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 اإلنتاج األنظف كآلیة لدعم نظم اإلدارة البیئیة وتحسین جودة الحیاة 
 – دراسة التجربة األلمانیة –

 المحور  المستهدف : المحور الحادي عشر
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمیة تبني اإلنتاج األنظف في دعم نظم اإلدارة البیئیة من أجل تحسین الملخص : 

األداء البیئي للمؤسسات وزیادة مساهمتها في تحقیق التنمیة المستدامة وتحسین جودة الحیاة في ألمانیا. 
        وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج لعل أهمها : أن استراتیجیة االستدامة التي تبنتها الحكومة األلمانیة منذ 

 والمرتكزة  على التوفیق بین قدرة األداء االقتصادي، حمایة البیئة والمسؤولیة االجتماعیة، والمتضمنة 2002سنة 
ألربعة معاییر: العدالة بین األجیال، جودة الحیاة، التماسك االجتماعي والمسؤولیة الدولیة، قد ساهمت في تمیزها من 

حیث المنتجات الخضراء في األسواق الدولیة، إضافة إلى تحقیق تقدم ملحوظ في حمایة البیئة وتحسین جودة حیاة 
مواطنیها. 

 اإلنتاج األنظف، نظام اإلدارة البیئیة، جودة الحیاة، المؤسسات االقتصادیة، التنمیة المستدامة.الكلمات المفتاحیة: 
Abstract: The study aims to highlight the importance of cleaner product in supporting environmental 
management systems to improve the environmental performance of enterprises and increase their 
contribution to achieve sustainable development and improving the quality of life in Germany. Therefore, 
the study has reached several results, such as: development strategy pursued by the German government 
since 2002, which is based on the reconciliation of improved economic performance with environmental 
protection and social responsibility, including four criteria: intergeneration justice, quality of life, social 
cohesion and international responsibility , it has contributed to their distinctiveness in terms of green 
products in international markets, in addition to achieving significant progress in environmental 
protection and improving the quality of life of their citizens. 
Keywords : Cleaner product, Environmental management system, quality of life, economic enterprises, 
sustainable development. 

 
أصبح تحقیق التنمیة المستدامة القائمة على االستخدام األمثل للموارد محافظة على نصیب األجیال  المقدمة :

المستقبلیة مع االهتمام بالمسؤولیة االجتماعیة والبیئیة هدف كل دولة من دول العالم لما لها من تأثیر ایجابي على 
تحقیق رفاهیة األفراد وتحسین  جودة حیاتهم. 

    وتعد  حمایة البیئة من االهتمامات الرئیسیة للمؤسسات االقتصادیة عامة والصناعیة خاصة، على اعتبار أنها 
المسؤول األول عن تلوث البیئة نتیجة مخلفاتها التي یتم طرحها في المحیط الطبیعي أو نتیجة لمنتجاتها التي تؤثر 

سلبا على البیئة أثناء و/أو بعد استعمالها من جهة، وفي ظل التوجه الدولي نحو التنمیة المستدامة ومتطلبات تحقیقها 
والتي تعد المسؤولیة البیئیة من أهم محاورها من جهة ثانیة. وفي ظل هذه الظروف أصبح ضروریا إدماج البعد البیئي 
في إستراتیجیة هذه المؤسسات بما یضمن مساهمتها في تحقیق التنمیة المنشودة وذلك باستخدام أسالیب تساعد في ذلك 
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والتي من أهمها اإلنتاج األنظف، الذي یعد أداة فعالة لرفع مستوى األداء البیئي والمالي للمؤسسة من خالل تخفیض 
التكلفة وتحسین األوضاع البیئیة في آن واحد وبالتالي تحقیق التقدم الصناعي والحمایة المستدامة للبیئة. ومن هذا 

 في السؤال اآلتي: كیف یمكن أن یساهم اإلنتاج األنظف في دعم نظام اإلدارة البیئیة إشكالیة الدراسةالمنطلق تتمحور 
وتحسین جودة الحیاة؟  

 في إبراز أهمیة تبني اإلنتاج األنظف في دعم نظم اإلدارة البیئیة من أجل تحسین األداء هدف الدراسة       ویتمثل 
البیئي للمؤسسات وزیادة مساهمتها في تحقیق التنمیة المستدامة وتحسین جودة الحیاة ، مع دراسة التجربة األلمانیة 

 باعتبارها من أنجح التجارب الدولیة في تبني أسلوب اإلنتاج األنظف وتحسین جودة حیاة مواطنیها.
 من تسلیط الضوء أسلوب اإلنتاج األنظف كأداة  لتحقیق الكفاءة في استخدام الموارد أهمیة الدراسة        وتنبع 

االقتصادیة والتعامل مع النفایات والحد من انبعاث الغازات الملوثة للبیئة، وتبیان دوره في دعم نظام اإلدارة البیئیة 
وزیادة فعالیته في توفیر الخدمات اإلمدادیة، التنظیمیة والثقافیة وكذا الخدمات التدعیمیة الضروریة لتحسین جودة حیاة 

 األفراد .
        وقد تم تقسیم الدراسة إلى أربعة محاور: أولها للتعرف على اإلنتاج األنظف وفوائد تبنیه، وثانیها للتعرف على 

نظام اإلدارة البیئیة ومكوناته ، في حین خصص المحور الثالث لتبیان العالقة بین اإلنتاج األنظف ونظام اإلدارة البیئیة 
وكذا العالقة بین نظام اإلدارة البیئیة وتحسین جودة الحیاة، أما المحور الرابع فخصص لعرض التجربة األلمانیة 

