خقال :من التشريعات البيئية 

 عادة تدوير املخلفات  ؛إالتشاجيع على برامج تقليل الفارط و -

 ظف .ناأل اإلنتاجالتشاجيع على -

 : للفرضية الرابعة الفرضية الفرعية الثانية 04-02

املتمثلة ريات الوسيطة تعزى للمتغ محاية البيئةوجد ةروق ذات داللة إحصائية ب ن املؤسسات املبحوثة حول ت"على الفرضية و نصت 

 الداللةعند مستوى ( 14001نوع املخلفات  ،احليازة على شهادة األيزو  شول امللوية ،حاجم املؤسسة ، نوع الصناعة ،يف )

0.05 ≥ α" . 

 تبعا لطبيعة املتغريات الوسيطة ومنه خلصنا إىل النتائج التالية : ات متنوعةختبار إستخدام و عليه قمنا إب

مستوى بلغت قيمة  ، (III .50)، حسب ما جاء يف اجلدول رقم  ANOVAإبستخدام إختبار   و أوال/شكل امللكية :

ب ن املؤسسات  حصائيةو منه نستنتج  عدم وجود ةروق ذات داللة إ،  0.05ستوى  املن م قيمة أكنربهي  و 553.الداللة 

مؤسسات إعادة تدوير املخلفات ن و هذا يعين أ،لشول امللوية تعزى  α ≤ 0.05الداللة مستوى عند البيئة محاية املبحوثة حول 
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و  لصناعيا حنو تبين إجراءات وقاية البيئة و محايتها من التلوث التوجهنفس  او خمتلطة لديهأ و وطنيةأالصناعية سواء كانت خاصة 

 ابالضاةة اىل التحفيزات و الغرامات املالية .هذا راجع ابألساس إىل القواين و التشريعات الردعية 
مستوى الداللة ، بلغت قيمة  (III .51)، حسب ما جاء يف اجلدول رقم T-Testو إبستخدام إختبار   اثنيا/حجم املؤسسة:

 ب ن املؤسسات املبحوثة حول حصائيةوجود ةروق ذات داللة إعدم و منه نستنتج  ،  0.05ستوى  املن م اكنربقيمة هي  و 065.

برقم األعمال و هذا راجع اىل إلزامية تطبيق القوان ن و  اجم املؤسسة ممثلةحلتعزى  α ≤ 0.05الداللة مستوى عند  البيئة محاية

 التشريعات البيئية  اليت تفرضها الدولة يف سبيل حتقيق محاية للبيئية من التلوث الصناعي .

ستوى  املمن   أكنربقيمة هي  و 424.بلغت قيمة مستوى الداللة    ANOVAختبار إستخدام إب و اثلثا/نوع الصناعة :

 0.05الداللة توى مسمحاية البيئة عند ب ن املؤسسات املبحوثة حول  حصائيةنستنتج عدم وجود ةروق ذات داللة إعليه ، و  0.05

≥ α   يئي ىل حتقيق الوةرات االقتصادية من خقال التوجه البإاملؤسسات تسعى لنوع الصناعة ، و هذا راجع إىل أن مجيع  ىتعز

يف ضل تنامي  ابالضاةة اىل االستاجابة الليات السوقتفاداي للضرائب البيئية و سة العامة ياهذا من أجل التويف مع متطلبات السو 

 الوعي البيئي املؤسسات و األةراد .

 0.05ستوى  املمن  أكنربقيمة هي  و 645.بلغت قيمة مستوى الداللة    ANOVAختبار إستخدام إب ورابعا/نوع املخلفات:

  α ≤ 0.05لداللة امستوى محاية البيئة عند ب ن املؤسسات املبحوثة حول  حصائيةداللة إعليه نستنتج عدم وجود ةروق ذات ، و 

ي ابالضاةة اىل الوعي البيئتحقيق جهود دعم إداراهتا ليعوس  ةالتوجه البيئي للمؤسس نىل أإتعزى لنوع املخلفات و هذا راجع 

 اإلمتثال للتشريعات و القوان ن البيئية. 

 عند   007. بلغت قيمة مستوى الداللة    ANOVAختبار إستخدام إب و :14001شهادة األيزوخامسا/احليازة على 

ئة عند محاية البيب ن املؤسسات املبحوثة حول  حصائيةنستنتج وجود ةروق ذات داللة إ،  0.05ستوى  املمن  أقل قيمة هي و

 14001مبعىن أن املؤسسات احلاصلة على شهادة األيزو ، 14001تعزى للحيازة على شهادة األيزو  α ≤ 0.05الداللة مستوى 

و هذا راجع إىل اإللتزامات  14001أو تلك اليت هي قيد احلصول لديها إلتزامات بيئية أكثر من اليت مل تتحصل على الشهادة األيزو 

  املستمر.البيئية و اإلجراءات اإلدارية  اليت تفرضها املواصفة زايدة اىل  املراجعة البيئية و التحس ن

 

 :  الثالثة للفرضية الرابعةالفرضية الفرعية -04-03
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قياسية احلصول على املواصفة الوجد ةروق ذات داللة إحصائية ب ن املؤسسات املبحوثة حول "ت على أنه الفرضية تنص و  

احليازة على نوع املخلفات ، شول امللوية ،حاجم املؤسسة ، نوع الصناعة ،املتمثلة يف )تعزى للمتغريات الوسيطة  14001أيزو

يطة ات متنوعة تبعا لطبيعة املتغريات الوسختبار إستخدام ، و عليه قمنا إب "α ≤ 0.05عند مستوى معنوية ( 14001شهادة األيزو

  ومنه خلصنا إىل النتائج التالية :

 0.05ستوى  املمن قيمة أكنرب هي  و 108.قيمة مستوى الداللة  تبلغ    ANOVAختبار إستخدام إب و أوال/نوع امللكية :

 14001ة أيزواحلصول على املواصفة القياسيب ن املؤسسات املبحوثة حول  حصائيةنستنتج  عدم وجود ةروق ذات داللة إ و عليه ،

كمعيار نظام إدارة عام مقائم ألي منظمة   14001األيزو أن راجع تعزى لنوع امللوية و هذا   α ≤ 0.05الداللة مستوى عند 

قطاع اخلاص او من الميع املؤسسات و إبختقاف ملويتها سواء مناسب جل و تسعى إىل حتس ن وإدارة املوارد بشول أكثر ةعالية

ءة ترغب يف حتس ن كفاهذا ألن مجيع املؤسسات  ، 14001احلصول على شهادة األيزو بواعثلديها نفس ،  العام او أجنبية 

هداةها األو ابلتايل حتقيق  ،و إمتيازات سوقية تناةسية اليزة املحلصول على ضاةة ا، ابإل وتقليل الفاقد وختفيض التواليفها موارد 

 .قتصاديةالبيئية واإل

 0.05ستوى  املمن قيمة أقل هي  و 000. بلغة قيمة مستوى الداللة    T-Testإختبار ستخدام إب و اثنيا/حجم املؤسسة:

عند  14001واحلصول على املواصفة القياسية أيز ب ن املؤسسات املبحوثة حول  حصائيةنستنتج  وجود ةروق ذات داللة إ و عليه ،

 راجع إىل أن هذا تعزى حلاجم املؤسسة ،   α ≤ 0.05الداللة مستوى 

على غرار املؤسسات  14001  األيزوموانيات مادية و بشرية تتيح هلا احلصول على شهادة إباملؤسسات كبرية احلاجم تتمتع -

 ؛الصغرية و املتوسطة 

التنظيم كىل املؤسسات الصغرية  إتتماشى أكثر مع املؤسسات الوبرية ابلنظر  14001متطلبات احلصول على املواصفة القياسية أيزو-

 اإلداري ، اهليول التنظيمي ،...،الوادر البشري .

و الدخول من أجل حتقيق امليزة التناةسية  14001كبرية تتطلب منها احلصول أاليزواملؤسسات كبرية احلاجم لديها طموح سوقية  -

 .إىل أسواق جديدة
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 0.05ستوى  املمن قيمة أقل هي  و 007.بلغة قيمة مستوى الداللة     ANOVAختبار إستخدام إب و اثلثا/نوع الصناعة:

عند  14001واحلصول على املواصفة القياسية أيز ب ن املؤسسات املبحوثة حول  حصائيةنستنتج  وجود ةروق ذات داللة إ و عليه ،

الصناعات الثقيلة كصناعات الويماوية و األلورتونية...اخل أن ىل إو هذا راجع ،تعزى لنوع الصناعة   α ≤ 0.05الداللة مستوى 

بيئية  على عوس الصناعات اخلفيفة اليت ليس لديها إنعواساتإنعواسات بيئية وخيمة إضاةة إىل الصناعات التحويلية ختلف 

فظ البيئية  و خ بتحس ن األداء البيئي وإدارة املخاطر إلتزامها مدى يظهر 14001حصوهلا على شهادة األيزوةإن و هلذا ، خطرية 

 ستفادة من احلواةز.و اإل جتنب العقوابت و ابلتايل خيول هلاإستخدام الطاقة  

ستوى  املمن قيمة أكنرب هي  و 532.بلغة قيمة مستوى الداللة     ANOVAختبار إستخدام إب و املخلفات :نوع رابعا /

القياسية  احلصول على املواصفةب ن املؤسسات املبحوثة حول  حصائيةنستنتج  عدم و جود ةروق ذات داللة إ و عليه ، 0.05

، ألن مجيع املؤسسات املبحوثة و على إختقاف أنواع  املخلفاتتعزى لنوع   α ≤ 0.05الداللة مستوى عند  14001أيزو

حلصول يف ا هاساعدتتحملها. كما تبرهان على املسؤولية البيئية اليت ألهنا  14001خملفااهتا ترقى للحصول على شهادة األيزو

 زامها بتخفيض اهلدرلتإيثبت إىل أنه  ضاةةابإل، املزيد من ةرص العمللديها ح يويت،عرتاف ملطابقتها للمعايري الدولية إ على

 . و الفارط  

قيمة هي  و 000.بلغة قيمة مستوى الداللة     ANOVAختبار إستخدام إب و :14001احليازة على شهادة األيزوخامسا/

املواصفة ى احلصول علب ن املؤسسات املبحوثة حول  حصائيةنستنتج  وجود ةروق ذات داللة إ و عليه ، 0.05ستوى  املمن أقل 

السبب يف ذلك إىل أن  و 14001للحيازة على شهادة األيزوتعزى  α ≤ 0.05الداللة مستوى عند  14001القياسية أيزو

و مبا أن شهادة األيزو صاحلة ملدة  ة املواصفة لديهاستمراريإسهر على ت 14001املؤسسات املبحوثة  املتحصلة على شهادة األيزو

مزيد ل حتتاج لحتديد النقاط اليتمن أجل  املراجعة و التحس ن املستمرو  املراقبة سنوات ةإهنا تسعى دوما اىل تطبيق إجراءات  03

 .14001ية أيزوساملواصفة القياتأكد من أن نظام املؤسسة ال يزال متواةقاً مع معايري لليف النظام   فاجواتو البحث ال من العمل
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 املقابلة  حتليل نتائج ملبحث الرابع :ا

قامت  14001يزوأاحلصول على املواصفة القياسية  ومعرةة اثر الية اعادة تدوير املخلفات الصناعية على محاية البيئة و من اجل   

 ائر .يف اجلز مسؤويل املؤسسات الناشطة يف جمال اعادة تدوير املخلفات الصناعية  عدد من مقابقات مع إبجراءالباحثة 

 نتائج مقابلة مديري املؤسسات .املطلب االول : 

ير املخلفات عادة تدو إعدد من املسؤول ن ملؤسسات جزائرية وطنية و خاصة ،تنشط يف جمال من املقابقات مع  ةجرت الباحثة عدأ

و ةيما يلي  الدراسة ،نتائج  ثبات إيف  حصائيات ،  تساعدية و اإلنااحلصول على اجاابت دقيقة ميد الصناعية ، و هذا بغية

 جريت معهم املقابلة .أمساء املسؤول ن و املؤسسات اليت أيوضع  اجلدول

 .اعضاء املقابلة (:.III 60رقم ) اجلدول
سم و اللقباإل اسم املؤسسة الوظيفة  

التشغيلاملدير العام للدراسات و   انصر الزيرو ACEDاجلزائرية للاجلود و مشتقاته  

 البيئية و السقامة املهنيةو مدير نظام ادارة اجلودة 
 CONDOR سكوندور  الورتونيو

ELECTRONIC  حممدلعمارة  

معاجلة املخلفات ةمسؤول  NCC Environnement اتسعديت اشروفن 

 TSSخمنرب علم القياس وحدة مسؤول 
 FERSID ةرسيد

مركب احلديد و الصلب سيدار احلاجار  من ةرع
SIDER EL HADJAR 

ماخالد جمر   

. الباحثةعداد إمن  املصدر :  
 :سئلة املقابلة أ

 : اية البيئة ثر البالغ يف محعادة تدوير املخلفات الصناعية هلا األإلية آأن ، هل ميكن أن  نعتربالسؤال الرئيسي 

، كيف هو احلال ، ابلنسبة   14001أيزوو كذلك تدعم حصول املؤسسات الصناعية على املواصفة القياسية 

 ملؤسستكم ؟

 سئلة ةرعية و هي كااليت:إ 10ىل إبتاجزئة هذا التساؤل الباحثة قامت  لدقيقةجابة اعلى اإل احلصولجل أو من 
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 / يف حملة وجيزة...، عرفنا سيدي  مبؤسستكم .01

 1مؤسسة اجلزائرية للاجلود و مشتقاته لجابة السيد انصر الزيرو املدير العام للدراسات و التشغيل لإACED: 

 05، تتوون من  2015سنة  أتسستللاجلود و النسيج ، اليت  GETEX  HOLDINGتعتنرب مؤسستنا ةرع من جممع 

معاجلة  هي ويف ةرع ن صناعي ن   كل منها  تعملو سطيف، حيث  ن ايف كل من اجللفة ، ابتنة ، جياجل ، تلمستاجية نإوحدات 

،املوجهة   املاعز( )البقر، اخلروف وية ناتاج اجللود احليو نتقوم مؤسستنا إبحيث  ،ت اخلام وصناعة اجللود االصطناعيةانالود احليو ج

ج واجللود( املؤسسات الصناعية التابعة لنفس اجملمع )جممع النسي  ،  سوق اجليش الشعيب الوطين الداخلية و املتمثلة يف  سواقلإل

 سواق اخلارجية كإيطاليا.ىل األإضاةة إ، …صناعة األحذية على غرار مصنع آقبو، الشراقةأخرى متخصصة يف ومؤسسات حوومية 

 

  2لدى مؤسسة  البيئة و معاجلة املخلفات خبريةاتسعديت اشروةن إجابة السيدة Environnement SARL NCC 

 ة من خقال تقدمي مجلةالصناعي وإدارة واستعادة النفاايت اخلطرة ننشط يف جمال ، 2016سنة  نشأة ٪100شركة جزائرية حنن  

 من اخلدمات متمثلة يف : 

ستشارة قدمي خدمات اإلتىل إ، التثم ن ، التنظيف ، حتاليل خمنربية ، ابإلضاةة إعادة التدوير اجلمع ، الفرز ،النقل ، اللوجستيك ، 

مقران الرئيسي بنربج  ، اجلزائريف البيئةجمال محاية  الناشطة يفواحدة من أكثر الشركات شركتنا  تعد ،البيئية و التدقيق و الرقابة البيئية 

  ورقلة، قسنطينة ،  ن اوهر  و هيوحدات  05ممثلة يف  من الوطن ن اارك مخسةيف  متواجدين، و اجلزائر العاصمة ن االويف

 . و جباية بومرداس

 

 سالورتونيو لشركة كوندور  البيئية و السقامة املهنية و جلودة إدارة إنظام  مسؤول لعمارة حممد جابة السيد إ 
3CONDOR ELECTRONIC 

و يعتنرب  ن محادي بجممع حدى ةروع إ، و هي  كوندور اليورتونيوسلشركة   جهزة الوهرو منزلية التابعةتاج األنإشركتنا هي  وحدة   

طلق أ شئت من طرف صاحبها احلاج حممد الطاهر بن محاديأن ،  1998سنة  أتسستشركة  جزائرية خاصة ، جممع بن محادي 

                                                 
1ACED، الشركة اجلزائرية للاجلود و مشتقاته، املنطقة الصناعة رويبة والية اجلزائر العاصمة،dz.com -www.aced. 

 2 SARL NCC Environnement ، شركة استشارة بيئية متخصصة يف نقل و مجع و تدوير النفاايت ،برج الويفان اجلزائر العاصمة ،dz.com-www.ncc . 