كنموذج ناجح في هذا المجال. 
 إن سعي المؤسسات الدائم إلى تحسین مستوى أدائها البیئي المحور األول: مفاهیم أساسیة حول اإلنتاج األنظف:

والمالي تماشیا مع التغیرات الدینامیكیة في األسواق، واستجابة لضغوط المساعي واالتفاقیات الدولیة الهادفة إلى احترام 
 باإلنتاجالتكامل البیئي ومسؤولیة الحفاظ على البیئة كأساس لتحقیق التنمیة المستدامة، دفعها إلى تبني ما یعرف 

األنظف بهدف تدنیة تكالیفها والمحافظة على البیئة، والذي یعد أحد المداخل األساسیة في تضمین البعد البیئي في 
إدارة اإلنتاج والعملیات،  ومن هذا المنطلق خصص هذا المحور للتعرف على تعریف اإلنتاج األنظف، خصائصه، 

فوائده وآلیات تطبیقه. 
یعد اإلنتاج األنظف أحد المقومات الرئیسیة للصناعة في مختلف دول العالم لما یوفره من تعریف اإلنتاج األنظف:  .1

 استجابة لمطالب 1989سنة )، UNEPمزایا إنتاجیة وبیئیة، وقد طرح ألول مرة من قبل برنامج األمم المتحدة للبیئة (
خفض التلوث والنفایات الصناعیة، وبغیة تحقیق أهداف رئیسیة تتمحور حول زیادة الوعي بمفهوم األنظف عبر العالم، 

ومساعدة الحكومات على تطویر برامج لإلنتاج األنظف وتسهیل تبنیه وتسهیل نقل التكنولوجیا النظیفة. وقد تعددت 
حیث عرفه البرنامج البیئي لألمم المتحدة بأنه : " التطبیق أو الممارسة تعاریف الباحثین والمنظمات لإلنتاج األنظف ، 

المستمرة الستراتیجیة بیئیة وقائیة متكاملة في العملیات اإلنتاجیة والمنتجات والخدمات لتقلیل المخاطر على اإلنسان 
فبالنسبة للعملیات اإلنتاجیة یشمل اإلنتاج األنظف الحفاظ على المواد األولیة والطاقة، والتخلص من المواد . 1والبیئة"

السامة وتقلیل كمیة ودرجة خطورة االنبعاثات والمخلفات الصادرة أثناء عملیة اإلنتاج. وبالنسبة المنتجات یركز اإلنتاج 
األنظف على زیادة الكفاءة االقتصادیة الستخدام الموارد، وتقلیل المخاطر المتعلقة بالمخلفات والتلوث والتي من شانها 
التأثیر على اإلنسان والبیئة، ومعالجتها خالل فترة حیاة المنتج بدءا من استخراج المواد األولیة الالزمة إلنتاجه وأثناء 
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. وفیما یخص الخدمات تركز االستراتیجیة على إدماج االعتبارات البیئیة 2االستخدام  وحتى التخلص النهائي من المنتج
  . 3في تصمیم الخدمات وتقدیمها 

ویرتبط اإلنتاج األنظف ارتباطا وثیقا بالتكنولوجیا البیئیة التي تعد شرطا أساسیا لوجوده، لكونها قائمة على إدخال      
التغییرات التكنولوجیة الكفیلة بتحسین األداء البیئي عن طریق تخفیض الملوثات في العملیة اإلنتاجیة من خالل 

تطویرها وتحدید المواد األولیة الالزمة والطاقة المستخدمة، وكذا استخدام االبتكارات قلیة التكلفة من أجل تخفیض 
.وبذلك تحمي هذه التكنولوجیا البیئة من خالل معالجة األضرار الفعلیة التي 4المخلفات وبالتالي تفادي معالجتها مستقبال

، وكذا تفادي وقوع األضرار البیئیة المحتمة من جهة ثانیة. 5لحقت بالبیئة مثل إزالة التلوث من التربة من جهة
یتضح لنا مما تقدم بأن اإلنتاج األنظف عبارة عن أسلوب لإلنتاج یرتكز على المحافظة على البیئة من التلوث        

وهدر مواردها الطبیعیة من خالل معالجة المشاكل البیئیة المحتملة عند المصدر ولیس بعد وقوعها، ویتطلب تبنیه 
 توفر التكنولوجیا النظیفة أو البیئیة التي تضمن تقلیل اآلثار البیئیة السلبیة .

 6إن لإلنتاج األنظف خاصیتین أساسیتین هما:خصائص اإلنتاج األنظف:  .2
إن تبني أسلوب اإلنتاج األنظف ال یحمل المؤسسات تكالیف  تطبیق اإلنتاج األنظف مقابل تكلفة مقبولة: 2-1

باهظة ویرجع ذلك أساسا إلى أن إجراءات تطبیقه هي إجراءات بسیطة مثل إجراءات النظافة العامة والتنظیم، إجراءات 
تحسین العملیات اإلنتاجیة، كما أنه یمكن أن یتضمن إجراءات عدیمة أو منخفضة التكلفة. 

لعل أهم ما یمیز أسلوب اإلنتاج األنظف مقارنة  قابلیة تطبیق اإلنتاج األنظف في مختلف المؤسسات والدول: 2-2
بغیره من األسالیب المعتمدة للمحافظة على البیئة هو إمكانیة تطبیقه واالستفادة من منافعه في كافة المؤسسات 

بمختلف أحجامها، كما أنه لیس حكرا على الدول المتقدمة بل یمكن تطبیقه في الدول النامیة أیضا من خالل اعتماد 
اجراءاته. 