 3 CONDOR ELECTRONIC اجلزائر ، ،شركة صناعة االجهزة الوهرومنزلية ، برج بوعريريجhttp://www.condor.dz. 

http://www.condor.dz/
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لنربج  مقرها بوالية ا، ءواد البنامو تصنيع تسويق ت متخصصة يف نايث كحبAGLOTUBES  اغلوتوبسم إعليها يف االول 

 : متمثلة يف ةروع  مخسة 05  ن األ تضمو هي ، بوعريريج 

 AGLOTUBES ,ARGILOR ,HODNAMETAL. كل من    مضو تتاج مواد البناء : نإات شرك-01

 GERBIOR ,GIPATES , POLYBEN.  م كل من ض: و ت ات الصناعة الغذائيةشرك -02

  . .TRAVOCOVIA , ELBORDJCONSTم كل من  ضو ت: شركات االشغال العمومية -03

  . محاد م ةندق بينضو ت: الفندقةشركة -04

 08و اليت متتلك بدورها  CONDOR ELECTRONIC.م كوندور اليورتونيوس ضو تشركة االلكرتونيك: -05

 و هي :تاج نإوحدات  ن امث

 ؛تاج التلفزيون نإوحدة -

 ؛تاج اجهزة االعقام االيل و اهلاتف احملمول نإوحدة -

 تاج املويفات اهلوائية ؛نإمركب -

 تاج النربدات )الثقاجات(؛نإمركب  -

 تاج االجهزة الوهرو منزلية ؛نإوحدة  -

 تاج االلواح الشمسية؛نإوحدة -

 ؛و هي حمل الدراسةن اوليستري بتاج النإوحدة -

 تاج البقاستيك.نإوحدة -

 خمنرب علم القياس جابة السيد خالد جمرم مسؤول إ TSS  شركةعن  FERSID  ةرع مركب احلديد و الصلب سيدار

 SIDER EL HADJAR 1احلاجار 

   SIDER EL HADJAR  املسمى سيدر احلاجار حديد و الصلب لل احلاجار  ركبوحدة اتبعة مل ، هي  FERSIDشركة 

 للمركب  داخلعن عمليات القطع بقااي احلديد الناجتة  إبعادة تدوير  حيث تقوم، (06) نظر امللحق رقم 

                                                 

 1 SIDER EL HADJAR  احلديد عنابة اجلزائر ،ملعلومات اكثر يف الرابط التايل ، انتاج ، مركب-http://www.imetal.dz/imetal/entreprise/epe. 

sider-el-hadjar-spa 

file:///J:/،%20SIDER%20EL%20HADJAR%20/،%20مركب
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الرئيسية   اإلنتاج( و هي وحدة ACO1)وضعه يف قوالب مناسبة مث يتم إرجاعه إىل  وبعد جتميعه و قطعه و بعد ذلك تذويبه  

   .  (07) نظر امللحق رقم ولية للمركب تاج املادة األناليت تقوم إب

  يف مؤسستكم ؟ املتواجدةما نوع املخلفات  /02

 للدراسات و التشغيل ملؤسسة اجلزائرية للاجلود و مشتقاته املدير املركزي جابة السيد انصر الزيرو إACED  

يتم يف كل مرحلة و  ،ستعمال متر بعدة مراحل حىت تصل كمنتج هنائي قابل لإلذ إتاج اجللود معاجلة دقيقة ، نإتتطلب عملية      

عر  و قطع حلمية تشول اغلبها من بقيا الش، و منه تناجم البقااي و املخلفات اليت تنحية القطع املعيبة  ومن املراحل إزالة الشوائب 

مراكز الردم التقين  ىلإةصلها عن املخلفات الصلبة و توجيهها   بمر الذي يستوجغلب قابلة للتحلل ، األو شحمية و هي يف األ

 ما ةيما خيص املخلفات الصلبة و املوونة من قطع جلدية مدبوغة ةيتم توديسها يف الوقت الراهنأللتخلص منها ابلطرق السليمة ، 

ر نسبة خملفات  . و تقدينااجليقات ن احليو تاج نإمسدة الزراعية و مشروع طقاق مشروع األنإتظار نإيف مستودعات متخصصة  يف 

 من الوزن الولي للقطعة اجللدية كما يلي : اجللود 

 10%ىل إ  %05من  الشعر ةضقات -

 %15ةضقات صلبة -

 15%ةضقات حلمية -

 ذ ترتاوح عادة إصناعة اجللود تستهلك كميات كبرية من املياه ،  ن ةإلمخلفات السائلة ل و ابلنسبة  

 ينتج عنها ملواثت سائلة تستوجب معاجلتها قبل تصريفها ، كمامن اجللود اخلام  طنلول مرت موعب من املاء  100ىل إ 50ب ن 

 الوروم ، الونربيت  زيوت و شحوم ،... و مواد سامة  .مادة حتتوي على   و

  لدى مؤسسة  البيئة و معاجلة املخلفات خبريةاتسعديت اشروةن إجابة السيدة Environnement SARL NCC 

 ات شطة الشركأناخلطرة النامجة عن خمتلف  وغري خصيصا إلدارة املخلفات اخلطرة  وحلول مصممةتقدم مؤسستنا خدمات 

  يف:املخلفات  وتتمثل هذه نشاطها،و قطاع أ كان حاجمهامهما   والصناعات،
 احلديدية؛وغري  احلديدية: املعادن

 ؛البوليسرتين ، إخل( ، األةقام البقاستيوية PVC ،PE): البقاستيك
 ؛ صناديق ، النشارة النظيفة، رقائق اخلشب  ،أخشاب نقية خمتلفة ،اخلشبية املنصات: شباخل

 ؛عبوات غري متسخة ،ناألوراق والورتو 
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 ؛طاراتاال ؛زجاجال
 .الية من احلديداخلاملواد الصلبة غري معاجلة و 

 سلشركة كوندور  الورتونيو البيئية و السقامة املهنية و نظام ادارة اجلودة  لعمارة حممد مسؤولجابة السيد إ CONDOR 

ELECTRONIC 

 :حبيث تتمثل يف، ابط هبختقاف النشاط املرتطبيعة املخلفات ختتلف إبن إ، ةالصناعيةمنتاجااهتا تنوع و  شركتنا جمال عملىل إابلنظر  

 زيوت ، خملفات الورتونية،...مواد كيميائية خطرةتاناو تتمثل يف ده: املخلفات اخلطرة و اخلاصة ، . 

  و الزجاج(.... البقاستيك، اخلشب، الورتوناحلديد، النحاس،   : و تتمثل يف  الصلبةاملخلفات   

 من الصناعي لشركة  جابة السيد خالد جمرم مسؤول السقامة و األإFERSID  ةرع مركب احلديد و الصلب سيدار

  . SIDER EL HADJARاحلاجار 

 :الصناعة احلديدية ، و تتمثل يف  النامجة عن خلفاتامليف وحدتنا ، يف جممل  تتمثل خملفات

 شوائب حديدية( احلديد،... بقااي: تتشول يف )خملفات احلديد -

 خملفات الزيوت املستعملة. -

 كيف تتعاملون مع هذه املخلفات ؟/03

 للدراسات و التشغيل ملؤسسة اجلزائرية للاجلود و مشتقاته املدير املركزي جابة السيد انصر الزيرو إACED  

على البيئة  احملاةظةار  اطيف ها وةق الطرق السليمةري يو عليه تتوفل املؤسسة بتس ، اإلنتاجمن خملفات  صنافأعدة لدى املؤسسة 

 : مايليعملية وةق هذه الو كذلك تثم ن املخلفات مبا يعود ابلفائدة على املؤسسة و احمليط ، و تتم 

  ىل مراكز الردمإ ، حيث يتم حتويل املخلفات القابلة للتحلل اإلنتاجتبعا ملرحلة تم معاجلتها ت،  اجللودابلنسبة ملخلفات 

وحدة املركزية لل اتبعةلتخزين ليف مستودعات ،ة عن خمتلف الوحدات مجتلك النا حىتختزين خملفات اجللود املدبوغة  ، بينما يتمالتقين 

 .رويبة لل

 مع وحدة معاجلة وتورير املياه ابلرغاية  الصرف الصناعيتم ربط قنوات ةمخلفات السائلة ابلنسبة لل ماإ. 
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  اتسعديت اشروةن خبرية البيئة و معاجلة املخلفات لدى مؤسسة إجابة السيدةSARL NCC Environnement   

م البواقي ع ن قسنطينة )ا،بومرداس)محادي( ،جباية ، اجلزائر العاصمة يقع كل منها يف إعادة التدوير للفرز و  مراكز  05تدير شركتنا  

اصة ، خ، حيث يتم توجيه النفاايت اليت مت مجعها بواسطة مركبات ية ، مسرغ ن( ، و ورقلة )حاسي مسعود( نا) السأن مليلة( وهر 

ة جلميع النفاايت تتوىل ، اإلدارة الوامل كما،   ملعاجلة إىل قنواتنا املعتمدةو امن أجل وزهنا وحتليلها وجتميعها مث حتضريها للشحن 

بتنفيذ حلول سة املؤسقوم تالتشخيص األويل وتوصيف النفاايت ، و حبسب عملية ،  على املستوى الوطين اخلطرة و الصناعية

مراحل  06تتم العملية من خقال و  املناسبة . اللوجستية من خقال اخلدمات مع طبيعة املخلفات و حاجمها   وموقعها  تتناسب

 :رئيسية ، تتمثل يف 

 . تقدمي النصائح و التوصيات اخلاصة، من أجل  لنفاايتويل االتحليل ال و حتياجات العمقاء دراسة ا  :االوىلاملرحلة 

  مبا يتقاءم مع طبيعة النشاط و نوع املخلفات؛تاجميع حسب طرق الاوايت احلإعداد  : الثانيةملرحلة ا

 ، حسب الطرق اللوجستية املعدة لول عملية ؛ املخلفاتمجع الثالثة :ملرحلة ا

 ؛ حسب طبيعتها ةرز النفاايت وحتليلها املرحلة الرابعة :

 ؛)احلرق، إعادة التدوير، إعادة االستعمال(إعادة التدوير املخلفات و الشحن إىل قنوات معاجلة املرحلة اخلامسة :

 .خطار يف حال وقوعهااملخلفات و اإلبقاغ عن األملعاجلة و الدقيق جلميع مراحل التتبع الوامل املرحلة السادسة: 

 لشركة كوندور  الورتونيوس البيئية و السقامة املهنية و نظام ادارة اجلودة  مسؤول لعمارة حممد جابة السيد ا 

CONDOR ELECTRONIC 

-01ون ناا تعلق ابلق، خاصة م ن اجلزائرية ناحبسب ما تنص عليه القو  ، الشركةشطة أنالنامجة عن خمتلف  املخلفاتمع عامل تال يتم

طبيعة هذه املخلفات  عمو التنظيمية اخلاصة ابجملمع  اإلداريةجراءات ىل اإلإضاةة إزالتها ، إاملتعلق بتسيري النفاايت و مراقبتها و  19

 :      ، وعلية نقوم ب

 زالة إيتم التخلص منها عن طريق متعامل معتمد من طرف الدولة متخصص يف  لمخلفات اخلطرة و اخلاصة:ابلنسبة ل

 (.DSDاملخلفات اخلاصة و  اخلطرة )

 يف معاجلة  اتفاقيات منربمة مع متعامل ن خارجي ن متخصص نيتم التخلص منها عن طريق  لمخلفات الصلبة :ابلنسبة ل 
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طار متو ن إ، يف  جلوالية برج بو عريري ز الردم التقينىل مركإ(، ابإلضاةة إعادة التدوير جل )البيع ، احلرق، أاملخلفات الصناعية من 

عن ستخدامها إو أعادة تدويرها إ املخلفات الصلبة  وسرتجاع إ مع مركز الردم التقين لوالية النربج بوعريريج منتعاقدين خواص م

 POLYBENةيما خيص مادة البقاستيك ةيتم اعادة تدويرها من طرف وحدة  ، و التاجميع فرز الطريق 

 جابة السيد خالد جمرم مسؤول السقامة و االمن الصناعي لشركة  إFERSID  ةرع مركب احلديد و الصلب سيدار

 .  SIDER EL HADJARاحلاجار 

 اىل  تخصصةالنقل ابلشاحنة امليتم وضعها يف حاوايت حديدية من أجل تسهيل عملية  :ابلنسبة ملخلفات احلديد

  وحدة التدوير .

 إرساهلا إىل مؤسسة نفطال.جل أمن ةيتم وضعها يف براميل خمصصة  :لزيوت املستعملة ابلنسبة ل 

 كم هي كمية هذه املخلفات يف السنة او يف الشهر ؟    /04

 للدراسات و التشغيل ملؤسسة اجلزائرية للاجلود و مشتقاته  املركزيجابة السيد انصر الزيرو املدير إACED  

سنة  21ة يف املخازن ملا يزيد عن طن من خملفات اجللود املدبوغة مودس 100000يف مستودعاتنا ما يزيد عن ن لدينا األ      

 طن من خملفات اجللود أتيت سنواي من خمتلف الوحدات التابعة. 7500اىل  ابإلضاةة

 . القطعة اجللدية الواحدة )جلد اخلروف( يف  املخلفات نسبة: ( III18.رقم )الشكل 

 
 ACED اجلزائرية للاجلود و مشتقاته  مقابلة مع مسؤولة االمن و السقامة البيئية يف مؤسسةبناء على  الباحثة: من اعداد املصدر 

من جممل القطع   %31نسبة املخلفات من القطع اجللدية الواحدة ) جلد اخلروف (، متثل نسبة  أن الشول أعقاه، يتضح من     

و حلساب كمية ، من املخلفات كلغ 01 نطرح منها و كلغ    3.2وزن القطعة اجللدية للخروف تقدر ب  متوسط أن مع العلم 

69%

31%

نسبة املخلفات من القطعة اجللدية الواحدة

اجللد الصاحل لالستعمال 

املخلفات
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طن 450يوميا ، أي  كلغ من اخللفات اجللدية   1500، ما يعادل  1500اليومية تقدر ب  اإلنتاجنسبة  ن إاملخلفات االمجالية ة

 . السنة  ية يف نامن جلود احليو 

  اتسعديت اشروةن خبرية البيئة و معاجلة املخلفات لدى مؤسسة إجابة السيدةSARL NCC Environnement 

 طن من املخلفات اخلطرة و الصناعية/ سنة 5000  تقوم املؤسسة مبعاجلة 

 لشركة كوندور  الورتونيوس البيئية و السقامة املهنية و نظام ادارة اجلودة  مسؤول لعمارة حممد جابة السيد إ 

CONDOR ELECTRONIC 

يح  زادت كمية املخلفات و العوس صح اإلنتاجتاجها ، حيث كل ما كثر نإختتلف حسب نوع و طبيعة نشاط الوحدات و كمية 

  :  التاليةشوال نوضحها حسب األأن كما ميون 

 .2020لسنة  ابلكيلوغرامجملمع بن محادي  اخلطرة  املخلفات كمية:( III.19رقم ) شكلال

 
 بناء على معطيات من واثئق جممع بن محادي  . الباحثةعداد إمن  املصدر :

 
نقاحظ ذ إ عيةالصناشطة ناأل حاجمحسب  نتتبايحاجم املخلفات اخلطرة جملمع بن محادي أن ، نقاحظ ىل الشول عقاهإابلنظر      

عة ساسا من شركات الصناعات الغذائية  التابأ، حيث تناجم علىتطهري مياه الصرف الصناعي هي األعن  ةأ النتاجكمية احلمأن  

ذ يتم إوت و هي اكثر خطورة من احلمأ مث الزي ن امن املواد العضوية ، مث تليها خملفات الطقاء و الده خليط يف تتمثل  للماجمع ،و

  .عن طريق مجعها و تسليمها ملتعامل خاص ينشط يف جمال تورير الزيوت  التخلص منها
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 .2020لسنة يف  ابلكيلوغرامجملمع بن محادي الصلبة  املخلفات كمية:(  III.20رقم ) شكلال

 

 بناء على معطيات من واثئق جممع بن محادي  . الباحثةعداد إمن  املصدر :
 

ادة ىل كثاةة مإعلى كمية ، و السبب يعود شطة الصناعية هو األنن األكمية احلديد الناجم ع  أن ، نقاحظ من الشول اعقاه  

 .و حاجما  اكم  كثراهتا رغم   ة وزهنا ىل مادة الورتون اليت تتميز خبفإ، ابلنظر  ت تواجدها احلديد و ليس لوثر 

 جابة السيد خالد جمرم مسؤول السقامة و االمن الصناعي لشركة  إFERSID  ةرع مركب احلديد و الصلب سيدار

 .  SIDER EL HADJARاحلاجار 

ىل اخرى حيث إنة و عليه يف ختتلف من س اإلنتاجكيمة املخلفات احلديدة اليت يطرحها املركب تزيد و تنقص حبسب كمية   أن 

  :مايلي املوايل  اجلدولت اناحسب بيساجلنا 

 .2020ىل إ 2018من سنة  من خملفات ابلطن اتاج احلديد مبا يقابلهنإكمية :( III.21الشكل رقم )

 
    

 .FERSIDمسؤول السقامة و االمن الصناعي لشركة  مقابلة بناء على معطيات من  الباحثةعداد إمن  املصدر :
 

كمية املخلفات احلديدية ةاقت كمية احلديد املنتج يف املركب ابلنسبة لول سنة ، و هذا راجع   أن يتضح لنا من الشول اعقاه ، 

 لسبب ن رئيس ن و مها :

 .2016اىل غاية  سنة  2009قضائية منذ دارية و مشاكل إ ألسبابوحدة ةرسيد عن النشاط  تتوقف-
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ات صناعة احلديد  ىل تراكم خملفإتاج يف نفس السنة ، و هذا راجع نإمبا يقابلها من كمية  املخلفات احلديدية ليست مرتبطة   أن -

 .التابعة للمركب اإلنتاجلدى خمتلف وحدات 

 املسرتجعة ؟ املخلفات و نسبةأ م كمية/ك05

 جابة السيد انصر الزيرو املدير املركزي للدراسات و التشغيل ملؤسسة اجلزائرية للاجلود و مشتقاته إACED 

صنع مشاء نإهام إيطالية تتوىل م شركةشراكة مع جتسيد مشروع صدد بحنن  ذإ،  اإلنتاجبعملية مجع خملفات  حاليا تقوم مؤسستنا

، لون القدرات  دينارمليون  610، مببلغ قدره  ملنطقة الصناعية الرويبة ابية املدبوغة ناتدوير خملفات اجللود احليو  ةخمصص إلعاد

احلصول على متويل  من الصعب تو الدويل ، جعلأاالزمات املالية املتتالية سواء على املستوى الوطين ىل إ ابإلضاةة املالية للمؤسسة

 :التاليةاملهام  سيتوىلهلذا املشروع ، و الذي 

 حتويل خملفات اجللود إىل أمسدة زراعية ؛  -

 يوولوجية؛النتاجات ااملواد و املتطوير صناعة  -

 تثم ن خملفات اجللود؛ -

 . ألغراض غذائية و عقاجية ينااحليو  اجليقات نتاج نإ -

  اتسعديت اشروةن خبرية البيئة و معاجلة املخلفات لدى مؤسسة إجابة السيدةSARL NCC Environnement 

طن / السنة من العبوات البقاستيوية 85000حيث يتم اعادة تدوير ، من النفاايت اجملمعة ٪11ميثل : النسبة للبالستيك -