 7یوفر تطبیق أسلوب اإلنتاج األنظف مزایا عدیدة نوجز أهمها فیما یلي:فوائد تبني اإلنتاج األنظف :  .3
وذلك من خالل تحسین العملیات اإلنتاجیة واستخدام المواد األولیة  زیادة اإلنتاجیة وتحقیق اقتصادیة التكالیف 3-1

والطاقة األقل انتاجا للملوثات وزیادة كفاءة استخدامها، إضافة إلى  تخفیض التكالیف من خالل معالجة المخلفات عند 
المصدر. 

وذلك على اعتبار أن البحث عن وسائل لتطبیق اإلنتاج تحسین مستوى التكنولوجیا المعتمدة في اإلنتاج   3-2
األنظف سیشجع المؤسسات على البحث عن تقنیات أنظف، وبالتالي االستعانة بمختلف جهات البحوث والمجتمع 

العلمي والمدارس المهنیة واستشاریي البیئة المحلیین مما سیخلق بیئة عمل دینامیكیة للبحث في التكنولوجیا اإلنتاجیة. 
من خالل تخفیض استهالك المواد األولیة والمیاه والطاقة واالهتمام بالصیانة واألعطال  تخفیض تكالیف التشغیل 3-3

وسوء التخزین وهذا من شأنه زیادة الكفاءة عن طریق تخفیض تكلفة المدخالت. 
على اعتبار أن تنفیذ إجراءات اإلنتاج األنظف یسمح بتحسین بیئة العمل نتیجة الستعمال  تحسین بیئة العمل 3-4

المواد والطاقة األقل انتاجا للملوثات مما یساهم في حمایة العمال الذین یمثلون أهم أصول المؤسسات. 
تحسین جودة المنتجات وصورة المؤسسات التي تتبنى أسلوب اإلنتاج األنظف.  3-5
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توفیر عوائد مالیة للمؤسسات التي تتبنى أسلوب اإلنتاج األنظف نتیجة تخفیض تكالیف الطاقة المستخدمة  3-6
وتكالیف التخلص من المخلفات، وكذا إعادة تدویر النفایات. 

یتطلب اعتماد أسلوب اإلنتاج األنظف احداث تغییرات عدیدة نلخصها على النحو آلیات تطبیق اإلنتاج األنظف :  .4
 8اآلتي:

تبني مجموعة من التدابیر اإلجرائیة واإلداریة الكفیلة بتحسین كفاءة استخدام الموارد وتقلیص التكالیف ومن ثم  4-1
الحد من الملوثات وذلك على مستوى كافة أقسام المؤسسة وتشمل ما یلي:   

ممارسات اإلدارة والعاملین والتي تشمل تدریب العاملین على اإلجراءات  المتعلقة بالحد من الملوثات  -أ
 وتشجیعهم عن طریق الحوافز والمكافآت.

ممارسات التعامل مع المواد المخزنة وتشمل إجراءات التعامل مع هذه المواد والطرق المناسبة لتخزین كل مادة  -ب
 منها والحد من إمكانیة تلفها وتسربها وتأثیراتها السلبیة على البیئة.

 ممارسات تقلیل الملوثات واالنبعاثات الناتجة عن تقادم المعدات واآلالت. -ج
ممارسات فرز وفصل النفایات ممثلة في تقلیل حجم النفایات الخطیرة عن طریق منع اختالط النفایات الخطیرة  -د

 وغیر الخطیرة.
تبني مجموعة من التغییرات في المواد األولیة الداخلة في العملیات اإلنتاجیة بما یسمح بتحقیق اإلنتاج األنظف  4-2

عن طریق خفض و/أو إلغاء المواد السامة أو الخطیرة وبالتالي تقلیل انبعاث الملوثات والنفایات، ویتحقق ذلك بإدخال 
تغییرات جوهریة تتمثل في تصفیة المواد واستبدالها. 

تبني مجموعة من التغییرات التكنولوجیة القائمة على اجراء تعدیالت على اآلالت والمعدات للحد من الملوثات  4-3
والنفایات، ومن أمثلتها : التغییرات في عملیة اإلنتاج، تعدیل التجهیزات والتصمیم الداخلي للمعدات واآلالت. 

تبني مجموعة من التغییرات في تصمیم المنتج وذلك من خالل تغییر خصائصه بهدف الحد من انبعاث النفایات  4-4
أثناء وبعد استخدام المنتج، ویتم ذلك من خالل: التغییر في تركیبة المنتج، التغییر في مواصفات جودته وغیرها. 

التقلیص وٕاعادة االستخدام والتدویر: ویصد بذلك منع تولید النفایات من مصدرها بدءا من تقلیل استخدام المواد  4-5 
األولیة والطاقة وٕاعادة استخدام النفایات المتولدة منها إلى إعادة تدویرها وجعلها موادا مفیدة بعد معالجتها. 