 .من مجوعها %09ي ما ميثل أ/السنة، مليون طن01املستعملة من جمموع 

اخلشب اليت يتم مجعها  خملفات جمموع من ٪ 85اثث الصلبالناجارة و األ التوضيب و ميثل خشب: لألخشابابلنسبة  -

 .اثث و مواد البناء لواح اخلشبية و األىل منتاجي األإمنه و من مثة تسويقه  %70عادة تدوير إيتم  و

لإلشعال  و اء ذ يتم استخدامه يف البنإ ،إسبانياإيطاليا ، بلاجيوا  حنو نصف الومية من اخلشب املعاد تدويره يتم تصدير كما   

 .les chaudières biomasseاحليوية  التدةئة ن اةر أ
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 لشركة كوندور  الورتونيوس البيئية و السقامة املهنية و دارة اجلودة إنظام  مسؤول لعمارة حممد جابة السيد إ 

CONDOR ELECTRONIC 

 كز الردم التقينرا م ىلإضاةة إجل اعادة تدويرها ، أبيعها ملتعامل ن متخصص ن من يتم التخلص من املخلفات الصلبة عن طريق 

من طرف وحدة   %100عادة تدويرها بنسبة إ( حيث يتم ن ا، خبقاف مادة البقاستيك )البوليستري  بوالية النربج بوعريريج

POLYBEN : التابعة للماجمع ، ما يفسره الشول التايل 

 .2020ة سنيف  كمية املخلفات املتخلص منها عن طريق مركز الردم التقين لوالية برج بوعريريج  :( 22الشكل رقم )

 
 بناء على معطيات من واثئق جممع بن محادي. الباحثةعداد إمن  املصدر :

قدير عن طريق مراكز الردم التقين ، و ذلك بعد ةرزها و تعي ن وزهنا مث تعقاه يتضح لنا كمية املخلفات املتخلص منها أشول لمن ا

 إلنعواسات، و هذا راجع  2020وىل من سنة شهر األعدام كمية املخلفات  يف األنإأن ، كما نقاحظ قيمتها  و بعد ذلك بيعها 

 شطة االقتصادية.ناجلائحة كوروان على سريورة األ

 من الصناعي لشركة  مسؤول السقامة و األجابة السيد خالد جمرم إFERSID  ةرع مركب احلديد و الصلب سيدار

  . SIDER EL HADJARاحلاجار 

   التايل  :  اجلدولنصفها يف  أنو ميوننا 
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 .2020اىل2018( : الكمية املسرتجعة من النفاايت احلديدة للسنوات III23.رقم ) لشكلا

 
 .FERSIDعداد الباحثة بناء على معطيات من املؤسسة إ: من املصدر 

 
و هذا  %60تزيد عن بنسبة  2020ىل إ 2018فضت سنة خنإ، نسبة املخلفات احلديدة  أن يتضح لنا من الشول اعقاه      

 سباب نذكر منها :أىل عدة إ ابألساسراجع  

 ؛ الوثري من الوقت  و نسبة كبرية من املخلفات تتمثل يف قطع الغيار و هي غالبا صعبة التدوير كما تتطلب املهارة يف التفويك-

 ستخدامها على حالتها ؛إعادة إذ يتم إعادة تدويرها إبعض خملفات احلديد ال يتم -

ام ليس هنالك حبيث كلما توةرت بشولها اخل ،ىل املادة االولية إخملفات احلديد تتم وةق متطلبات احلاجة إعادة التدوير عملية -

 .عادة التدوير حاجة إل

 بشول خاص .إعادة التدوير عواس جائحة كوروان على سريورة عمل املؤسسة و على ورشات نإ-

 ؟ عادة تدوير املخلفات الصناعيةإليات آبرامج و تكريس هي القيمة اليت حتصلت عليها املؤسسة يف اطار ما /06

 جابة السيد انصر الزيرو املدير املركزي للدراسات و التشغيل ملؤسسة اجلزائرية للاجلود و مشتقاته إACED: 

احمللي من األمسدة  اإلنتاجزايدة  ىل إضاةة إ، دون شك تاج اجللود نإشعبة تطوير  عادة تدوير خملفات اجللود يف إتساهم عملية      

تخدم يف هذه املخلفات اجللدية حتتوي على الوروم املس ن "مشولة بيئية ضخمة" أل ستحل اأهنكما لتلبية طلب القطاع الزراعي ،  

ا الردم التقين، مل مراكزعقاوة على ذلك ال ميون حرقها أو التخلص منها يف  ،ضارة جًدا ابلبيئة هان إدابغة وابلتايل ةال عاجلة وامل

يف السنة و يف كل وحدة من  مليون دينار 10مبلغ يصل اىل و ابلتايل ةبدال من دةع  تلويث املياه اجلوةيةيف خطر تشوله من 

  . رابح تقدر ابلعملة الصعبةأحتقيق  يفاملؤسسة  ه، ختتزلبيئية  كضرائب   اإلنتاجوحدات 
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  اتسعديت اشروةن خبرية البيئة و معاجلة املخلفات لدى مؤسسة إجابة السيدةSARL NCC Environnement 

ويرها  جناحا طار تسيري املخلفات و معاجلتها و إعادة تدإ املنربمة مع العديد من املؤسسات يف تتفاقياب اإلجمحققت مؤسستنا بو    

و نسبة لنا ، كنرب جناح ابلأو احملتمل ن هو أعمقائنا احلالي ن  ن اذهأة املؤسسة يف انمو أن مبهرا ، و هذا بشهادة مجيع عمقائنا ، 

 .14001أيزوقياسية لول مؤسسة جزائرية تعمل يف جمال البيئة حاصلة على املواصفة اأنا أنيوفينا ةخرا 

 لشركة كوندور  الورتونيوس البيئية و السقامة املهنية و دارة اجلودة إنظام  مسؤول لعمارة حممد جابة السيد إ CONDOR 

ELECTRONIC 

القيمة املعنوية  ، ال ينحصر يف عادة تدوير املخلفات الصناعيةإليات آبرامج و توريس طار إيف  الشركةتحصل عليه تما  ن إ     

 حتصيل قيمة ىلإوحدة  نتاج مادة البقاستيك ، ابإلضاةة  لدىخاصة  اإلنتاجا كذلك يساهم يف ختفيض تولفة منإةحسب ، و 

 .للمتعامل ن املتخصص ن عادة التدوير مادية من وراء بيع املخلفات القابلة إل

 و هذا ما نفسره يف الشول التايل : 

 .2020املبلغ احملصل من بيع املخلفات الصلبة للمتعاملني املتخصصني يف سنة : (III24.)الشكل رقم

 
 بناء على معطيات من واثئق جممع بن محادي. الباحثةعداد إمن  املصدر :

 ستخداممقابل التخلص من املخلفات الصلبة القابلة إلعادة اإلمعتنربة يف مبالغ  حيققجملمع ا أن عقاه ، نستنتج أمن الشول   

 . اإلنتاج تواليفساهم دون شك يف ختفيض و هي تو التدوير ،  
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 جابة السيد خالد جمرم مسؤول السقامة و االمن الصناعي لشركة  إFERSID  ةرع مركب احلديد و الصلب سيدار

 SIDER EL HADJARاحلاجار 

يف   يضاأ امنإة و ةقط يف املواسب املادي نعادة تدوير املخلفات احلديدية ال تومإطار إالقيمة اليت حتصلت عليها مؤسستنا يف  ن إ

ملواصفة ىل مشروع احلصول على اإضاةة إ، الزبون رقم واحد للمؤسسة هو شركة سوانطراك الوطنية  أن كسب ثقة الزابئن خاصة و 

 .14001أيزوالقياسية 

 )برامج، اسرتاتيجيات، خطط(؟ سياستكم البيئية ماهي /07

 جابة السيد انصر الزيرو املدير املركزي للدراسات و التشغيل ملؤسسة اجلزائرية للاجلود و مشتقاته إACED 

كما  هذا لصدد    ن و التشريعات يفانتلتزم املؤسسة بتأكيد التزامها ابلوقاية من التلوث الصناعي ، و هذا من خقال التقيد ابلقو   

  ىل توثيق السياسة البيئية و التعهد  بنشرها .إضاةة إهداف البيئية و مراجعتها األ وضع على عملت

  اتسعديت اشروةن خبرية البيئة و معاجلة املخلفات لدى مؤسسة إجابة السيدةSARL NCC Environnement 

التلوث  عمقا مببدأ منع،  2016جياد احللول البيئية منذ إمؤسسة مواطنة و متعامل اقتصادي يعمل على ،مؤسستنا   إن   

ستدامة طويلة األجل حيث تشمل سرتاتياجية اإلو هذا عمقا اب .، على البيئة قتصاديةشطة اإلنخمتلف األأتثري من تقليل الو 

بتوارات اليت تساهم يف بداعي واإلستدامة. و عليه يتم تشاجيع التفوري اإلقتصادية لإلجتماعية واإلب البيئية واإلانخمتلف اجلو 

  التنمية املستدامة و احلوار مع العمقاء وأصحاب املصلحة اآخرين.

 لشركة كوندور  الورتونيوس البيئية و السقامة املهنية و دارة اجلودة إنظام  مسؤول لعمارة حممد جابة السيد إ 

CONDOR ELECTRONIC 

 احلفاظ على البيئة  عية مع شطة الصنانالبيئي ب ن خمتلف األ  ازنحتقيق التو  تنم عن ،  الشركةاملنتهاجة لدى البيئية سياسة  أن   

 مبا يساهم يف  ، ن اجلزائرية و الدولية املتعلقة حبماية البيئة و تقليل املخاطر البيئية انو هذا من خقال العمل على االمتثال للقو 

 .البيئيةعتماد ثقاةة املسؤولية إ لتقليل من النفاايت املضرة ابلبيئة البيئية وا
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 جابة السيد خالد جمرم مسؤول السقامة و االمن الصناعي لشركة  إFERSID  ةرع مركب احلديد و الصلب سيدار

 SIDER EL HADJARاحلاجار 

طار حتقيق إه يف ىل كسب كل ثقتإنا نسعى جاهدين نإطار ةرضاء الزابئن و يف هذا اإلإتتمثل سياسة مؤسستنا يف العمل على 

 ىل جودة البيئة .إ ابإلضاةة اإلنتاججودة 

ستخدام إالتحكم يف  و الطبيعية)من خالل تسري املخلفات ، محاية املوارد  ؟بقياس األداء البيئي يف مؤسستكم هل تقومون /08

 الطاقة (

 السيد انصر الزيرو املدير املركزي للدراسات و التشغيل ملؤسسة اجلزائرية للاجلود و مشتقاته  جابةإACED 

عداد التقارير إسهر على شغاالت املتعلقة ابلبيئة ةهي تن مبختلف األمن مصلحة احملاةظة على البيئة التابعة لدائرة الوقاية و األاهتتم   

 .لوشف عن مصادر التلوث بشول دوري ، هذا  من اجل التحوم أبقصى قدر ممون يف مصادر التلوث لالبيئية 

 املوارد الطبيعية ، لدى مؤسستوم سيدي :و ةيما خيص تسيري املخلفات و التحوم يف استعمال الطاقة و محاية -أ

حتس ن قدراتنا يف  وحتقيق االةضل ىل إؤسسة ، هلذا نسعى دوما من اولوايت امل  البيئة و احمليط: احلفاظ على  تسيري املخلفات -

ياق ، انهيك حسن مثال يف هذا السأية املدبوغة ناهذا اجملال ، و يعد جتسيد مشروع االمسدة الزراعية بواسطة خملفات اجللود احليو 

ل يهي قيد التشغ ىلإىل حمطة تصفية املياه امللوثة إإضاةة ، عن التخلص السليم من املخلفات العضوية عن طريق مراكز الردم التقين 

لى مستوى ىل حمطة التصفية املتواجدة عإقنوات الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية برويبة املؤدي  و ربطها مع شهرين ، 02لقرابة 

 . STPرغاية منطقة ال

تقليص ما يساهم يف  ،على املؤسسة  ة الرحبيةابلفائد، ينعوس  استعمال الطاقة  رشيدت وعقلنة  ن إ:  وم يف استعمال الطاقةحالت-

 . اإلنتاجخمتلف مراحل مراقبة  والدقيق  و التخطيط اجليد ال من خقال إلن يتأتى هذا ، و  ةاتورة الطاقة 

األمر الذي يؤدي  على احملاةظة على املوارد الطبيعية ، دليلكنرب أالبيولوجية هو مشروع االمسدة الزراعية  ن إ محاية املوارد الطبيعية : -

 . ساننبيئة وصحة األحتاةظ على ال، كما وزايدة احملصول من حيث اجلودة والوم اإلنتاجإىل التقليل من تلوث البيئة وتقليل تولفة 
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  اتسعديت اشروةن خبرية البيئة و معاجلة املخلفات لدى مؤسسة إجابة السيدةSARL NCC Environnement 

من تقليل الالتلوث و  ، عمقا مببدأ منع 2016و متعامل اقتصادي يعمل على اجياد احللول البيئية منذ ،مؤسستنا مؤسسة مواطنة    

دارة املخلفات طوال إ تقوم عند كل حالة تدخل  ، بتوليف خبري متخصص يفحيث ، على البيئة قتصاديةشطة اإلنخمتلف األأتثري 

 ىل مهام أخرى  تنطويإملخلفات  إضاةة ا منالتخلص السليم  أن املشورة القازمة بش وو االهتمام  املتابعة بدوه يضمنو املهمة ، 

 :تتمثل يف ، ولعملياتعند خمتلف اضمن قياس األداء البيئي 

 ؛CPA BSD للمخلفات  اإلداريةعداد الساجقات إ– 

 مراقبة مؤشرات األداء ؛-

 عداد التقارير الدورية و املراجعة السنوية؛إ-

 خدمات املراجعة و االستشارة ؛تقدمي  -

 توعية و التدريب ؛ -

 املراقبة التنظيمية  و االمتثال التنظيمي .-

 هام املؤسسة و هي :ويتم هذا، سيعا لتحقيق األهداف البيئية املرتبطة مب

 و التحوم يف أدائها ؛تعزيز إدارة الطاقة  -

 التحوم يف تصريف املخلفات ؛- 

 منع التلوث؛-

 النفاايت اخلطرة؛تقليل -

 زايدة الوعي والسيطرة على املخاطر.-

 جابة السيد لعمارة حممد  مسؤول نظام ادارة اجلودة والبيئية و السقامة املهنية  لشركة كوندور  الورتونيوس إCONDOR 

ELECTRONIC 

عمل على دعم احلفاظ على البيئة ومنع اآاثر البيئية ، هو ترمجة  لل 14001أيزوقياس االداء البيئي وةق املواصفة القياسية  ن إ      

تطبيق  من خقاليئة تعمل على دعم احلفاظ على الب  اليتاختيار  املعايري السليمة والصحيحة  ن إو عليه ة ةيها،لتحوم او السلبية  
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اليت مت   TUVية  ناالشركة االملمعرةة نقاط الضعف و حتسنيها ، وةق ما تنص عليه خدمات تساهم يف ختبار نظام التاجربة واإل

 ، و يتم ذلك من خقال:جل احلصول على املواصفةأالتعاقد معها من 

 ستخدام الطاقة ؛إالوفاءة يف -

 ؛ستخدام الرشيد للطاقةتوعية وحتسيس مجيع املوظف ن حول اإل-

 احملددة؛توةري املعلومات واملوارد القازمة جلميع املوظف ن لتحقيق األهداف والغاايت -

 اجملمع؛التحس ن املستمر ألداء الطاقة يف -

 ؛التشاجيع على شراء املنتاجات املوةرة للطاقة-

 التسيري احملوم للمخلفات الصناعية و منع أتثريااهتا البيئية ؛-

 اجلزائرية  و الدولية . ونية والتنظيميةاناحرتام املتطلبات الق-

 جابة السيد خالد جمرم مسؤول السقامة و االمن الصناعي لشركة  إFERSID  ةرع مركب احلديد و الصلب سيدار

 SIDER EL HADJARاحلاجار 

 :داء البيئي من خقال اليات التحوم يف التلوث داخل املصنع و الورشات ، و يتم ذلك من خقال نقوم يف مؤسستنا بقياس األ

طار مناقصات إو بيعها على حالتها لتاجار متخصص ن يف أعادة تدوير املخلفات احلديدة ، و ذلك إب محاية املوارد الطبيعية -01

 أن عة ، كما ماكن خمصصة دون القائها ةفي الطبيأتاج احلديد يف نإوطنية ، كما حترص املؤسسة على مجع خمتلف خملفات عمليات 

 يف توةري املادة االولية ،دون اللاجوء اىل املصادر الطبيعية.   ن استخدام مادة احلديد تسامهو اإلإعادة التدوير عملية 

  من خقالتقليل املصادر التلوث : -02

 دخنة الضارة ؛بعاث الغازات السامة و األنإستخدام الفلرتات اليت تعمل على احلد من إ-

 اضاةة مواد كيميائية تتفاعل مع امللواثت و تزيل املواد السامة من اهلواء ؛-

 و م  لعزل  املناطق السونية عن املنطقة الصناعية اليت يتواجد هبا املركب80حزام اخضر من االشاجار و الشاجريات بعرض  شاءنإ-

 . اآالتىل كتم ضاجيج إهذا لغرض امتصاص املركبات الويميائية املتطايرة يف اهلواء اضاةة 

 احلديد؛ ن اةر أتعديل اساليب االحرتاق داخل تتمثل يف و : التحكم يف استخدام الطاقة-03
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 كيف هي طرق التحسني البيئي املستمر يف مؤسستكم؟   14001يزوطار حصولكم على شهادة األإيف  /09

 جابة السيد انصر الزيرو املدير املركزي للدراسات و التشغيل ملؤسسة اجلزائرية للاجلود و مشتقاته إACED 

ها احلصول علي هي بعيدة كل البعد عن التفوري حىت يف و،  14001أيزواملؤسسة غري حاصلة على املواصفة القياسية  أن لعلوم 

 أن لما عمصنع االمسدة  بصدد حبث طرق متويل مشروع  ن حنن األ،عدة  اوهلا الوضعية املالية للمؤسسة  ألسبابو هذا راجع 