أصبح الواقع البیئي الراهن المتمیز بتعدد المشاكل البیئیة المحور الثاني: مفاهیم أساسیة حول نظم اإلدارة البیئیة: 
وتنوعها(التغیر المناخي، االحتباس الحراري، تآكل طبقة األوزون،...) یمثل خطرا حقیقیا على حیاة  الكائنات الحیة، 

وأحد  أهم المشكالت العالمیة التي تلقى اهتماما متزایدا حیث تم بذل العدید من الجهود الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة 
لالهتمام بقضایا البیئة واإلدارة البیئیة هدفها تحقیق االستغالل األمثل للموارد والمحافظة على البیئة ضمن متطلبات 

تحقیق التنمیة المستدامة، ولما كانت المؤسسات االقتصادیة أهم حلقات التنمیة مع تأثیر أنشطتها المختلفة على البیئة، 
 فقد تم التوصل إلى ضرورة إدراج البعد البیئي ضمن إدارات هذه المؤسسات، ومن ثم تم استحداث نظم لإلدارة البیئیة 
تهتم بضبط وتوجیه أنشطة هذه المؤسسات بما یسمح بتحقیق أهدافها االقتصادیة مع المحافظة على البیئة. ومن هذا 
المنطلق خصص هذا المحور للتعرف على تطور االهتمام باإلدارة البیئیة ، تعریف وأهمیة نظام اإلدارة البیئیة، وكذا 

 . ISO 14001 :2015أهدافه ومكوناته وفقا للمواصفة الدولیة لنظام اإلدارة البیئیة 

4 



 

لقد بدأ االهتمام العالمي رسمیا بالبیئة من خالل عقد مجموعة من المؤتمرات نتج عنها ماهیة اإلدارة البیئیة:  .1
 9إصدار قرارات عدیدة نوجز أهمها فیما یلي:

 113 الذي شهد اجتماع ممثلي 1972مؤتمر األمم المتحدة للبیئة البشریة المنعقد في ستوكهولم في جویلیة  -أ
 دولة تم خالله :

 التأسیس للقانون البیئي الدولي بمعزل عن القانون الدولي. •
 الربط بین مفهومي البیئة والتنمیة وتحدید أولي لمفهوم االستدامة. •
إحداث برنامج األمم المتحدة للبیئة من أجل تنسیق وتقییم القضایا البیئیة العالمیة، مما ساهم في إبرام  •

، 1973اتفاقیات بیئیة متعددة منها: االتفاقیة الدولیة لالتجار في األصناف المهددة باالنقراض سنة 
  وتعدیالتها. 1989واتفاقیة بازل حول النفایات العابرة للحدود سنة 

 الذي تضمن اعتماد المیثاق العالمي للطبیعة 1982مؤتمر األمم المتحدة المنعقد في ستوكهولم في أكتوبر  -ب
المتعلق بضرورة المحافظة على الطبیعة وتنوعها ألن الحیاة البشریة معتمدة علیها أساسا لكونها مصدر المواد 

 الغذائیة والطاقة وكذا أولویات التعاون الدولي في هذا المجال.
 الصادر 42/187تقریر اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة: تم تأسیس هذه اللجنة وفقا لقرار الجمعیة العامة رقم  -ج

عن الجمعیة العامة، التي تمثلت مهمتها الرئیسیة في صیاغة تقریر عن البیئة والمشاكل  العالمیة إلى غایة 
 قدمت هذه اللجنة تقریرها 1987 وما بعدها ووضع استراتیجیات للتنمیة المستدامة. وفي سنة 2000سنة 

النهائي الذي ارتكز على فكرة أن التنمیة المستدامة تقوم على تلبیة حاجات األجیال الحالة دون المساس بقدرة 
األجیال المستقبلیة على تلبیة حاجاتها الخاصة، وبذلك أوصت الجمعیة العامة كافة الحكومات والمنظمات 

 والمؤسسات بتبني هذا المفهوم كأساس ألنشطتها.
الفي دیسمبر 42/186 وما بعدها: أصدرت الجمعیة العامة القرار رقم 2000المنظور البیئي حتى سنة  -د

 الذي عد إطارا واسعا لتوجیه العمل الوطني والتعاون الدولي نحو تحقیق التنمیة المستدامة، كما تضمن 1987
 عدة قضایا بیئیة عالمیة كالتنوع البیولوجي والبیئة واألمن.

 الذي 14/7/1992مؤتمر األمم المتحدة حول البیئة والتنمیة المنعقد في ریو دي جانیرو بالبرازیل بتاریخ  -ه
  دولة ولعل من أهم نتائجه:156حضره ممثلي 

 تحدید أبعاد التنمیة المستدامة والمتمثلة في: النماء االقتصادي، التطور االجتماعي، وحمایة البیئة. •
 مادة هدفها تخفیض الغازات الدفیئة عند 26االتفاقیة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ المؤلفة من دیباجة و •

مستوى ال یضر بالنظام المناخي ولتحقیق ذلك تمت صیاغة خمسة مبادئ من بینها : مبدأ اإلنصاف 
الذي یتضمن ضرورة حمایة النظام المناخي لمصلحة األجیال الحالیة والمستقبلیة، حق تعزیز التنمیة 

 المستدامة، اتخاذ التدابیر الوقائیة لتخفیض الغازات الدفیئة وااللتزام بآلیة التكیف مع المناخ.
 مادة وملحقین، والتي وضعت أربعة 42اتفاقیة األمم المتحدة للتنوع البیولوجي المؤلفة من دیباجة و •

التزامات أساسیة على الدول: أولها إدماج متطلبات التنوع البیولوجي ضمن مسار القرار الوطني مع 
دراسة تأثیره على البیئة، ثانیها االلتزام بالصیانة خارج الموقع الطبیعي، ثالثها صیاغة استراتیجیات 
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ومخططات وطنیة متضمنة لسیاسة متعلقة بالتنوع البیولوجي، ورابعها ولوج التنوع البیولوجي واالشتراك 
 مناصفة في استعماله، وكذا المعارف المتوصل إلیها في هذا الشأن.