القرض الشعيب اجلزائري  مليون دينار من خقال بنك210 ن اك  2014ة سنة القرض املمنوح من طرف جملس الدولة للمشارك

CPA  مليون  2.17طار هذا املشروع و مت قبول مؤسسة ايطالية مببلغ إاليد(  يف  طقاق مناقصة دولية) املفتاح علىإ، حيث مت

 التفوري يف احلصول على املواصفة القياسية  ن إورو ، و هذا املبلغ اكنرب من القرض املمنوح من طرف الدولة  .و عليه ةأ

يبقى ية و سواق اخلارجىل األإو على قدر قيمته و عوائده الرحبية للمؤسسة خاصة يف عمليات التصدير و الدخول  14001أيزو

 املستودعات فو ىل سقإمام كم هائل من املخلفات اجللدية املودسة أيدي  و حنن ، نبقى موتويف األ ةالصيني املنتاجاتتواجد 

 .مل يعد يتسع للمزيد ن ااملو أن لدرجة 

  اتسعديت اشروةن خبرية البيئة و معاجلة املخلفات لدى مؤسسة إجابة السيدة SARL NCC Environnement    

الصارم  متثالناإل و هي نتياجة ،  14001و  9001ة على شهادة األيزو أول شركة جزائرية تعمل يف قطاع البيئة حاصلحنن     

ا على كما حترص مؤسستن  ،زالتها إاملتعلق بتسيري النفاايت و مراقبتها و  19-01ون ناعمقا بق والبيئية   ن ناللتشريعات و القو 

ن  اكسيد الوربو ينبعاث اثنإاليت حتث على تقليص  06و اورو 05سطول حديث من املركبات اليت تنطبق مع معايري اورو أمتقاك إ

 جلميع مواقع املؤسسة   ICPEيف اهلواء من عوادم السيارات ، كما تعتمد مؤسستنا ايضا نظام املنشآت املصنفة حلماية البيئة 

فة القياسية احلصول على املواص أن ىل املراقبة و املتابعة الدائمة والتحس ن املستمر ملختلف العمليات و املراحل ، إ ابإلضاةة

 2017ما يستمر على حنو التحس ن و الرتقية للوصول اىل االةضل ، يف سنة أن ال يتوقف عند جمرد احلصول عليها و  14001أيزو

 ىل مطابقتناإو هذا راجع  مستعدين لقاستمرار يف العمل معنا منهم %98 أن ستنتاجنا إقمنا بدراسة ملعرةة مدى رضى عمقائنا و 

 QSSE Qualité Santé Sécuritéهنجعتمادان إو مع ، للمواصفات العاملية ةيما خيص البيئة و اجلودة 

Environnement،إلرضاءقط ة يدة  ليسجصحة  يئة سليمة وب  سعينا الدائم لتحقيقن إة االمن و البيئة ( ) جودة ، صحة 

حنن نتاجه  وا الرئيسي  لنغمحاية البيئة هي ش ن إ، و عليه ة وأتثريان على البيئةصحة وسقامة موظفينا ا لعمقائنا ةحسب بل أيض

 .بشول طبيعي حنو التنمية املستدامة 
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 لشركة كوندور  الورتونيوس البيئية و السقامة املهنية و نظام ادارة اجلودة  مسؤول لعمارة حممد جابة السيد إ 

CONDOR ELECTRONIC 

عرتاف يوضح ويؤكد موثوقية نظام اإلدارة املتواملة لدينا )اجلودة إ، حبد ذاته 14001أيزواملواصفة القياسية حصولنا على  ن إ    

التحس ن  يفة ستمرارياإلهذا املوسب و يستلزم منا متطلبات احلفاظ على  ن إ، و عليه ة والبيئة والصحة والسقامة يف العمل(

 : من خقال املستدام  

  ن و التشريعات اجلزائرية ؛ناالتطبيق الصارم للقو  -

 ؛14001أيزوتطبيق مجيع املتطلبات املتواجدة يف املواصفة القياسية  -

 داء و مراقبة التحس ن البيئي؛أوضع مؤشرات  -

 وضع خطط عمل على حسب االولوايت للحد من املخاطر البيئية؛ -

 جياد حلول إتطبيق اجراءات ممنهاجة يف اجملمع للعمل  على تقليل املخلفات من املصدر و  -

العمل على توعية العمال على ضرورة ةرز املخلفات من املصدر من اجل تسهيل عملية املعاجلة على حسب طبيعة  -

 املخلفات  )تدوير، بيع ، طمر..(.

 ابة السيد خالد جمرم مسؤول السقامة و االمن الصناعي لشركة  إجFERSID  ةرع مركب احلديد و الصلب سيدار

  HADJARSIDER ELاحلاجار 

 ىل حل املشوقات البيئية و حتس ن برامج العمل  و عليه إ 14001يزوهندف من خقال احلصول على شهادة األ حنن  

ابلتعاون مع موتب االستشارات  14001يزوصدد القيام جبميع االجراءات االزمة للحصول على شهادة األحنن يف 

AFAQ AFNOR    تشويلكما قما ب  ،لعامل ن يف جمال االدارة البيئية ل يةتووين عداد برامجإبقمنا  حيث ، اجلزائر 

ة لوشف عن حاالت التلوث  و مجع كاةجل حتليل الوضع البيئي للمؤسسة لأمن  اإلداريةملتابعة االجراءات  ن اجل

من  ص اكسيد الوربون ، و طرق التخليناث كانبعااثت  املعلومات عن التلوث  البيئي داخل املؤسسة و يف حميطها 

 املخلفات .
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 طار محاية البيئة ؟إماهي رسالة و رؤية املؤسسة يف /10

 جابة السيد انصر الزيرو املدير املركزي للدراسات و التشغيل ملؤسسة اجلزائرية للاجلود و مشتقاته إACED 

 طار إال يف إسرتاتياجية جديدة  لتطوير املعرةة من هبدف تلبية متطلبات شركائنا، و لن يتأيت هذا إمبنية على و ضع  رسالتنا :

 .خطار البيئية النامجة عن خمتلف مراحل التصنيعشغال الدائم ابلتحس ن املستمر مبا يف ذلك تسيري األناإل

اعات على املستوى الوطين  و على مستوى خارطة الصنة صناعة اجللود انجل تعزيز موأمتتلك مؤسستنا رؤية واضحة من  رؤيتنا:

 .جتماعيةإلا قتصادية وو اإل بيئيةالبتطبيق معايري التنمية املستدامة على كاةة األبعاد ،  يف العامل

  لدى مؤسسة  خبرية البيئة و معاجلة املخلفاتاتسعديت اشروةن إجابة السيدة Environnement SARL NCC 

 بتورة.م و منفردة توةري خدمات بيئية، من خقال  شطة الصناعيةناألميع جل ياحملحقيقيا و  واشرينوون أن رسالتنا : 

 يتمثل يف : لطموح مزدوج مؤسستناتستاجيب رؤية رؤيتنا :  

-   جديدة. إىل مواد خام أو منتاجاتمن النفاايت الواردة  ٪100وحتويل  Zero Wasteتقليل البصمة البيئية ، وةًقا لرؤية -

 .األجيال اجلديدة   مع مساجانابإلو االبتوار التطوير  دعم

 لشركة كوندور  الورتونيوس البيئية و السقامة املهنية و دارة اجلودة إنظام  مسؤول لعمارة حممد جابة السيد إ 

CONDOR ELECTRONIC 

 .لنحاةظ على الطاقة للمضي قدما بشركتنا رسالتنا :

 مجيع نشاطااهتا التحس ن املستمر يف إدارة الطاقة يفمن خقال  استهقاكنا للطاقة وأتثريان البيئيالتحوم بشول أةضل يف : رؤيتنا 
 .الصناعية واالقتصادية

 من الصناعي لشركة  جابة السيد خالد جمرم مسؤول السقامة و األإFERSID  ةرع مركب احلديد و الصلب سيدار

 SIDER EL HADJARاحلاجار 

  .محاية البيئة من التلوث من أهم أولوايت مركب احلاجار  :رسالتنا
 ية اإلنتاجة لتحقيق الوفاءضمن مفهوم التنمية املستدامة تسعى مؤسستنا اىل التخطيط اجليد و التسيري االمثل  :رؤيتنا

 البيئية.    اجلوانبو 
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 حتليل نتائج املقابلة خالصة : الثايناملطلب 

 SARL NCC Environnement   CONDORمع مسؤويل مؤسسات )جريت أتب ن من خقال املقابقات اليت     

ELECTRONIC  ،ACED، FERSID ) يف  النشأةعادة تدوير املخلفات الصناعية ، ال يزال حديث إواقع قطاع أن

 : مههاأ سبابلعدة اخرى على مستوى العامل  ، و هذا راجع أىل دول إالتأخر ابلنظر  من التعثر ويشهد الوثري  ذ إ، اجلزائر 

 احمللي يف السوق الوطين ؛ اإلنتاجعلى ولية سترياد املواد األإهيمنة  -

 جل  تصريف املواد املعاد تدويرها كالبقاستيك ، الورتون ،...، اخلشب و الزجاج ؛أسواق على املستوى الوطين من نقص األ-

 جلمع و الفرز ؛ ا ثناء عملياتأو ابلتايل نقص اليد العاملة الضرورية خاصة إعادة التدوير عزوف الوثريين عن العمل يف جمال -

 و االستغقال ؛أجل احلصول على تسريح النشاط أو البريوقراطية من  اإلداريةكثرة العراقيل -

لصعبة ىل استرياد التاجهيزات و اآالت ابلعملة اإة و هذا راجع ابألساس يعادة تدوير املخلفات الصناعإرتفاع تولفة مشاريع إ-

 ؛انةىل عقود التسليم و الرتكيب و الصيإضاةة إ

تدوير املخلفات  عادةإاليت حتول دون منو و استمرارية الوثري من مشاريع  لوعاء العقارياملتعلقة اب القانونيةو  اإلداريةاملشاكل -

 ؛ الصناعية 

 البيئية  جلوانباباجاابت املسؤول ن تنم عن وعيهم التام  ت مجيعناةوماية البيئة حب ما ةيما خيص عقاقة هاته املؤسسات أ  

البيئة و مواردها الطبيعية  جابيا علىإينعوس ه نشاط أنعلما منهم ، ملسؤولية البيئية التوجه البيئي و تبين احبتمية اجليد  دراكهمإ و

فرضها الدولة يف و الغرامات املالية و اجلبائية  اليت تالقانونية العقوابت كما جينبها ،  قتصادية للمؤسسة املالية و اإلاجلوانب و على 

 .حالة عدم االلتزام 

 درايةت اجاابت ختتلف ابختقاف الوضعية املالية و اإلنا،ك 14001أيزوجاابت املقابلة حول املواصفة القياسية إو خبصوص 

  لألةضلها املؤسسة  و تطلع قاءرتإيف دون شك ساهم يداري املناسب اإل اخرحيية املالية و توةر املناأل ن إة منه وللمؤسسات ، 

  .و للتميز
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 : الثالث الفصل  الصةخ

ينة مقصودة متمثلة عتبارها عإعلى عينة الدراسة  ختيارإحتديد و بداية من  ،املتبعة منهاجية الدراسةعرض ب قمناهذا الفصل يف       

مقابقات نت عدة حيث تضم البياانتطرق مجع ىل عرض إ، ابإلضاةة وير املخلفات الصناعية اجلزائريةعادة تدإيف جممل مؤسسات 

هلذا  اليت صممت خصيصا ستبانةاإل، عقاوة على استخدام لباحثة مع عدد من مسؤويل و مدراء املؤسسات حمل الدراسةجراهتا اأ

ختبار إو يف سبيل  الدراسة يفستخدامها إاليت مت  اإلحصائيةساليب األ ىلإ شارةمع اإل .مت توزيعها يدواي و الورتونياو اليت  ،البحث

 ىل مجلة من النتائج مفادها:إعليه مت التوصل و ، عرض وحتليل النتائجو  الفرضيات

  ؛املخلفات الصناعية يف محاية البيئةإعادة التدوير لية آتساهم 

 اعية ت الصنعادة تدوير املخلفاإلدى مؤسسات ت الصناعية اجلزائرية بشول عام و يف املؤسسا ةاعتماد نظم االدارة البيئي

 ال يزال ضئيقا؛

  لدى املؤسسات احلاصلة على املواصفة جد متواضع؛ 14001أيزومستوى تطبيق متطلبات املواصفة القياسية 

  حلاجم  ، وذلك بيئة مع الاملخلفات الصناعية و تعاملها إعادة التدوير لية آاملبحوثة املؤسسات  تطبيقهناك تباين يف

 املؤسسة؛

 ؛14001األيزو تبعا حلاجم املؤسسة واحليازة على شهادةالصناعة املبحوثة حلماية البيئة  هناك تباين يف تطبيق املؤسسات 

  دى نوع الصناعة و مابلنظر إىل   14001هناك تباين يف حصول املؤسسات املبحوثة على املواصفة القياسية أيزو

.14001 حصوهلا على شهادة األيزو
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 خامتة :

 النشاط الصناعي تطور يف ظل، خاصة خمتلف الدول  ، لدىهتمام عاملي كبريحيظى موضوع البيئة يف الوقت الراهن إب 

قابلة للتقييم طريقة بمنهاجية واضحة للتعامل مع البيئة  وضع من أجلتعتنرب اإلدارة البيئية من أهم اإلجراءات اليت تعتمدها الدول،  و 

  ظامنقامت منظمة التقييس العاملية بوضع سلسلة مواصفات توةر و عليه  على البيئة ، ظةةاحملل يا منهاسع واملراجعة والتحس ن،

زالت هذه  الو  1996منذ صدورها سنة ،و  ISO 14000مسي ابملواصفة  الصناعية اتكامل إلدارة البيئة داخل املؤسس

 ن ا ما كقبل من املنتاجات إىليالعديد من الدول، ةقا  لدىجز غري مجركي اأصبحت كح و بلكبري بقبول عاملي   املواصفات حتظى

ذه تشار هنإإىل  الصناعية  البيئية، كما ساعدت ظروف املناةسة ب ن املؤسسات هذه الشهادة اليت تعنرب عن اجلودةصقا على حا

ب االقتصاد و من خقال دراستنا اليت مست أحد جوانبيئية ضرورة ملحة، الإلدارة ل الصناعية  تبين املؤسسات  صبحأ و عليه ،النظم 

الدائري املبين على إعادة تدوير املخلفات الصناعية كتوجه بيئي يدعم املؤسسات لتبين نظام يورس جهوده البيئية و يعطيها ةرص 

متعلقة   نوع ن: نتائجإىل هاميون تقسيم و توصلنا إىل العديد من النتائج و ة و اإلقتصادية ،التميز و الوةرة من الناحيت ن البيئي

 :ستخقاصه يف النقاط التاليةإوميون تلخيص أبرز ما مت  امليدانيةدراسة متعلقة ابلونتائج  لدراسة النظرية ،اب

 :نتائج الدراسة النظريةوال / أ

خاصة مبتغريات فاهيم مل، اللذين تضمنا عرضا و الدراسات السابقةيف الفصل ن األول  إليهنقصد ابلدراسة النظرية كل ما مت التطرق 

ي يف اجلزائر البيئية على الصعيد الدويل مث على الصعيد الداخل لبيئة واإلدارةا ، محايةإعادة التدويرضوع و خرى ذات الصلة مبأو  الدراسة

 :ما يلي مت التوصل إليه يف هذين الفصل ن،وأهم ما 

 ؛1972هتمام عاملي كبري ومتزايد مبوضوع تلوث البيئة خاصة بعد مؤمتر ستوكهومل إ 

 ةضل أبشول  ئةمع البي لتعاملل االقتصاديةاملؤسسات  اإلدارة البيئية من أهم اآليات اليت تلاجأ هلا كل من الدول و تعد 

 ؛ عتباره مدخل قابل للقياس و املراجعة إعلى  

  ؛ يف الدول األكثر تقدما 14001يزواالتنتشر نظم اإلدارة البيئية 

 اجلزائر العديد من املشاكل البيئية )التصحر ،ندرة املياه، التلوث احلضري،...، التلوث الصناعي(؛يناتع  
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 عتماد نظم اإلدارة إ ،انهيك عنمحاية البيئة  وعادة تدوير املخلفات الصناعية إكبري يف جمال   اجلزائر أتخر تزال تساجلال 

 ؛11400ة االيزو البيئي

  و البريوقراطيةغري احملينة  القوان ن رهينةالتزال لونها  محاية البيئةيف تتمتع اجلزائر ابلعديد من اهلياكل املركزية والقامركزية  

  ؛اإلدارية

 يف اجلزائر يةالداخلسواق األ بعض العديد من األسواق اخلارجية و لدىاجلودة البيئية شهادة شرتاط إ بسبب املناةسة و  

 .ألسواق اخلارجية مام اأاجملال هلا يفتح  ، 14001يزواأل تبين نظم اإلدارة البيئيةأن الصناعية العديد من املؤسسات  تعتنرب       

 :نتائج الدراسة التطبيقيةيا /ناث

 :يلي ما اليه توصلناأبرز ما  و

  ؛ يف اآونة االخرية يف اجلزائر لصناعيةة من طرف املؤسسات ايالبيئ جلوانبوعي ابهناك 

 و هذا  14001أيزوشاء نظام لإلدارة البيئية و احلصول على املواصفة القياسية نهداف املتعلقة إبضعف الغاايت و األ

 سباب نذكر منها :أىل عدة إراجع 

ملؤسسات ا لدىغلب املسؤول ن و خاصة ألدى  14001أيزودرك اجلدوى من احلصول على املواصفة القياسية إعدم  -

 الصغرية و املتوسطة ؛

 و خارجه؛ألوطن يف داخل ا سوآءاً عادة تدوير املخلفات الصناعية ابلنسبة للمؤسسات اجلزائرية إنقص املناةسة يف جمال  -

 ؛ ياناألحغلب أيف  و عدم حداثتهالصناعية جهزة  مراقبة التلوث الصناعي الناتج عن نشاط املؤسسات أنقص  -

والت التفتيش ج على  املؤسسات الصناعيةعلى  اجلهات املسؤولة )هيئات حوومية او ادارية(قتصار عمليات املراقبة من إ -