جدول أعمال القرن الحادي والعشرین الذي تضمن خطط عمل لتحقیق التنمیة المستدامة على المستوى  •
 الوطني واإلقلیمي والدولي.

 تأسیس لجنة التنمیة المستدامة وتكلیفها بمتابعة تنفیذ جدول أعمال القرن الحادي والعشرین. •
 والذي شمل معاهدات قانونیة ملزمة قانونیا للدول الصناعیة 1997بروتوكول كیوتو المعتمد في البابان سنة  -و

% 5وتلك التي تمر بمرحلة انتقالیة، محتواها أن تلتزم هذه األخیرة بتخفیض انبعاثات الغازات الدفیئة بنسبة 
  كأساس مرجعي.1990) مع اتخاذ نسب انبعاث الملوثات لسنة 2012-2008خالل الفترة الممتدة ما بین (

 : والذي تمثل في إعالن جوهانسبورغ الذي تضمن الربط بین 2002المؤتمر العالمي للتنمیة المستدامة لسنة  -ز
التنمیة االقتصادیة والتنمیة االجتماعیة وحمایة البیئة باعتبارها ركائز التنمیة المستدامة، غیر أنه تفادى مناقشة 

 القضایا البیئیة المهمة كالمواد المعدلة عضویا.
 لغرض تقییم أربعین 22/7/2012-20): المنعقد بتاریخ 20مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة (ریو + -ح

، ومواجهة التحدیات الجدیدة، كما تم التوصل 2012 و1972سنة من العمل البیئي أي الفترة الممتدة ما بین 
إلى ضرورة تبني االقتصاد األخضر في سیاق تحقیق التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر إضافة إلى تحدید 

 اإلطار المؤسسي للتنمیة المستدامة.
  الذي خلص إلى االتفاق على ما یلي:11/12/2015 و30/11مؤتمر باریس للمناخ المنعقد ما بین  -ط

حصر ارتفاع درجة حرارة األرض دون درجتین مئویتین من خالل تخفیض انبعاث الغازات المسببة  •
لالحتباس الحراري عن طریق اتخاذ إجراءات للحد من استهالك الطاقة واالستثمار في الطاقات البدیلة 

 وكذا إعادة تشجیر الغابات.
 وضع آلیة دولیة لمراجعة التعهدات الوطنیة المتعلقة بالبیئة كل خمس سنوات. •
وضع آلیة دولیة تسمى آلیة وارسو لتعویض الخسائر التي تلحق بالدول األكثر تأثرا باالحتباس  •

 الحراري.
 للدول النامیة لغرض مساعدتها 2025تعهد الدول المتقدمة بتقدیم مساعدات مالیة ابتداء من سنة  •

 على تمویل نفقات انتقالها الستعمال الطاقات النظیفة.
         وفي ظل الجهود الدولیة المستمرة لحمایة البیئة وٕادماجها ضمن ركائز تحقیق التنمیة المستدامة انتهجت كافة 

بإدخالها ضمن إدارتها الشاملة -بدرجات متفاوتة -الدول سیاسات كفیلة بإدراجها ضمن أولویاتها وألزمت مؤسساتها 
تحت تسمیة نظام اإلدارة البیئیة، الذي عرفته المنظمة العالمیة للمواصفات والمقاییس البیئیة  بأنه : "  نظام فرعي من 

النظام اإلداري الكلي یشتمل الهیكل التنظیمي، األنشطة التخطیطیة والمسؤولیات واألسالیب والتقنیات، العملیات 
 .10والموارد التي تهدف إلى تطویر وتنفیذ وتحسین السیاسات البیئیة في المؤسسة  "

 كما عرفته الوكالة األمریكیة للحفاظ على البیئة بأنه  : " مجموعة العملیات واألنشطة التي تمكن المؤسسة من     
. 11تخفیض المؤثرات البیئیة وزیادة كفاءتها التشغیلیة"
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من خالل التعریفین السابقین یتضح أن نظام اإلدارة البیئیة جزء من نظام اإلدارة الكلي الذي یؤدي وظائف       
اإلدارة األربعة ممثلة في التخطیط، التنظیم، التوجیه والرقابة على النشاطات المؤثرة على البیئة بما یضمن تحقیق 

األهداف االقتصادیة للمؤسسة مع تحسین أدائها البیئي. 
أصبح استحداث نظام لإلدارة البیئة في المؤسسات دوافع تبني نظم اإلدارة البیئیة في المؤسسات االقتصادیة :  .2

 االقتصادیة مطلبا رئیسیا ألسباب عدیدة نوجز أهمها في النقاط اآلتیة:
 زیادة الضغوط التي یفرضها أصحاب المصالح األساسیین أو الثانویین على المؤسسة بضرورة إدماج االعتبارات 2-1

البیئیة ضمن إدارتها، فالمساهمین مثال یطالبون دائما باالطالع الدائم على األداء المالي والبیئي للمؤسسة على اعتبار 
أن الممارسات البیئیة السیئة تنتج التزامات وأخطار تؤثر سلبا على األرباح، ثم إن العمال یطالبون بتوفیر بیئة عمل 
تضمن توفیر األمن والسالمة المهنیة وتوفیر خطط لألخطار والطوارئ، كما أن الزبائن في ظل زیادة وعیهم البیئي 