 ؛ تساهم يف تعديل اخللل  أن ا أهندون تقدمي التقارير اليت من ش

 ضعف برامج متابعة و مراجعة و قياس االداء البيئي؛ 

 مد اليت ترتجم اسرتاتياجية التوجه البيئي ؛حمدودية عمليات التخطيط القصرية و الطويلة األ 
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 قتصادياإل، ةالنشاط  نال ينفصقا  انومها مفهوم عادة تدوير املخلفات الصناعية و محاية البيئة إأتثري متبادل ب ن  يوجد 

و هو ما يؤكد صحة  ، مباشر على البيئة، كما أن  أتثر البيئة ألي سبب من األسباب له أتثريه على اإلقتصاد له أتثري

 الفرضية الفرعية االوىل  ؛

  البيئية و هذا يعود ل: جلوانبيف املؤسسات ابالعامل ن و وعيهم دراك إضعف 

 دارة البيئية  و متطلباته؛نظام اإلنقص برامج التدريب خاصة يف جمال  -

 بداع ؛نظام احلواةز الذي يولد روح املناةسة و اإل بغيا -

  ؛و محاية البيئةلية إعادة تدوير املخلفات الصناعية آتوجد عقاقة ذات داللة احصائية ب ن 

 ملخلفات عادة تدوير اإو حصول مؤسسات لية إعادة تدوير املخلفات الصناعية آتوجد عقاقة ذات داللة احصائية ب ن ال 

 ؛14001أيزوصفة القياسية اعلى املو  يف اجلزائرالصناعية 

 مؤسسات اعادة تدوير املخلفات الصناعية  اجلزائرية على توجد عقاقة ذات داللة احصائية ب ن محاية البيئة و حصول 

 ؛14001أيزوصفة القياسية ااملو 

  وع الصناعة ؛نتعزى  عادة تدوير املخلفات الصناعية  إ حول املبحوثةب ن املؤسسات توجد ةروق ذات داللة احصائية 

  ؛14001زواحلصول على شهادة األي محاية البيئة ، تعزىحول توجد ةروق ذات داللة احصائية ب ن املؤسسات املبحوثة 

  حلاجم املؤسسة  ، تعزى 14001 املوصفة القياسية ايزو  حولتوجد ةروق ذات داللة احصائية ب ن املؤسسات املبحوثة 

 .14001و نوع الصناعة و احلصول على شهادة األيزو

 / وتوصيات قرتاحاتإ اثلثا: 

  : كااليت  قتصاديةاال اتاملؤسسو ملتخذي القرار على مستوى الدولة  قرتاحاتااليف ختام حبثنا نقدم جمموعة من 

 :ما يلي نقرتحعلى مستوى الدولة، -01

  راستنا وةرة التشريعات د الردعية واجلباية البيئية وتوةري آليات للرقابة على التنفيذ، إذ الحظنا خقالتشديد التشريعات 

 ؛القانون نظرا لغياب الرقابة الفعالةلون مبوازاة ذلك هناك تساهل يف تنفيذ العقوابت اليت يقرها 

 ؛معتمدة توةري هيئات حمليةمن خقال 14001يزواأل تبسيط إجراءات احلصول على املواصفة القياسية 
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  ؛لإلدارة البيئية ءقتصادية بتبين نظام كفللمؤسسات اال القانويناإللزام 

  ؛، وتشاجيع عمليات املعاجلة وإعادة التدويراالقتصاديةتشديد الرقابة على خملفات املؤسسات 

 البيئية، وخطورة التلوث جلوانبالقيام حبمقات إعقامية حتسيسية اب. 

 :مايلي نقرتح، االقتصاديةاملؤسسات  -02

 ؛ية نظام اإلدارة البيئاعتماد أعلى من تولفة  ثتولفة التلو  ن إعلى سبيل درهم وقاية خري من قنطار عقاج ،ة 

  ؛ االقتصادية عوائدال و على البيئةجيابيا إينعوس  14001أيزواحلصول على املواصفة القياسية العمل على 

  ؛كيفية الوقاية من احلوادث البيئية  البيئي و اليف اجمل الصناعية  تووينات ملوظفي املؤسسةالتوةري 

  ؛ظفناأل اإلنتاجتوةري مصلحة خاصة ابجلودة البيئية تعمل على تثم ن البيئة، وتوةر خيارات 

 عامة  ؛ قتصاديةلية إعادة تدوير املخلفات الصناعية يف املؤسسات اإلآمن خقال محاية البيئة  مفاهيم تعزيز 

  قتصادية اليت تناجم عنها؛و املواسب البيئية و اإل 14001أيزوأمهية احلصول على املواصفة القياسية  تعزيز 

 و التخلص منها ابلطرق الصحيحة أالتخلص السليم من املخلفات الصناعية من خقال إعادة تدويرها  ضرورة 

 ؛صعب تدويرها أن  و       

  تساهم يف توةري اجلهد والوقت وتقلل من ندرة املوارد؛ اليتدراج تونولوجيات حديثة ونظيفة إاحلث على 

 :آفاق البحثرابعا/

 ميدانيةدراسة و  ستعراض نظري إ اليت ختص اإلدارة البيئية، من خقال اجلوانباولنا من خقال هذه األطروحة التطرق ملختلف ح  

 :اقرتاح ألمههإ، ويف ما يلي يف هذا اجملال توون هذه الدراسة منطلقا لدراساتأن إحصائية متعددة، نرجو  دواتأبمعززة 

 عادة تدوير املخلفات الصناعية  يف تفعيل االقتصاد الدائري و حتقيق التنمية املستدامة؛إأثر 1-

 ؛ ابجلزائر دور املؤسسات الناشئة يف حتقيق التوازن البيئي2-

 ؛يف حتس ن االداء البيئي يف اجلزائر او دورهإعادة التدوير قاوالت م-3

 ؛الصناعية على األداء البيئي للمؤسسات 14001 أيزو أثر تطبيق نظام اإلدارة البيئية-4
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ECDE ،2017طروحة دكتوراه ، جامعة حممد خيضر بسورة،أ. 

 تدامة  دراسة قتصادية لتحقيق التنمية املسستخدام املتكامل للمواصفات العاملية )اإليزو( يف املؤسسة اإلاإلطارق راشي،  .48

 .2011،مذكرة ماجستري،جامعة ةرحات عباس ،سطيف،SOMIPHOSحالة شركة مناجم الفوسفاط بتبسة 

 توراه، جامعة طروحة دكأ، ة حلماية البيئة وتدعيم التنمية املستدميةآية كأداإلنتاجة التجهيزات ناصيعاشور مزريق ،  .49

 .2009اجلزائر،

يف توجيه السلوك البيئي للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية  ISO14001دراة البيئية دور نظام اإلعبد الورمي حلليح،  .50
، مذكرة ماجستري،كلية العلوم االقتصادية و التاجارية و علوم التسيري،جامعة حالة بعض املؤسسات االقتصادية دراسة 
 .2017عباس،سطيف ،اجلزائر، ةرحات 

حالة  مصنع   قتصادية  دراسةدارة البيئية يف حتقيق  امليزة التنافسية  للمؤسسة  اإلدور نظام اإل، ن اعبد الورمي مش .51

قتصادية و التاجارية و علوم التسيري، جامعة ةرحات ماجستري،كلية العلوم اإل،مذكرة SCAEKمسنت عني الكبرية اإل

 .2012سطيف، اجلزائر، عباس 
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 اجملالت و الدورايت:    

 داء البيئي للمؤسسات يف حتسني األ ISO14000دارة البيئية دور نظام األعبد القاوي، عقبة محز ابيل، محد يت،أ .58

 .2016،اجلزائر  ،، جامعة محة خلضر ، الوادي 02قتصادية ،العددجملة التنمية اإلالصناعية ،

 2004:14001ئية دارة البيتقومي مستوي متطلبات نظام اإلعبد الغين البيايت،ان ،سوز ان ل ةيحآيثار عبد اهلادي إ .59

ISO 2008،70ددراة و االقتصاد،العدجملة اإلمعمل اببل، ،دراسة حالة يف شركة العامة لصناعة البطرايت. 

 Journal of، ستدامة البيئية للمؤسسة الصناعيةاإلبسبع عبد القادر ،طهراوي دومة علي ، بودخدخ كرمي ،  .60

Economic Growth and، Entrepreneurship2018، 01، العدد01، اجمللد. 

اج خلضر، ري،جامعة  احل،مذكرة ماجست دراة البيئية من طرف  املؤسسات الصناعيةاثر تطبيق نظام اإلأعز الدين دعاس ، .52

 .2011ابتنة 

 ،مذكرة ماجستري،جامعة احلاج دارة البيئة من طرف املؤسسات الصناعية إاثر تطبيق نظام أالدين دعاس،  عز .53

 .2011خلضر،ابتنة،

 سرتاتيجيات احلد من التلوث الصناعي يف حتقيق التنمية  الصناعية املستدامة :دراسة حالة املناطق إدور عريوة نصرية، .54

حات قتصادية و التاجارية و علوم التسيري ، جامعة ةر ،مذكرة ماجستري،كلية العلوم اإلالصناعية مسيلة برج بوعريريج سطيف

 .2011عباس،سطيف اجلزائر،

طروحة دكتوراه، أ قتصادية اجلزائرية ،التسويق االخضر كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية ابملؤسسة اإلةاروق براهيمي،  .55

 .2016بسورة،جامعة 

أطروحة  ،أثر إدارة النفاايت الصلبة على حتقيق امليزة التنافسية دراسة حالة جممعة نقل ةازع جباشيحى عمري ، .56

 .2016دكتوراه،جامعة عمان العربية ،األردن،

 ، مذكرة مقدمة ضمن م2030ترشيد الطاقة ومحاية البيئة لتحقيق التنمية املستدامة دراسة مستقبلية مباركي إبراهيم،  .57

ارية وعلوم التسيري، قسم قتصادية والتاجقتصاد التنمية، ، كلية العلوم اإلإمتطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ةرع 

 .2014ابتنة  ،جامعة احلاج خلضر  العلوم االقتصادية، 
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توريت للعلوم اإلدارية  جملة خضر،سرتاتيجية إلعادة التدوير يف تعزيز فلسفة التسويق األبعاد اإلاألاثمر البوري ،  .61

 .2011،،جامعة توريت، العراق 23، العدد7و االقتصاد، اجملد

ملستدامة اسياسات ونظم اإلدارة البيئية يف املؤسسات اإلقتصادية ودورها يف حتقيق التنمية محزة دابر و زين عيسى،  .62

 .2017، 01،العدد02قتصاد املال و االعمال ، اجمللد إ، حملة دراسة حالة: شركة روائح الورود بوالية الوادي

  107،2018العدد، ةاق البيئة و التنميةآ،جملة البيئية والتسويقية على املنشآتأثر تطبيق اإلدارة خالد سيد حممد،  .63

حالة يف  وإمكان ية تطبيقه دراسة ISO14004نظام االدارة البيئية وفق متطلبات املواصفة الدولية رجاء جاسم حممد، 

،  01،اجمللد  Journal of Economics and Administrative Sciences مصنع املامون الزويت النباتية،

 .2009، 54العدد

 اسات إقتصادية  ية  در ناسن، جملة احلقوق والعلوم اإلمسامهة التكنولوجيا اخلضراء يف محاية البيئة ن ميلود، انسح .64

 .2009،العدد02اجمللد

 مسامهة سياسات الدعم الفالحي يف النمو االقتصادي حتقيقا للتنمية عائشة سلمى كحيلي، حدة ةروحات،  .65

 .2017، 03قتصادية الومية ،العددجملة الدراسات اإل،-2016اىل 1980حالة اجلزائر خالل الفرتة  -املستدامة

 جتهادلة اإلجمجهود اجلزائر يف محاية البيئة ومكافحة التلوث النفطي،  ، اينعبد القادر عبد الرمحن،بن عودة حس .66

 .2019 ،04، العدد8للدراسات القانونيةو االقتصادية ، اجمللد

لة جم اثر اسرتاتيجية البحث و التطوير على رحبية  املؤسسة االقتصاديةعبد اللطيف مصيطفى،عبد القادر مراد، .67

 .04،2013أداء املؤسسات اجلزائرية،العدد

 جملة  مسنت عني توتةإية يف شركة نادراسة ميد 14001يزومهية تبين نظام األأعمر شريف ، مجال الدين خيلف،  .68

 .2016،01،العدد،30اجمللد،نية دراسات اقتصاديةانسالعلوم اإلاحلقوق و 

 .2018 ،2، العدد11ية، اجمللد ناسن، جملة احلقوق و العلوم اإلدور املناطق الصناعية يف محاية البيئةسنقره ، عيشة .69

دعم األداء  و ظف كآلية لزايدة فعالية ممارسة اإلدارة البيئيةناأل اإلنتاجبرانمج ةاتح جماهدي ، اشرف ابراهيم،  .70

 .2012،01، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، العددللمؤسسة البيئي

https://www.maan-/
https://www.maan-/
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 .01،2016ون و العلوم السياسية ،العددنا،اجمللة النقدية  للق دور اجلمعيات يف محاية البيئةةاطمة الزهراء دعموش ،  .71

  البيئة قتصاد الدائري حلمايةاإل ىلإقتصاد اخلطي متطلبات التحول من اإلةاطمة الزهراء قندوز ، على زعيب ، .72

REVUE DES SCIENCES COMMERCIALES2018، 01، العدد07، اجمللد  

 اإلنتاج األنظف كاسرتاتيجية لدعم نظم االدارة البيئية لتحقيق التنمية املستدامة دراسة ةريدة كايف ، علي طامل ، .73

  . 2017ن ا،جو 05العدد،جملة ميقاف للبحوث و الدراسات، الة مؤسسة فريتال عنابة ح

دراسة حالة يف  14001:2004أيزوتقييم نظام اإلدارة البيئية وفقا للمواصفة القياسية داود، ان ةضيلة سلم .74

،من املوقع 2008،جامعة بغداد، العراقية احلفرشركة

https://www.researchgate.net/publication/325768220 مت االطقاع عليه ،

 .10:56الساعة، على 10/11/2020بتاريخ

و حبوث الوطن العريب ،دراسات التلوث الصناعي يف العراق و سبل معاجلتهقاسم شاكر الفقاحي ،  .75

 .17،2005العدد،

 .2007، 05، جملة البحث، العدددور الدولة يف محاية البيئةكمال رزيق، .76

،جملة البحوث 14001أيزودارة البيئية عتماد املؤسسات اجلزائرية لنظم اإلإ ،سعيدة تلخوخ ، اينجميد شعب .77

 .5،2018املتقدمة،العدداالقتصادية 

 .2005،جويلية29، جملة أسيوط للدراسات البيئية، العددنظم اإلدارة البيئيةحممد أبو القاسم حممد،  .78

 .2003، ، جملة بيئتنا ، اهليئة العامة للبيئة،دولة الوويت التلوث الكيميائي يف البيئة الكويتيةحممد احملسن ،  .79

 .2018،مارس11ةاق للعلوم،العددآ،جملة سرتاتيجي ملستقبل مستدامإين اخلضراء مدخل ااملبطواهرية، مىن .80

 داءأحسني اخلضراء  لت دراة سلسلة التوريدإصحاب املصاحل على ممرسات أاتثري ضغوط حممد حممود ابو خشبة ، .81

ة  كلية التاجارة كلية التاجارة  للبحوث العلمي،جملة  املنظمة دراسة تطبيقية على عينة من املنظمات الصناعية املصرية

 .2018( جامعة االسوندرية ،مصر،55)01، 
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اتثري ضغوط اصحاب املصاحل على ممرسات ادراة سلسلة التوريداخلضراء  لتحسني اداء حممد حممود ابو خشبة ،. 85

التاجارة ،  التاجارة  للبحوث العلمية  كلية،جملة كلية املنظمة دراسة تطبيقية على عينة من املنظمات الصناعية املصرية

 .2018(، جامعة االسوندرية ،مصر،55)01

بني التعديالت و العراقيل  14001:2015يزوالنسخة  احملدثة لنظام االدراة  البيئية األمعاذ ميمون،سهام بن الشيخ، .86

 .2018،،جملة اقتصادايت املال و االعمال و املكاسب اليت  تواجه منظمات االعمال

، بسورة ،  ية،جامعة حممد خيضرأن سن ،جملة العلوم األضرورة املعاجلة االقتصادية للنفاايت االقتصاديةميلود تومي،.87

 .2002اجلزائر،

 Revue des،  إعادة تدوير النفاايت يف ظل االقتصاد الدائري و حتقيق التنمية املستدامةنصرية هنربي، .88

Réformes Economiques et Intégration En Economie Mondiale13،اجمللد ،

 .2019،02العدد،

 اد  و التسيري ، جملة علوم االقتصاجلباية البيئية عنصر مفتاحي حلماية البيئة يف اجلزائرهاجر عزي، رشيدة ساملي،.89

 .2016و التاجارة،العدد

طلع عليه بتاريخ أ،2015وتأ،االقتصادية جريدة العرب االقتصادية و الدولية ، ما معىن كفاءة الطاقة ؟هيثم ابحيدرة، .90

 ، من املوقع 15:25، على الساعة  11/03/2021

https://www.aleqt.com/2015/08/10/article_980343.html 

دارة النظيفة للنفاايت كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة ابملؤسسة االفتصادية حالة رزيقة غراب،اإلوليد محاش ، .91

 ون،نا،جملة مشواة يف االقتصادة التنمية و الق سطيف  ENPCاملؤسسة الوطنية للبالستيك و املطاط 

 .2017،السنة06،العدد01اجمللد

، جملة الواهات للبحوث و تسيري املؤسسات اجلزائريةيف  14000ة نظام االدارة البيئية االيزو نامكوليد شتوح، .92

 .2014، 2العدد 07الدراسات اجمللد
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على التوازن   ثرهاأتدوير املخلفات و   إعادة قتصاد الدائري األخضراإل يوسف جحيش، يسم ن عابد،.93

 .2020 فينا،ج16العدد، 09، اجمللة اجلزائرية ألمن و التنمية ،اجمللد تاج بدائل الطاقةنإااليكولوجي و 

III. :امللتقيات الوطنية و الدولية 

ؤمتر اخلامس عشر ،امل االقتصاد الدائري مفهوم و بعض التطبيقات و املقرتحات مع إشارة لتجربة عربيةمحد الوواز ،ا .94

 -التنمية العربية ب ن التحدايت الراهنة و اةاق الثورة  الصناعية الرابعة -للاجمعية العربية للبحوث االقتصادية 

 .2019ديسمنرب14-13،ن ابريوت،لبن13،

داخلة ابمللتقى الدويل ، ماإلدارة البيئية والتنمية اخلضراء مع اإلشارة اىل حالة اجلزائر، يناقوي بوحنية ، عبد اجمليد رمض .95

 . 23/11/2011-22ية ،جامعة ورقلة ،ناحول األداء املتميز للمنظمات و احلوومات، الطبعة الثالثاني

من برانمج -االقتصاد األخضر كرافد للتحفيز و التنويع االقتصادي يف اجلزائركرمية حبيب،عادل زقرير،طارق قندوزي، .96

،ملتقى دويل حول االجتاهات احلديثة للتاجارة الدولية و -2030اجلذيذ للنمو رؤية ات النوذج أن عاش اىل الرهناإل

 .2019ديسمنرب 03و02حتدايت التنمية املستدامة ،جامعة الوادي ،

امللتقى  ، نظام اإلدارة البيئية كمدخل لتحقيق التميز التنافسي يف املؤسسة االقتصادية، يناحممد زرقون، بوحفص رو  .97

-26، اجلزائر ،يومي  1945ماي  08املؤسسات و املؤسسة االقتصادية اجلزائرية و التميز،جامعة قاملة  حول تسيريالثاني

 .2007نوةمنرب  27

املراجعة البيئية كأداة لتحسني األداء البيئي للمؤسسات الصناعية العربية ابإلسقاط  مزريق عاشور،قدور بن انةلة ، .98

يف املنظمات  اإلبداع والتغيري التنظيمين ا،مداخلة مبلتقى دويل بعنو على حالة مؤسسة االمسنت ومشتقاته ابلشلف 

 .19/05/2011-18احلديثة دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية،،جامعة سعد دحلب ،البليدة،اجلزائر، 

اإلدارة البيئية للمنشآت الصناعية كمدخل حديث للتميز جنوى عبد الصمد،طقال حممد مفضي بطاينة، .99

 . 09/08/2005و08وومات،جامعة ورقلة،،املؤمتر العلمي الدويل حول االداء املتميز للمنظمات و احلالتنافسي

بعاد و آةآق التنمية املستدامة ،امللتقى الدويل اخلامس اسرتاتياجيات الطاقة أحممد مسلم، عبد القادر مسعودي،  .100

 املتاجددة
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 .2018/اةريل/02،13/14و دورها يف حتقيق التنمية املستدامة ، جامعة البليدة  

IV.  ني نااملراسيم و القو: 

، 2003جويلية  19املؤرخ يف  10-03ون رقم نااجلريدة الرمسية  للاجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،الق .101

 .2003، 43رمسية عددطار  التنمية املستدامة ، جريدة إاملتعلق حبماية البيئة  يف 

 علق بتسيري النفاايت و مراقبتهاون املتناالقاجلريدة الرمسية للاجمهورية اجلزائرية ، .102

 .77،15/12/2001،العددمعاجلتها

V. :تقارير 

البيئة والصحة والسالمة اخلاصة مبرافق التعامل مع  أن إرشادات بشإرشادات البنك الدويل ،  .103

 .2007ديسمنرب10،النفاايت

 ياتناقاملخاطر الناشئة املتصلة ابلبيئة و التنة املشرتكة ب ن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، ااألم .104

نووك، املسؤويل سقامة األغذية املشرتك ب ن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية  ، املنتدى العاملي الثاينحلديثةا

، ،من املوقع 12/10/2004-14اتيلند، 

http://www.fao.org/3/y5871a/y5871a00.htm#anchor، يه بتاريخ علاطلع

 .14:20،على الساعة 15/04/2021

 . 2017، مؤمتر األطراف الدورة الثالثة عشر ، اوردوس، الص ن ،سبتمنربتفاقية مكافحة التصحرإاألمم املتحدة ، .105

 ، التنمية املستدامة و العمل الالئق و الوظائف اخلضراءاعمال موتب العمل الدويل ، اجلدولالتقرير اخلامس من  .106

 .2013، جنيف ، سويسرا،102مؤمتر العمل الدويل ، الدورة 

مشروع حتسني كفاءة طاقة اإلضاءة و األجهزة ، RCREEEاملركز اإلقليمي للطاقة املتاجددة وكفاءة  الطاقة  .107

وطنية لوفاءة األجهزة الوهرابئية املنزلية يف دول األعضاء ابملركز اإلقليمي للطاقة املتاجددة و كفاءة الطاقة ، النربامج الاملنزلية 

 .، القاهر ، مصر العربية 2012،سبتمنرب 



 قائمة املراجع                                                                                         

267 

،مرجع 2011خر :مسارات اىل التنمية  املستدامة  و القضاء على الفقراقتصاد إحنو برانمج االمم املتحدة للبيئة ، .108

، على 03/10/2019طلع عليه بتاريخ إ،www.unep.org/greeneconomyمن املوقع  لواضعي السياسات، 

  .23:03الساعة 

اهتا و ستعراض سياسإاملنظور البيئي ملؤسسات منظومة  االمم املتحدة: موريي،ن اريوه رومناوماات،نااتداموري  .109

 .2010،وحدة التفتيش املشرتكة ، االمم املتحدة،جنيف ،سويسرا،ممارساهتا يف جمال اإلدارة البيئية الداخلية 

 دوراهتا يف اجملاالت اخلمسة املعروضة على جلنة األمم املتحدة للتنمية املستدامة أن تقرير التنفيذ اإلٌقليمي بش .110

  .، االمم املتحدة2010(، اجمللس االقتصادي واالجتماعي، جلنة التنمية املستدامة ،الدورة الثامنة عشرة مايو/أاير 18)

ة السادسة والعشرون ، الدور ن ااملستدام اإلنتاجاالستهالك و ، تقرير املدير التنفيذي جمللس ادارة االمم املتحدة للبيئة  .111

 .2011شباط/ةنرباير  24اىل  21جمللس اإلدارة، املنتدى البيئي الوزاري العاملي، نريويب،من 

  ، ISO 14001أسس ومبادئ نظم اإلدارة البيئية هيئة التقييس لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية،  .112

-https://www.gso.org.sa/ar/e-services/gulf-encyclopedia/iso-14001-basisمن املوقع 

and-principles-of-environmental-management  systems/ ،  اطلع عليه

 .15.39،على الساعة24/09/2020بتاريخ

، قائمة املعلومات عن زلالتفاقية ابتعبئة املوارد املالية لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية وكالة محاية البيئة الدمناركية ،  .113

 .2004موارد التمويل املمونة إلدارة املخلفات ،مارس 

االعمال  اجلدول،البند اخلامس من  و منو العمالة و التنمية اإلنتاججل حتسني أمهارات من مؤمتر العمل الدويل ،  .114

 . 2008،97،موتب العمل الدويل ، جنيف،الدورة،

من املوقع ،  كلنا لدينا دور نلعبه يف توفري األغذية،منظمة األغذية و الزراعة لقامم املتحدة  .115

http://www.fao.org/zhc/detail-events/ar/c/889642 FAO / ، مت االطقاع عليه بتاريخ

  .09:28،على الساعة 22/02/2021

file:///C:/Users/El%20Badr%20Info/Desktop/هيئة%20التقييس%20لدول%20مجلس%20التعاون%20لدول%20الخليج%20العربية،%20أسس%20ومبادئ%20نظم%20الإدارة%20البيئية%20ISO%2014001%20،%20%20من%20الموقع%20https:/www.gso.org.sa/ar/e-services/gulf-encyclopedia/iso-14001-basis-and-principles-of-environmental-management%20%20systems/%20،
file:///C:/Users/El%20Badr%20Info/Desktop/هيئة%20التقييس%20لدول%20مجلس%20التعاون%20لدول%20الخليج%20العربية،%20أسس%20ومبادئ%20نظم%20الإدارة%20البيئية%20ISO%2014001%20،%20%20من%20الموقع%20https:/www.gso.org.sa/ar/e-services/gulf-encyclopedia/iso-14001-basis-and-principles-of-environmental-management%20%20systems/%20،
file:///C:/Users/El%20Badr%20Info/Desktop/هيئة%20التقييس%20لدول%20مجلس%20التعاون%20لدول%20الخليج%20العربية،%20أسس%20ومبادئ%20نظم%20الإدارة%20البيئية%20ISO%2014001%20،%20%20من%20الموقع%20https:/www.gso.org.sa/ar/e-services/gulf-encyclopedia/iso-14001-basis-and-principles-of-environmental-management%20%20systems/%20،
http://www.fao.org/zhc/detail-events/ar/c/889642/


 قائمة املراجع                                                                                         

268 

من ، ISO14001أسس و مبادئ نظم اإلدارة البيئية هيئة التقييس لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، .116

-https://www.gso.org.sa/ar/e-services/gulf-encyclopedia/iso-14001-basisاملوقع 

and-principles-of-environmental-management-systems ،05/11/2020ع عليه بتاريخ طلإ 

 .15:20على الساعة 

ستدامة يف امل االقتصاد األخضر وأثره علي التنمية ،خرونآمارينا ماهر عبداملسيح، و  السعد، دي صنربي ابوناس .117

ة للدراسات االسرتاتياجية االقتصادية و السياسية ،جويلي املركز الدميقراطى العرىب ،ضوء جتارب بعض الدول: دراسة حالة مصر

،على الساعة  14/02/2021طلع عليه بتاريخ إ، https://democraticac.de/?p=47167من املوقع ، 2017

48:14.  

من املوقع  ، 2017 ن اجو -يويت هوسغرهار ،الثقاةة يف صميم أهداف التنمية املستدامة،رسالة اليونيسوو،اةريل .118

https://plus.google.com/+UNESCO10:15، على الساعة  14/02/2021طلع عليه بتاريخ إ،. 

،إطلع عليه  http://dim-msila.dz/?page_id=2من املوقع و املناجم لوالية املسيلة ،  صناعةمديرية ال .119

  .17:39، على الساعة21/01/2022بتاريخ

 يا/ املراجع ابللغة االجنبية :ناث              

I. LES OUVRAGES : 

120. Andrews Richard N. L ,Nicole Darnall, and al, Environmental Management 

System : History Theory And Implementation Reserch ,Regulation Frome The In-

side :can envienmental mamangment systems achives policy goals ?,DC Resources For The 

Future, Wachington,2001. 

121. Alan S Morris,ISO14000 Environnemental Management Standards Engineer-

ing And Financial Aspects, John Wiley & Sons Ltd, England,2004. 

 

https://www.gso.org.sa/ar/e-services/gulf-encyclopedia/iso-14001-basis-and-principles-of-environmental-management-systems
https://www.gso.org.sa/ar/e-services/gulf-encyclopedia/iso-14001-basis-and-principles-of-environmental-management-systems
https://democraticac.de/?author=2
https://democraticac.de/?p=47167
https://plus.google.com/+UNESCO
http://dim-msila.dz/?page_id=2


 قائمة املراجع                                                                                         

269 

122. Colin Francis , Suren Erkman, Environmental Management For Industrial Es-

tates-Information And Training Resources ,technical report Prepared for United Na-

tions Environment Programme Division of Technology, Industry and Economics, 

UNITED NATIONS PUBLICATION,2001. 

123. Jacques Salamitou, Management environnemental, Edition Dunod, Paris, 2004. 

124. Jean Marie DEBLONDE, Ledeveloppement durable, une reponse une crisr 

globale, éditions Ellipses, Paris, 2011, 

125. Karin Boras, Le développement durable, l'avenir des PME ,pour une  écono-

mie  partenariale ,afnor éditions 2011.  

126. Kreith  F, Handbook Of Solid Waste Management, McGraw-Hill Companies, New 

York,USA,2009. 

127. Yarnell & Patrick, Implementing An Iso 14001 Environmental Management System , 

A Case Study Of Environmental Training And A Wavereness Of The Vacouver International 

School Of Resource & Environnement Of Management ,1999 . 

II. THESES : 

128. Colin Francis , Suren Erkman, Environmental Management For Industrial Es-

tates-Information And Training Resources ,technical report Prepared for United Nations 

Environment Programme Division of Technology, Industry and Economics, UNITED NA-

TIONS PUBLICATION,2001. 

III. REVUES ET PERIODIQUES: 

129. ADAM B Jaffe, RICHARD G Newell , ROBERT N  Stavins, Technological 

change and the Environment ,Handbook of Environmental Economics, Volume 1, Edited 

by K.-G. Miller and J.R . Vincent, Elsevier Science B.V, 2003, 464 ,doi:10.1016/s1574-

0099(03)01016-7. 



 قائمة املراجع                                                                                         

270 

130. Aline Vomero Reis, Fábio de Oliveira Neves, Suzana Eda Hikichi, Eduardo Gomes 

Salgado,Luiz Alberto Beijo, Is ISO 14001 certification really good to the company? a 

critical analysis, journal  Production,2018. 

131. Faical Assobhei , Rachid Bengueddour , Mahjoub Aouane , Driss Hmouni , et , Bra-

him Bourkhiss , Contribution A L’amelioration Du Systeme De Management Envi-

ronnemental Selon La Norme Iso 14001 Version 2004 : Cas D’une Entreprise Des 

Boissons Gazeuses (Maroc), American Journal Of Innovative Research And Applied 

Sciences,N°6(3),2018 

132. GAOXIA ZHU, Empirical Analysis Of Technical Efficiency Of List Compa-

nies In Environmental Protection Industry, Energy Procedia, N° 5, 2011. 

133. Johnson, D. L.; Ambrose, S. H.; Bassett, T. J.; Bowen, M. L.; Crummey, D. E.; Isaac-

son, J. S.; Johnson, D. N.; Lamb, P.; Saul, M.; Winter-Nelson, Meanings of Environmen-

tal Terms, Journal of Environmental Quality, 26 (3),1997.   

134. Eliasch  J,The Eliasch Review, Climate Change: Financing Global For-

ests,UK2008, http://www.ofcial-documents.gov.uk/docu-

ment/other/9780108507632/9780108507632.pdf 

135. Markus Klausner, Chris T. Hendrickson, Reverse-Logistics Strategy for Product 

Take-Back, Interfaces30(3), May–June 2000. 

136. NICOLAS RIEDINGER , CELINE THEVENOT , La norme ISO 14001 est-elle 

efficace ?Une étude économétrique sur l’industrie française, journal ÉCONOMIE ET 

STATISTIQUE N° 411, 2008. 

137. MOULOUD KADRI, Le Développement Durable, L'entreprise Et La Certifi-

cation Iso 14001, Revue Marché et Organisations, Editions L'Harmattan ,2009. 

http://www.ofcial-documents.gov.uk/document/other/9780108507632/9780108507632.pdf
http://www.ofcial-documents.gov.uk/document/other/9780108507632/9780108507632.pdf
http://www.ofcial-documents.gov.uk/document/other/9780108507632/9780108507632.pdf


 قائمة املراجع                                                                                         

271 

138. Rocio Carrillo Labella , Fatiha Fort and Manuel Parras Rosa , Motives, Barriers and 

Expected Benefits of ISO 14001 in the Agri-Food Sector, journal of Sustainability, 

N°12(5),2020. 

139. Segarra Ona. M, Peiro-Signes. A, Verma . R, Mondejar  Jimenez. J, & Vargas Vargas. 

M, Environmental Management Certifification (ISO 14001): Effects on Hotel Guest 

Reviews, Cornell Hospitality Report, 14(8), 6-17 ,2014. 

140. Toshi H. Arimura, Nicole Darnall, Rama Ganguli, Hajime Katayama, The Effect of 

ISO 14001 on Environmental Performance:Resolving Equivocal Findings, Journal of 

Environmental Management,2015. 

141. Vargas,V, M. Meseguer,S,M. , Mondéjar ,J,J. and Mondéjar,J ,J,A, Environmental 

Protection Expenditure for Companies: A Spanish Regional Analysis, international journal of 

environment research,N° 4( 3),2010. 

142. VERA FERRÓN VÍLCHEZ, The Dark Side Of Iso 14001:  

The Symbolic Environmental Behavior, European Research on Management and 

Business Economics,N° 23 , 2017. 

IV. CONFERENCE : 

143. CHOUALI Naima, Les pratiques du système de management environnemen-

tal certifié ISO14001 au sein d’une entreprise publique algérienne   :  Cas de l’Entre-

prise Portuaire de Béjaia (EPB), conférence des Mécanismes de protection de l'environne-

ment, organisés par le Centre pour la génération de la recherche scientifique, Alger,2017. 
  

V. LES RAPPORTS : 

144. Armelle Giry, Le Systeme D’informationenvironnementale Français, Direc-

tion Des Etudes Economiques Et De L'evaluationenvironnementale, N° 03-M01, Pa-

ris,France , Document De Travail . 

https://ijer.ut.ac.ir/issue_1_2.html
https://ijer.ut.ac.ir/issue_1_2.html
https://ijer.ut.ac.ir/issue_1_2.html


 قائمة املراجع                                                                                         

272 

145. Colin Francis , Suren Erkman, Environmental Management For Industrial Es-

tates-Information And Training Resources ,technical report Prepared for United Na-

tions Environment Programme Division of Technology, Industry and Economics, UNITED 

NATIONS PUBLICATION,2001. 

146. l’organisation des nations unis pour l’éducation la science et la culture, Programme 

Mondial pour l’Évaluation des Ressources en Eau (WWAP), Rapport mondial des 

Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau, L'eau et l'emploi,2016. 

147. Plan De Gestion Environnementale Et Sociale (PGES),République Tunisienne 

Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement, Octobre 2017. 

148. Stephanie Adrian, Protecting the Marine Environment, United States Environ-

mental Protection Agency, Last updated on July 11, 2019, Consult it on 

16/09/2020,at15 :10.https://www.epa.gov/international-cooperation/protecting-marine-en-

vironment. 