 12یمیلون إلى اقتناء المنتجات الخضراء بدال من تلك الملوثة للبیئة.
إن تبني نظام لإلدارة البیئیة یوفر موارد مالیة للمؤسسة نتیجة لالستخدام األمثل مواردها وزیادة انتاجها وتحسن  2-2

جودته إضافة إلى انخفاض تكالیفها بفعل انخفاض تكالیف التخلص من النفایات. 
  إن تبني نظام لإلدارة البیئیة یحسن صورة المؤسسة ویكسب منتجاتها میزة تنافسیة مقارنة بتلك التي ال تطبق 2-3

نظاما لإلدارة البیئیة. 
 إن تبني نظام لإلدارة البیئیة یحمي العمال من اإلصابة باألمراض المتعلقة بأضرار تلوث بیئة العمل الداخلیة مما 2-4

یخفض و/ أو یلغي تكالیف عالجهم من هذه األمراض. 
 ضمان  التسییر الحسن لاللتزامات القانونیة البیئیة وعدم وقوعها في تجاوزات تترتب علیها غرامات وأعباء 2-5

إضافیة. 
 13یهدف نظام اإلدارة البیئیة إلى تحقیق عدة أهداف لعل أهمها:أهداف نظام اإلدارة البیئیة : .3
ترشید استخدام الموارد االقتصادیة في المؤسسات الصناعیة وتحسین أدائها البیئي.  3-1
 تضمین االعتبارات البیئیة عند اتخاذ مختلف القرارات اإلنتاجیة والتسویقیة وغیرها. 3-2
 التكامل بین نظم اإلدارة البیئیة وباقي أنظمة المؤسسة األخرى. 3-3
 تحقیق اإلنتاج األنظف لیتوافق مع المعاییر البیئیة المحلیة والدولیة، وكذا تطبیق المعاییر القیاسیة للجودة البیئیة. 3-4
: إن معالجة القضایا البیئیة یتطلب ISO14001 :2015مكونات نظام اإلدارة البیئیة وفقا للمواصفات البیئیة   .4

) مجموعة من ISOتكاثف الجهود الدولیة لذلك أصدرت المنظمات الدولیة ومن بینها المنظمة الدولیة للتقییس(
المواصفات لنظم اإلدارة البیئیة بهدف تصمیم وتحسین نظم اإلدارة البیئیة في المؤسسات االقتصادیة، والتي كان آخرها 

، التي بنیت على األسلوب المعروف(خطط، ISO 14001 :2015سلسلة المواصفة الدولیة لنظام اإلدارة البیئیة 
  14اعمل، تحقق، افعل) كما هو موضح فیما یلي:

 تعني صیاغة األهداف والعملیات الضروریة لتحقیق النتائج وفقا للسیاسة البیئیة المتبعة من طرف خطط : ♦
 المؤسسة.

  أي تنفیذ العملیات.اعمل: ♦
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  مراقبة وقیاس العملیات مقارنة بالسیاسة البیئیة واألهداف والقوانین البیئیة والمتطلبات واألخرى.تحقق: ♦
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان التحسین المستمر ألداء نظام اإلدارة البیئیة. افعل: ♦

 15 خمس مكونات هي :ISO14001 :2015    ویتألف نظام اإلدارة البیئیة وفقا للمواصفة الدولیة 
 توضع من طرف اإلدارة العلیا متضمنة الخطوط العریضة لألهداف البیئیة المراد تحقیقها مع  السیاسات البیئیة:4-1

األخذ بعین االعتبار حجم المؤسسة وطبیعة نشاطها واآلثار البیئیة لمنتجاتها وخدماتها، ویشترط فیها التعهد بالتحسین 
المستمر والحد من التلوث، االلتزام بالقوانین والتشریعات البیئیة إضافة إلى إعالنها للعاملین والجمهور. 

یتم فیه تحدید الجوانب البیئیة ألنشطة المؤسسة ثم حصر األكثر أهمیة والتي یمكن التحكم في  التخطیط : 4-2
تأثیراتها على البیئة، مع وضع المتطلبات القانونیة الواجب تطبیقها علیها، إضافة إلى وضع الغایات واألهداف التي 
یشترط أن تكون قابلة للقیاس ومتوافقة مع السیاسة البیئة، ثم إعداد برنامج عمل زمني متضمن المسؤولیات والوسائل 

 مع اآلجال المتوقعة إلنجازها.
 ویتضمن:  التنفیذ والتشغیل: 4-3

توفیر مختلف الموارد الالزمة لتنفیذ برنامج العمل المخطط وكذا تحدید المسؤولیات والصالحیات لكافة  •
 العاملین.

 تحدید االحتیاجات التدریبیة للعاملین الذین ینتج عن تأدیة وظائفهم آثارا ملموسة فعلیة أو محتملة على البیئة. •
توفیر نظام فعال لالتصال الداخلي بین مختلف المستویات اإلداریة للمؤسسة من خالل وضع إجراءات عمل  •

 متعلقة بنظام إدارتها البیئیة وضمان احترامها، وكذا نظاما لالتصال الخارجي.
إنشاء نظام لتوثیق معلومات نظام اإلدارة البیئیة وترتیبها وتنظیمها وكذا ضبط الوثائق المطلوبة للمواصفة  •

 الدولیة المعتمدة.
ضبط العملیات من خالل التمییز بین العملیات واألنشطة المرتبطة بالجوانب البیئیة المحددة لتتوافق مع سیاسة  •

 المؤسسة وأهدافها وغایاتها البیئیة.
وضع إجراءات عمل لمواجهة الحاالت الطارئة للحد من اآلثار البیئیة الناجمة عن هذه الحاالت.  •

 وتشمل:  المراقبة واإلجراءات التصحیحیة : 4-4
 وضع إجراءات لمتابعة وقیاس أداء المؤسسة البیئي ومدى مطابقته مع األهداف والغایات المحددة مسبقا. •
في حالة عدم تطابق األداء البیئي المحقق مع األهداف الموضوعة یجب تحدید أسباب ذلك واتخاذ اإلجراءات  •

الالزمة لمنع تكرار حدوثها، وكذا صیاغة خطة تصحیحیة لمعالجة حاالت عدم المطابقة والحد من آثارها 
 البیئیة، وتسجیل نتائج كل من القیاس واإلجراءات التصحیحیة لالستفادة منها مستقبال.