149. United Nations Environment Programme (UNEP), Green Jobs:Towards decent 

work in a sustainable, low-carbon worldrld, September 2008, www.unep.org/la-

bour_environment/features/greenjobs.asp . 

150. United nations publication, Glossary of environment statistics  ,department for 

economic and social information and Policy  analysis ,series F ,N67,1997. https://un-

stats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_67E.pdf 

151. UNEP, Towards a green economy, Pathways to sustainable development and 

poverty eradication , 2011. View on date 25/02/2021 at 11 :55, from, www.unep.org/green-

economy. 

152. International Organization for Standardization, Introduction To ISO 14001:2015,  

date 09/04/2020, At 14:43, , From The Site https://www.iso.org/files/live/sites/iso-

org/files/store/en/PUB100371.pdf, View on 

http://www.unep.org/greeneconomy
http://www.unep.org/greeneconomy
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100371.pdf,%20View%20on%20date%2009/04/2020,%20At%2014:43
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100371.pdf,%20View%20on%20date%2009/04/2020,%20At%2014:43


 قائمة املراجع                                                                                         

273 

153. International Organization for Standardization , ISO 14001 Environmental Man-

agement– Revision, Consult it on a date 16/11/2020, On 15 :40,From The 

Site,https://web.archive.org/web/20190329090722/https://www.iso.org/iso-14001-revi-

sion.html. 

154. May a. Massoud, Michel Mokbel, dana halawani, Moussa el khayat, HEALTH IM-

PLICATIONS OF SOLID WASTE MANAGEMENT , HEALTH AND THE ENVI-

RONMENT IN ARAB COUNTRIES, Report of the Arab Forum for Environment and 

Development 11/10/Nov/2020,Beirut,Libanon. 

VI. LES ARTICLES : 

155. Céline Fiorucci, ISO 14001 Certification Tips for SMEs,netwok for business 

sustainability,business school western university of Canada , Consult it on a 

date 04/05/2021 ,On 12 :23, From the site https://www.nbs.net/articles/3-ways-smes-can-

tackle-iso-14001. 

156. HSE Réglementaire, Norme ISO 14001 : 5 nouveautés pour une norme plus ambi-

tieuse, Consult it on a date24/11/2010, On15 :03, From the site https://hse-reglemen-

taire.com/norme-iso-14001-5-nouveautes-norme-plus-ambitieuse/. 

157. ISO 14001 - Système de Management Environnemental - Guide de Correspond, 

BSI Group France,2017 , consulter le 10/05/2021 ,à 16 :06 ,Depuis le site https://www.bsi-

group.com/LocalFiles/fr-fr/iso-iec-27001/ressources/Guide%20de%20correspon-

dance%20ISO%2014001.pdf. 

158. Oliver Peterson , What is ISO 14000? EMS Basics & Implementation (Environ-

mental Management), Consulted on 22/12/2020,On 20:40,Fromethe site  https://www.pro-

cess.st/iso-14000/ . 

VII. SITES INTERNET : 

https://www.nbs.net/articles/3-ways-smes-can-tackle-iso-14001
https://www.nbs.net/articles/3-ways-smes-can-tackle-iso-14001
https://hse-reglementaire.com/
https://hse-reglementaire.com/norme-iso-14001-5-nouveautes-norme-plus-ambitieuse/
https://hse-reglementaire.com/norme-iso-14001-5-nouveautes-norme-plus-ambitieuse/
https://www.bsigroup.com/LocalFiles/fr-fr/iso-iec-27001/ressources/Guide%20de%20correspondance%20ISO%2014001.pdf
https://www.bsigroup.com/LocalFiles/fr-fr/iso-iec-27001/ressources/Guide%20de%20correspondance%20ISO%2014001.pdf
https://www.bsigroup.com/LocalFiles/fr-fr/iso-iec-27001/ressources/Guide%20de%20correspondance%20ISO%2014001.pdf
https://www.process.st/author/oliver/
file:///D:/What%20is%20ISO%2014000%3f%20EMS%20Basics%20&%20Implementation%20(Environmental%20Management),%20Consulted%20on%2022/12/2020,On%2020:40,Fromethe%20site%20%20https:/www.process.st/iso-14000/
file:///D:/What%20is%20ISO%2014000%3f%20EMS%20Basics%20&%20Implementation%20(Environmental%20Management),%20Consulted%20on%2022/12/2020,On%2020:40,Fromethe%20site%20%20https:/www.process.st/iso-14000/
file:///D:/What%20is%20ISO%2014000%3f%20EMS%20Basics%20&%20Implementation%20(Environmental%20Management),%20Consulted%20on%2022/12/2020,On%2020:40,Fromethe%20site%20%20https:/www.process.st/iso-14000/


 قائمة املراجع                                                                                         

274 

اطلع عليه  ،https://www.env-news.com من املوقع ،ن  هشام ، معايري جودة اهلواء اعلي مهر  .159

 . 13:21، على الساعة 15/04/2021بتاريخ 

160. AND  الوكالة الوطنية للنفاايت،بورصة النفاايت الصناعية، من املوقع
https://bourse.and.dz/indexar.php 16:22، على الساعة 14/01/2022، اطلع عليه بتاريخ. 

 ،من موقعISOيزو ية العربية للتعليم العايل،تعريف األنااالكادميية النربيط .161

https://www.abahe.uk/total-quality-management-enc/63929 ، بتاريخ
 21:00،على الساعة .10/04/2020

مليون شاجرة منذ بداية السنة اجلارية، وكالة األنباء  11ر5سعاد شويب، اليوم العاملي ملواةحة التصحر: غرس   .162

،اطلع http://www.aps.dz/ar/algerie/88476-5-11من املوقع ، 18/06/2020اجلزائرية ،ادرج يوم 

 .11:23،على الساعة 14/09/2020عليه بتاريخ

، ميون مشاهدته على 26/02/2021 قناة العامل ، هدر الطعام يف امريوا مسؤولية بيئية تؤثر على تغري املناخ، .163

https://www.alalamtv.net/news - 

،من املوقع 2016جمدي سعيد، االقتصاد الدائري اقتصاد صناعي اكثر كفاءة، مصر العربية ،ماي .164

https://masralarabia.net 16:08، على الساعة 15/02/20121اطلع عليه بتاريخ 

سية و ،املوسوعة اجلزائرية للدراسات السيا-Green Economy–حممد صخري ،االقتصاد االخضر  .165

  .16:50،على الساعة 06/03/2021اطلع عليه بتاريخ  ،https://www.politics-dz من املوقع االسرتاتياجية 

اطلع عليه ، http://www.meer.gov.dz/a/?page_id=2142من املوقع موقع زارة البيئة اجلزائرية ،  .166

  .09:59، على الساعة 17/03/2021بتاريخ 

عليه ،www.meer.gov.dz/a/?page_id=2168اطلع من املوقع وزارة البيئة و الطاقات املتاجددة ، .167

   .15:49،على الساعة 16/09/2020بتاريخ ،

مال و / https://e3arabi.com/14000من املوقع  ،14000والء عضيبات،سلسلة املواصفة ايزو .168

 .14:14،على الساعة 30/09/2020عمال،اطلع عليه بتاريخأ

file:///C:/Users/El%20Badr%20Info/Desktop/علي%20مهران%20%20هشام%20،%20معايير%20جودة%20الهواء%20،%20من%20الموقع%20https:/www.env-news.com،%20اطلع%20عليه%20بتاريخ%2015/04/2021،%20على%20الساعة%2013:21
file:///C:/Users/El%20Badr%20Info/Desktop/علي%20مهران%20%20هشام%20،%20معايير%20جودة%20الهواء%20،%20من%20الموقع%20https:/www.env-news.com،%20اطلع%20عليه%20بتاريخ%2015/04/2021،%20على%20الساعة%2013:21
https://bourse.and.dz/indexar.php
file:///C:/Users/El%20Badr%20Info/Desktop/سعاد%20شكيب،%20اليوم%20العالمي%20لمكافحة%20التصحر:%20غرس%205ر11%20مليون%20شجرة%20منذ%20بداية%20السنة%20الجارية،%20وكالة%20الأنباء%20الجزائرية%20،ادرج%20يوم%2018/06/2020،%20من%20الموقع%20http:/www.aps.dz/ar/algerie/88476-5-11،اطلع%20عليه%20بتاريخ14/09/2020،على%20الساعة%2011:23
file:///C:/Users/El%20Badr%20Info/Desktop/سعاد%20شكيب،%20اليوم%20العالمي%20لمكافحة%20التصحر:%20غرس%205ر11%20مليون%20شجرة%20منذ%20بداية%20السنة%20الجارية،%20وكالة%20الأنباء%20الجزائرية%20،ادرج%20يوم%2018/06/2020،%20من%20الموقع%20http:/www.aps.dz/ar/algerie/88476-5-11،اطلع%20عليه%20بتاريخ14/09/2020،على%20الساعة%2011:23
file:///C:/Users/El%20Badr%20Info/Desktop/سعاد%20شكيب،%20اليوم%20العالمي%20لمكافحة%20التصحر:%20غرس%205ر11%20مليون%20شجرة%20منذ%20بداية%20السنة%20الجارية،%20وكالة%20الأنباء%20الجزائرية%20،ادرج%20يوم%2018/06/2020،%20من%20الموقع%20http:/www.aps.dz/ar/algerie/88476-5-11،اطلع%20عليه%20بتاريخ14/09/2020،على%20الساعة%2011:23
file:///C:/Users/El%20Badr%20Info/Desktop/محمد%20صخري%20،الاقتصاد%20الاخضر%20–Green%20Economy-،الموسوعة%20الجزائرية%20للدراسات%20السياسية%20و%20الاستراتيجية%20%20من%20الموقع%20https:/www.politics-dz،%20اطلع%20عليه%20بتاريخ%2006/03/2021،على%20الساعة%2016:50
file:///C:/Users/El%20Badr%20Info/Desktop/محمد%20صخري%20،الاقتصاد%20الاخضر%20–Green%20Economy-،الموسوعة%20الجزائرية%20للدراسات%20السياسية%20و%20الاستراتيجية%20%20من%20الموقع%20https:/www.politics-dz،%20اطلع%20عليه%20بتاريخ%2006/03/2021،على%20الساعة%2016:50
http://www.meer.gov.dz/a/?page_id=2142


 قائمة املراجع                                                                                         

275 

، 09/09/2021، اطلع عليه بتاريخ  https://ar.citroen.ae املستدامة-العاملية/البيئة/التنمية-/سرتوين .169

 .15:58على الساعة 

من املوقع ،  ستدامة البيئةإعادة تدوير استثمار و إ  ،تقارير و حتقاليقاتينااحلوميةهد . 170

https://www.aleqt.com/2021/12/06/article_2223326.htmlعليه بتاريخ  ،اطلع

 .15:14، على الساعة 14/01/2022

، اطلع عليه https://www.gpl-dz.comالستعمال البنزين بدون رصاص، من املوقع  التعميم الفعلي.171

 .17:02، على الساعة 14/01/2022بتاريخ
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 :ة ناستبلإلئمة األساتذة احملكمني قا

 

 متاءن جامعة األ اسم و اللقب 
 جامعة غرداية عبد اللطيفوالد حيمودة  د.أ. 01
 جامعة غرداية نور الدينن ا.برهدأ. 02
 جامعة فرحات عباس سطيف د.بن عواق امني 03
 جامعة غرداية د.بوداود بو مدين 04
 املركز اجلامعي افلو د.دين خمتارية 05
 جامعة غرداية  بوحفصيناد.رو  06
 منامستغ جامعة عبد احلميد بن ابديس د.زوراط فاطمة الزهراء 07
 جامعة غرداية .شنيين حسني دأ. 08

 جامعة غرداية د.طالب امحد نور الدين 09
 جامعة غرداية د.عبد الرحيم شنيين 10
 جامعة غرداية د.قصاص الطيب 11
 جامعة غرداية .مصيطفى عبد اللطيفدأ. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 01امللحق رقم 
 



 املالحق                                                                                         

278 

 

 :الدراسة  عينة تمؤسسا ائمة أبمساءق

SARL NAIMI 
 بن سقامة ملعاجلة النفاايت
FADERCO 
CHIBI FOR RECYCLING  
SIDER ELHADJAR TSS 
 بيوتريا 
SARL NCC ENVIRONNEMENT 
MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS -MEI.SPA 

أنبوادي ارهيو والية غليز  -أورسيم  -يوية ولواحقها ناشركة الصناعات امليو   
ENTREPRISE NATIONALE DE PRODUCTION DE BOULONNERIE, COUTELLE-
RIE ET ROBINETTERIE- EPE BCR SPA 
ACED  
SKTM 
AMIMER ENERGIE 
ALGERIAN DESERT PRODUCTS 
GROUPE TBH. CAFE 1001 
LIVRICOM 
ALGERIENNE DES EAUX 
ENAD  

ةرومنواأن العمرية اةريوا اس اوس   
EURL SEBTEX 
FONDERIE GRAREM  
SINOHYDRO  
GENERAL EMBALAGE 
TONIC 
GOROUP IMETAL 
FWO 
SARL HONGHAI ALGERIE 
EPWGCETLAGHOUAT 
R-TECH ALGÉRIE  
YA.RO.LI 
ETBTCE MEZIANE ZAHIR 
LABORATOIRES VENUS / SAPE 
AL ELEC / ALGERIAN ELECTRIFICATION COMPANY 
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SEBTEX 
INERGA 
AFC RECYCLAGE 
ELEC EL DJAZAIR 
BYA ELECTRONIC/THOMSON 
SCIMAT / LA SOCIETE DES CIMENTS DE AIN TOUTA 
VITRE KHEZZANE 
ENR / ENTREPRISE NATIONALE DE RECUPERATION 
FONDAL / ENTREPRISE NATIONALE DES FONDERIES ALGERIENNES 
ALFAPIPE 
BELAID RECUPERATION 
ANABIB / ENTREPRISE NATIONALE DE TUBES ET TRANSFORMATION DE 
PRODUITS PLATS 
EMB /ENTREPRISE NATIONALE DES EMBALLAGES METALLIQUES 
SMTP / SOCIETE MITIDJA TRANSFORMATION PLASTIQUE 
CONDOR 
SOCIETE ELHOUDAIBIA 
SARL TGF DIVERS 
SPA EL FATH 
SARL EL GHAZALA RECUPERATION PNEUMATIQUES ET DERIVES 
SARL GROUPE BECHAR ENLEVEMENT DES ORDURES 
HK RECYCLING AND REGUEL TECH 
EURL.3M.RECUPERATION 
SARL SOKA PLAST 
RADJI RECYCLE 
ALMADAR 
 مؤسسة مجع و تثم ن النفاايت 
RASKALA TOUT 
EURL UNIVERS GREEN 
PLASTICYCLE ALGERIE 
EL IZDIHAR LILOMRANE 
EURL MAAMAR DJAD RECUPERATION ET FONT DU CUIVRE 
SARL ALDJAZAIRIA LITASNIE WATAHWIL AHMED 
SARL RAY TRADING 
RECYCLAGE DES DECHETS ALGERIE  
SARL EVDM TO 
SARL AKFADOU RECYCLAGE VALORISATION 
ERC 
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NEWTECH ALGERIE 
METAL ZONE 
SARL BOUNA TS  
RECYCL ALGERIA 
SARL ECO DECLIC 
SOCIETE DE FABRICATION DE BATTERIES (CBS) S.A.R.L EL CHAFEK 
SARL STID EST 
EURL CINTECH 
SARL .ECODECLIC 
ELBEY ENVIRONNEMENT-RECYCLAGE SARL 
MAAD PLASTOFORM 
EURL.CINTECH 
SARL.DJAIB 
RECUPACK 
SARL.SINO ALGERIENNE DE PLASTIQUE 
SOCIETE DE TRANSFORMATION ALGERIENNE DE PLASTIQUE 
ENVI ECO NET 
COMABTI/COMPAGNIE ALGERIENNE DU BOIS ET TRADING INTERNATIONAL 
PAPIREC 
RAMOS 
RECYPAP 
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 شكرا على تعاونكم
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 :ةالنهائي ستبانةاإل
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سئلة املقابلة أ  

 
 

 ...بعد و طيبة يةحت

 القياسية ملواصفةا على احلصول و البيئة حلماية كالية  الصناعية املخلفات تدوير عادةإن ابعنو  دراسة إبجراء الباحثة تقوم

 التسويق يف دكتوراه درجة  على احلصول ملتطلبات ستكماالإ ذلك و ، اجلزائر يف الصناعية املؤسسات لدى 14001أيزو

  التكرم منكم ورجأ ينإف  اجملال يف واسعة دراية و علمية و عملية  خبربة تتمتعون كمأن   مبا و ، غرداية جامعة من  الصناعي

  لدراسةا اهداف حتقيق اىل شكدون  يؤدي مما موضوعية و بدقة  الورقة، هذا يف الواردة االسئلة مجيع على ابإلجابة

 الإ  تخدامهااس يتم لن و اتمة بسرية هذه املعلومات مع التعامل  سيتم كما.  الالزمة احللول لوضع بتوصيات اخلروج و

 . العلمي البحث ألغراض

 ...االحرتام و التقدير فائق مين تقبلوا

                     االخضري هاجر  الباحثة:

lakhdari.hadjer@univ-ghardaia.dz 

 

 السؤال الرئيسي:
 

  ثر البالغ يف محاية البيئة عادة تدوير املخلفات الصناعية هلا األإلية ،أن آ هل ميكن أن  نعترب 
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، كيف هو احلال ، ابلنسبة   14001أيزوو كذلك تدعم حصول املؤسسات الصناعية على املواصفة القياسية 

 ملؤسستكم ؟
...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .....................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

 فرعية :السئلة الا  

يف حملة وجيزة...، عرفنا سيدي  مبؤسستكم /01
...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

 

  يف مؤسستكم ؟ املتواجدةما نوع املخلفات  /02

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

/كيف تتعاملون مع هذه املخلفات ؟ 03
...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

 

 

 كم هي كمية هذه املخلفات يف السنة او يف الشهر ؟    /04
 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

  املسرتجعة ؟  أو نسبة املخلفات م كمية/ك05
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...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

 ؟ إعادة تدوير املخلفات الصناعيةبرامج و اليات تكريس هي القيمة اليت حتصلت عليها املؤسسة يف اطار ما /06
...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

 

 

 )برامج، اسرتاتيجيات، خطط(؟ سياستكم البيئية /ماهي 07
...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

التحكم يف  و الطبيعية؟ )من خالل تسري املخلفات ، محاية املوارد هل تقومون بقياس األداء البيئي يف مؤسستكم /08

 استخدام الطاقة (؟
...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

 

 كيف هي طرق التحسني البيئي املستمر يف مؤسستكم؟   14001يزوطار حصولكم على شهادة األإيف  /09

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 /ماهي رسالة و رؤية املؤسسة يف اطار محاية البيئة ؟10
...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

 

قاقة و هلا عأ املعلومات ختص هذ  جمقات او نشرات ، حصائيات ...إ، واثئقاةاديت بمنوم رجو أكما 

 شاكرة لوم . مبوضوع البحث .... سأكون جد

 ...شكرا جزيال مسبقا
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 وين ملركب احلجارنامراحل تغري الشكل الق
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 -وحدة فرسيد مركب احلجار-عادة تدوير احلديد إورشة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 07امللحق رقم 
 



 املالحق                                                                                         

305 

 

 

 

 

 

 

يف اجلزائر حسب وزارة الصناعة  14001يزوستشارية  املعتمدة ملنح األاإلاملكاتب مسية لبعض إقائمة 

 2020 ن اجو  اجلزائرية
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 .SPSS.V.26حصائي خمرجات برانمج التحليل اإل
 

 إختبارات الفروق 
 .إعادة تدوير املخلفات الصناعية :01

 إعادة التدوير
Kruskal-Wallis Test 

Ranks 
 N Mean Rank شول امللوية 

 إعادة تدوير النفاايت

 51.57 72 خاصة
 22.83 3 خمتلطة
 41.64 21 وطنية
Total 96  

Test Statisticsa,b 
 إعادة تدوير النفاايت 
Chi-Square 5.166 
df 2 
Asymp. Sig. .076 

 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable:  امللويةشول  

 
Mann-Whitney Test 

Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks حاجم الشركة ممثل براس املال 

 إعادة تدوير النفاايت
دج مليار 02اقل من   54 52.80 2851.00 
دج مليار02اكثر من   42 42.98 1805.00 

Total 96   
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Test Statisticsa 
 إعادة تدوير النفاايت 
Mann-Whitney U 902.000 
Wilcoxon W 1805.000 
Z -1.798- 
Asymp. Sig. (2-tailed) .072 

 
a. Grouping Variable: حاجم الشركة ممثل براس املال 

Kruskal-Wallis Test 
Ranks 

 N Mean Rank نوع الصناعة 

 إعادة تدوير النفاايت

 32.50 2 صناعة غذائية
 53.76 19 صناعة معدنية
 43.47 15 صناعات الورق و الورتون
 22.08 12 صناعية هندسية و الورتونية
 50.25 4 صناعات كيماوية
 55.72 44 صناعات اخرى
Total 96  

Test Statisticsa,b 
 إعادة تدوير النفاايت 
Chi-Square 17.155 
df 5 
Asymp. Sig. .004 

 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: نوع الصناعة 
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Kruskal-Wallis Test 

Ranks 
 N Mean Rank نوع املخلفات 

 إعادة تدوير النفاايت

 32.50 3 خملفات عضوية
 49.83 69 خملفات صلبة
 16.75 2 خملفات سائلة
 13.00 1 خملفات خطرة
 51.12 21 خملفات اخرى

Total 96  

Test Statisticsa,b 
 إعادة تدوير النفاايت 
Chi-Square 6.114 
df 4 
Asymp. Sig. .191 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: تاملخلفا نوع  

Kruskal-Wallis Test 
Ranks 

 N Mean Rank حيازة شهادة االيزو 

 إعادة تدوير النفاايت

 41.90 15 نعم
 50.05 71 ال

احلصولقيد   10 47.40 
Total 96  

 
Test Statisticsa,b 

 إعادة تدوير النفاايت 
Chi-Square 1.186 
df 2 
Asymp. Sig. .553 

 
a.Kruskal Wallis Test 
b.Grouping Variable: االيزو  يازة شهادةاحل  
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 .محاية البيئة :02

ANOVA 
 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .381 3 .191 2.328 .103 
Within Groups 7.612 93 .082   
Total 7.993 95    

Post Hoc Tests 
 

 
Dependent Variable: محاية البيئة Multiple Comparisons 

 
(I) شول امللوية (J) شول امللوية Mean 

Difference (I-J) 
Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper 
Bound 

 خاصة
 -0016.- -6712.- 049. 16858. -33642.-* خمتلطة
 1854. -0964.- 532. 07095. 04453. وطنية

 خمتلطة
 6712. 0016. 049. 16858. 33642.* خاصة
 7316. 0303. 034. 17658. 38095.* وطنية

 وطنية
 0964. -1854.- 532. 07095. -04453.- خاصة
 -0303.- -7316.- 034. 17658. -38095.-* خمتلطة

T-Test 
 

Group Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error حاجم الشركة ممثل براس املال 

Mean 

 محاية البيئة
دج مليار 02اقل من   54 2.5237 .27569 .03752 
دج مليار 02اكثر من   42 2.6336 .29957 .04622 
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ANOVA 
 محاية البيئة
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .420 6 .084 .998 .424 
Within Groups 7.573 90 .084   
Total 7.993 95    

 

 t-test for Equality of 
Means 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Upper 

 محاية البيئة
Equal variances assumed .00704 
Equal variances not assumed .00844 

 

 

 

 

 

 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Con-

fi-
dence 
Inter-
val of 
the 

Dif-
fer-
ence 
Lo-
wer 

 

Equal variances assumed .154 .695 -1.866- 94 .065 -.10994- .05891 
-

.2269
1- 

Equal variances not assumed 
  

-1.847- 84.457 .068 -.10994- .05953 
-

.2283
1- 
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Multiple Comparisons 
Dependent Variable: محاية البيئة  
 LSD 
(I) نوع الصناعة (J) نوع الصناعة Mean Diffe-

rence (I-J) 
Std. Er-

ror 
Sig. 95% Confidence In-

terval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 4347. -1993.- 463. 15958. 11769. صناعة معدنية صناعات كيماوية
 4771. -1715.- 352. 16324. 15278. صناعات الورق و الورتون
صناعية هندسية و 
 5758. -0897.- 150. 16748. 24306. الورتونية

 5434. -0585.- 113. 15149. 24242. صناعات اخرى

 صناعات اخرى

 3409. -4924.- 719. 20973. -07576.- صناعة غذائية
 0335. -2829.- 121. 07963. -12473.- صناعة معدنية
 0827. -2620.- 304. 08673. -08965.- صناعات الورق و الورتون
صناعية هندسية و 
 1883. -1871.- 995. 09447. 00063. الورتونية

 0585. -5434.- 113. 15149. -24242.- صناعات كيماوية
 

 

ANOVA 
 محاية البيئة
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .214 5 .054 .627 .645 
Within Groups 7.779 91 .085   
Total 7.993 95    

 
ONEWAY bbb1 BY a7 
  /MISSING ANALYSIS 
  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 
  



 املالحق                                                                                         

313 

ANOVA 
 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .801 3 .400 5.176 .007 
Within Groups 7.193 93 .077   
Total 7.993 95    

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: محاية البيئة  
 LSD 
(I)  حيازة شهادة
 االيزو

(J)  حيازة شهادة
 االيزو

Mean Dif-
ference (I-J) 

Std. Er-
ror 

Sig. 95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 نعم
 3966. 0828. 003. 07903. *23970. ال
 3236. -1273.- 390. 11353. 09815. قيد احلصول

 ال
 -0828.- -3966.- 003. 07903. *-23970.- نعم
 0450. -3281.- 135. 09393. -14155.- قيد احلصول

 قيد احلصول
 1273. -3236.- 390. 11353. -09815.- نعم

 3281. -0450.- 135. 09393. 14155. ال
 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 .14001اإليزواحلصول على  03
ANOVA 

 احلصور على اإليزو
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .389 2 .194 2.281 .108 
Within Groups 7.923 93 .085   
Total 8.311 95    

 
Post Hoc Tests 
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Multiple Comparisons 
Dependent Variable: احلصور على اإليزو  
(I)  امللويةشول  (J) شول امللوية Mean Diffe-

rence (I-J) 
Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 خاصة
 2779. -4052.- 712. 17199. -06366.- خمتلطة
 -0104.- -2979.- 036. 07239. *-15413.- وطنية

 4052. -2779.- 712. 17199. 06366. خاصة خمتلطة
 2673. -4482.- 617. 18015. -09048.- وطنية

 وطنية
 2979. 0104. 036. 07239. *15413. خاصة
 4482. -2673.- 617. 18015. 09048. خمتلطة

 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

T-Test 
Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error حاجم الشركة ممثل براس املال 
Mean 

 احلصور على اإليزو
مليار دج02اقل من   54 2.0241 .23527 .03202 
مليار دج 02اكثر من   42 2.2353 .32473 .05011 

 
Independent 
Samples Test 

     

 Levene's Test for 
Equality of Vari-

ances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Diffe-
rence 

Std. Er-
ror Dif-
ference 

95% 
Confi-

dence In-
terval of 
the Dif-
ference 
Lower 

احلصور على 
 اإليزو

Equal variances 
assumed 

4.006 .048 
-

3.695
- 

94 .000 -.21124- .05717 -.32475- 
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Equal variances 
not assumed 

  -
3.553

- 

72.02
5 .001 -.21124- .05946 -.32978- 

 
 
 t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Upper 

 احلصور على اإليزو
Equal variances assumed -.09774- 
Equal variances not assumed -.09271- 

 
Oneway 

ANOVA 
 احلصور على اإليزو
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.335 6 .267 3.443 .007 
Within Groups 6.977 90 .078   
Total 8.311 96    

 
 
Post Hoc Tests 
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Multiple Comparisons 
Dependent Variable: احلصور على اإليزو  
 LSD 
(I) نوع الصناعة (J) نوع الصناعة Mean Diffe-

rence (I-J) 
Std. Er-

ror 
Sig. 95% Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 صناعة غذائية

 4665. -3559.- 790. 20698. 05526. صناعة معدنية
 5542. -2786.- 513. 20959. 13778. صناعات الورق و الورتون
 3100. -5350.- 598. 21265. -11250.- صناعية هندسية و الورتونية
 0915. -8665.- 112. 24112. -38750.- صناعات كيماوية
 5045. -2954.- 605. 20130. 10455. صناعات اخرى

 صناعة معدنية

 3559. -4665.- 790. 20698. -05526.- صناعة غذائية
 2736. -1085.- 393. 09617. 08251. صناعات الورق و الورتون
 0362. -3717.- 106. 10267. -16776.- صناعية هندسية و الورتونية
 -1385.- -7471.- 005. 15317. *-44276.- صناعات كيماوية
 2011. -1026.- 521. 07643. 04928. صناعات اخرى

 صناعات الورق و الورتون

 2786. -5542.- 513. 20959. -13778.- صناعة غذائية
 1085. -2736.- 393. 09617. -08251.- صناعة معدنية
 -0360.- -4645.- 023. 10783. *-25028.- صناعية هندسية و الورتونية
 -2140.- -8365.- 001. 15668. *-52528.- صناعات كيماوية
 1322. -1986.- 691. 08325. -03323.- صناعات اخرى

 صناعية هندسية و الورتونية

 5350. -3100.- 598. 21265. 11250. صناعة غذائية
 3717. -0362.- 106. 10267. 16776. صناعة معدنية
 4645. 0360. 023. 10783. *25028. صناعات الورق و الورتون
 0444. -5944.- 091. 16075. -27500.- صناعات كيماوية
 3972. 0369. 019. 09067. *21705. صناعات اخرى

 8665. -0915.- 112. 24112. 38750. صناعة غذائية صناعات كيماوية
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Dependent Variable: احلصور على اإليزو  
 LSD 

(I) نوع الصناعة (J) نوع الصناعة 
Mean Diffe-
rence (I-J) 

Std. Er-
ror 

Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 7471. 1385. 005. 15317. 44276. صناعة معدنية صناعات كيماوية
 8365. 2140. 001. 15668. 52528. صناعات الورق و الورتون
 5944. -0444.- 091. 16075. 27500. صناعية هندسية و الورتونية
 7809. 2032. 001. 14540. 49205. صناعات اخرى

 صناعات اخرى

 2954. -5045.- 605. 20130. -10455.- صناعة غذائية
 1026. -2011.- 521. 07643. -04928.- صناعة معدنية

الورق و الورتون صناعات  .03323 .08325 .691 -.1322- .1986 
 -0369.- -3972.- 019. 09067. -21705.- صناعية هندسية و الورتونية
 -2032.- -7809.- 001. 14540. *-49205.- صناعات كيماوية

 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
 

ANOVA 
 احلصور على اإليزو
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .281 5 .070 .795 .532 
Within Groups 8.031 91 .088   
Total 8.311 96    

 
 

ANOVA 
 احلصور على اإليزو
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3.299 3 1.650 30.605 .000 
Within Groups 5.012 93 .054   
Total 8.311 96    
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Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: احلصور على اإليزو  
 LSD 
(I)  حيازة شهادة
 االيزو

(J) حيازة شهادة االيزو Mean Diffe-
rence (I-J) 

Std. Er-
ror 

Sig. 95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 نعم
 5298. 2677. 000. 06597. *39875. ال
 1321. -2443.- 555. 09478. -05611.- قيد احلصول

 ال
 -2677.- -5298.- 000. 06597. *-39875.- نعم
 -2991.- -6106.- 000. 07841. *-45486.- قيد احلصول

 قيد احلصول
 2443. -1321.- 555. 09478. 05611. نعم
 6106. 2991. 000. 07841. *45486. ال

 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .234a .055 .045 .28348 

a. Predictors: (Constant), الصناعية تدوير النفايات ةإعاد  

اإلحندار اتإختبار   
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) 2.027 .235  8.630 .000 

تدوير  ةإعاد

 النفايات

 الصناعية

.198 .085 .234 2.338 .022 

a. Dependent Variable:  البيئةحماية  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .439 1 .439 5.466 .022b 

Residual 7.554 95 .080   

Total 7.993 96    

a. Dependent Variable البيئة حماية   
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b. Predictors: (Constant), الصناعية تدوير النفايات ةإعاد   

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .005a .000 -.011- .29735 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .000 1 .000 .002 .961b 

Residual 8.311 95 .088   

Total 8.311 96    

a. Dependent Variable: الحصول على شهادة اإليزو 

b. Predictors: (Constant), إعادة تدوير النفايات الصناعية  

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.105 .246  8.543 .000 

إعادة تدوير 

  النفايات الصناعية
.004 .089 .005 .048 .961 

a. Dependent Variable: الحصول على شهادة اإليزو 

Model Summary  

Mo

del 

R R 

Squar

e 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the Es-

timate 

 

1 .379a .144 .135 .26985  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1.148 1 1.148 15.767 .000b 

Residual 6.845 95 .073   

Total 7.993 96    

a. Dependent Variable: حماية البيئة  

b. Predictors: (Constant), الحصول على شهادة اإليزو 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.785 .200  8.925 .000 

الحصول على 

 شهادة اإليزو
.372 .094 .379 3.971 .000 
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a. Dependent Variable: حماية البيئة 
 
 

التساق الداخلي بني احملاورا  
Correlations 

 aaa1 bbb1 ccc1 Tot 

aaa1 

Pearson Correlation 1 .234* .005 .650** 

Sig. (2-tailed)  .022 .961 .000 

N 96 96 96 96 

bbb1 
Pearson Correlation .234* 1 .379** .761** 
Sig. (2-tailed) .022  .000 .000 
N 96 96 96 96 

ccc1 
Pearson Correlation .005 .379** 1 .643** 
Sig. (2-tailed) .961 .000  .000 
N 96 96 96 96 

Tot 

Pearson Correlation .650** .761** .643** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 96 96 96 96 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

CORRELATIONS 
  /VARIABLES=ab1 ab2 ab3 ab4 ab5 ab6 aaa1 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
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 لثبات للمحور املستقلا
Reliability Statistics 

Cronbach's Al-
pha 

N of Items 

.479 7 
 
 الثيات حملور الثاين

Reliability Statistics 
Cronbach's Al-

pha 
N of Items 

.752 23 
 
 الثيات حملور الثالث

Reliability Statistics 
Cronbach's Al-

pha 
N of Items 

.775 21 
 الثيات لإلستبانة

Reliability Statistics 
Cronbach's Al-

pha 
N of Items 

.791 51 
 التوزيع الطبيعي

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 aaa1 bbb1 ccc1 Tot 
N 96 96 96 96 

Normal Parametersa,b Mean 2.7455 2.5718 2.1165 2.4779 
Std. Deviation .34261 .29007 .29578 .21125 

Most Extreme Differences 
Absolute .307 .085 .069 .114 
Positive .229 .070 .069 .044 
Negative -.307- -.085- -.056- -.114- 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.012 .835 .676 1.119 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .489 .750 .163 

 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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a. Dependent Variable: bbb1 
b. All requested variables entered. 
Correlations 

Correlations 
 bbb1 ccc1 

bbb1 
Pearson Correlation 1 .379** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 96 96 

ccc1 
Pearson Correlation .379** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 96 96 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 
 aaa1 ccc1 

aaa1 
Pearson Correlation 1 .005 
Sig. (2-tailed)  .961 
N 96 96 

ccc1 
Pearson Correlation .005 1 
Sig. (2-tailed) .961  
N 96 96 

Correlations 
Correlations 

 aaa1 bbb1 

aaa1 
Pearson Correlation 1 .234* 
Sig. (2-tailed)  .022 
N 96 96 

bbb1 
Pearson Correlation .234* 1 
Sig. (2-tailed) .022  
N 96 96 

 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 