وتتمثل في  التدقیق المستمر لمختلف خطوات نظام اإلدارة البیئیة من خالل مراجعة نتائج  مراجعة اإلدارة : 4-5
التدقیق الداخلي، المعلومات الواردة من األطراف الخارجیة كالشكاوي، نتائج المطابقة بین األداء الفعلي واألهداف 

 المسطرة واإلجراءات التصحیحیة وذلك بهدف التحسین المستمر لهذا النظام.
إن سعي كافة دول العالم إلى المحور الثالث : عالقة اإلنتاج األخضر بنظام اإلدارة البیئیة وتحسین جودة الحیاة: 

تحقیق  التنمیة المستدامة بأبعادها الثالثة المتمثلة في : التنمیة االقتصادیة، التنمیة االجتماعیة وحمایة البیئة، دفعها 
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إلى استحداث نظام جدید  ضمن النظام اإلداري لمؤسساتها هو نظام اإلدارة البیئیة الذي یعنى بضمان التحسین 
المستمر لألداء البیئي للمؤسسة من خالل تضمین سیاساتها البیئیة جوانب األنشطة المتعلقة بمنتجاتها وخدماتها التي 
یمكن التحكم في تأثیراتها البیئیة، والتي یعد تبني أسلوب اإلنتاج األنظف من أهمها، بما یوفره من مزایا تتعلق أساسا 

بتوفیر منتجات خضراء وتخفیض االنبعاثات ذات التأثیرات السلبیة على البیئة والمعالجة الفعالة للمخلفات، مما یساهم 
 هذا المنطلق خصص هذا المحور إلبراز عالقة اإلنتاج األنظف بنظام اإلدارة البیئیة، ثم نفي تحسین جودة الحیاة. وم

 تبیان دور نظام اإلدارة البیئیة في تحسین جودة الحیاة.
 یرتبط اإلنتاج األنظف مع نظام اإلدارة البیئیة بعالقة تكامل أسلوب اإلنتاج األنظف مع نظام اإلدارة البیئیة: .1

تكامل، تقوم على أن نظام اإلدارة البیئیة یمثل القاعدة األساسیة لتشجیع تبني أسلوب اإلنتاج األنظف، كما أن التطبیق 
 یعتبر كالسلیم لهذا األخیر یحتاج إلى نظام فعال لإلدارة البیئیة، ویوفر فوائد اقتصادیة وبیئیة عدیدة للمؤسسة. لذل

أسلوب اإلنتاج األنظف األداء الفعال لنظام اإلدارة البیئیة، وتظهر العالقة التكاملیة الوثیقة بینهما في أن كالهما یؤدي 
إلى : التحسین المستمر لألداء البیئي للمؤسسة، ضمان التوافق مع القوانین والتشریعات البیئیة، تحسین بیئة العمل 

وتوفیر بدائل وابتكارات تكنولوجیة. ومن هذا المنطلق یجب إدراج أسلوب اإلنتاج األنظف في كافة مكونات نظام اإلدارة 
البیئیة الخمسة بدءا بإدراجه ضمن السیاسات البیئیة من خالل التزام اإلدارة العلیا بتبنیه، ثم إدخاله في مرحلة التخطیط 

 یجب أن یشمل البرنامج التدریبي في اضمن المتطلبات القانونیة وكذا برنامج اإلدارة البیئة لتنفیذ األهداف والغایات. كم
مرحلة التنفیذ والتشغیل على كافة المعلومات عن اإلنتاج األنظف(مفهومه، متطلبات تنفیذه، المنافع المتوقعة من 

اعتماده والعقبات المحتملة)، إضافة إلى تحدید الموارد المختلفة الالزمة لتنفیذه في كافة العملیات اإلنتاجیة، وأهمیة ذلك 
 مرحلة المراقبة واإلجراءات التصحیحیة یتم قیاس يفي تحسین جودة المنتوج وزیادة تنافسیته وٕامكانیات تصدیره. وف

 النتائج المحققة من تطبیق أسلوب اإلنتاج األنظف ومقارنتها مع األهداف المحددة.
هي مفهوم متعدد  یرى معظم الباحثین أن جودة الحیاةمساهمة نظام اإلدارة البیئیة في تحسین جودة الحیاة:  .2

األبعاد بدءا من الرفاهیة المادیة(المالیة) والدخل ونوعیة السكن والنقل ثم الصحة واللیاقة البدنیة والسالمة الشخصیة 
وصوال إلى الرفاهیة االجتماعیة والعالقات الشخصیة والمشاركة االجتماعیة، ومرورا بالصحة العقلیة واحترام الذات 

. ومن خالل هذا التعریف یتضح أن جودة الحیاة تستخدم بمعنى الرفاهیة وتحقیق مستوى من 17والكفاءة اإلنتاجیة 
الرضا العام عن الحیاة لدى الفرد من خالل توفیر المقومات األساسیة للحیاة الجیدة(الغذاء، السكن،...) ومتطلبات 

تلبیة حاجاته االجتماعیة(العالقات االجتماعیة، المشاركة االجتماعیة،..) وتوفیر خدمات ضمان الصحة الجیدة وحسن 
األداء. ویساهم نظام اإلدارة البیئیة في توفیر خدمات متنوعة لتحسین جودة الحیاة والتي یمكن ایجازها في النقاط 

 18اآلتیة:
 مثل : الطعام، المیاه النقیة، الخشب، الكفیلة بإشباع حاجات الفرد ة یوفر نظام اإلدارة البیئیة الخدمات االمدادي2-1

 المادیة وتوفیر مصادر كسب الدخل والمعیشة ومن ثم تحسین جودة حیاته.
 یوفر نظام اإلدارة البیئیة الخدمات التنظیمیة المتحصل علیها من تنظیم عملیات النظم البیئیة مثل : تنقیة المیاه، 2-2

 تنظیم المناخ، الكفیلة بتحسین جودة حیاة األفراد.
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یوفر نظام اإلدارة البیئیة الخدمات الثقافیة ممثلة في المنافع الحسیة  مثل : السیاحة البیئیة، التسلیة، الكفیلة  2-3
 بإشباع حاجات الفرد المعنویة وتحسین جودة حیاته.

یوفر نظام اإلدارة البیئیة لألفراد بیئة نظیفة للعیش بأمان، وتقلیل اإلصابة باألمراض، والتعرض للصدمات  2-4
 البیئیة.

یساهم نظام اإلدارة البیئیة في المحافظة على صحة األفراد من خالل توفیر المنتجات الغذائیة النظیفة، الماء  2-5
 النظیف للشرب، الهواء النقي وتوفیر متطلبات التدفئة والتبرید.

     مما تقدم یتبین أن نظام اإلدارة البیئیة هو المسؤول عن توفیر الخدمات اإلمدادیة، التنظیمیة والثقافیة التي تؤثر 
 مبشكل مباشر على األفراد وجودة حیاتهم، إضافة إلى الخدمات التدعیمیة المطلوبة لضمان توفیر الخدمات األخرى. ث

إن التغیر في هذه الخدمات یؤثر على رفاهیة األفراد من خالل التأثیر على: األمن، المواد األساسیة لحیاة جیدة، 
الصحة، العالقات االجتماعیة والثقافیة، وعلیه فإن نظام اإلدارة البیئیة یسمح بتوفیر الخدمات الضروریة الكفیلة بتحسین 

 جودة الحیاة، كما هو موضح في الشكل اآلتي:
 الخدمات التي یوفرها نظام اإلدارة البیئیة وتأثیرها على جودة الحیاة :1الشكل 

 
 17، تقریر عن اإلطار الفكري لفرق العمل والتقییم البیئي لأللفیة، ص النظم البیئیة ورفاهیة اإلنسان جوزیف الكامو وآخرون، المصدر :

تقع ألمانیا في وسط القارة األوروبیة یحدها من الشمال كل من بحرى البلطیق وبحر المحور الرابع: التجربة األلمانیة : 
الشمال والدنمارك ، ومن الغرب كل من بلجیكا ولكسمبورغ وفرنسا ، ومن الجنوب سویسرا والنمسا ، ومن الشرق 

. وتعد 192017 ملیون نسمة سنة  82.69 ،وبلغ عدد سكانها حوالى 2 كلم356850التشیك وبولندا ، وتبلغ مساحتها 
ألمانیا من أهم الدول الصناعیة في االتحاد األوروبي، مما ساهم في تعدد المشكالت البیئیة وتعقدها فیها، لذلك تبنت 

10 



 

استراتیجیة شاملة لتحقیق التنمیة المستدامة القائمة على تحسین األداء االقتصادي واالجتماعي مع المحافظة على 
البیئة . ومن هذا المنطلق خصص هذا المحور للتعرف على مضمون استراتیجیة االستدامة األلمانیة، مرتكزاتها، 

 ونتائجها.
 تهدف إلى تحقیق التنمیة المستدامة وتشمل أربعة معاییر لالستدامة مضمون استراتیجیة االستدامة األلمانیة: .1

 20هي:
 یلتزم كل جیل بأداء واجباته واتخاذ اإلجراءات الوقائیة فیما یخص األعباء المستقبلیة ث حيالعدالة بین األجیال: -أ

 للمؤشرات هي: ترشید استخدام الموارد الطبیعیة، حمایة المناخ بتخفیض تالمتوقعة. ویتضمن هذا المعیار سبعة مجاال
انبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري، االعتماد على الطاقات المتجددة، االستخدام المستدام لمساحات التعمیر، 

الحفاظ على التنوع البیولوجي، تثبیت دعائم المیزانیة العامة للدولة وتكریس مبدأ العدالة بین األجیال، التخطیط 
 االقتصادي للمستقبل، االبتكار، التحسین المستمر  للتعلیم والتأهیل. 

ستة مجاالت للمؤشرات هدفها توفیر الرفاهیة وتحسین جودة الحیاة ممثلة في : تحسین  وتشملجودة الحیاة:  -ب
األداء االقتصادي مع حمایة البیئة والمجتمع، ضمان القدرة على التنقل مع المحافظة على البیئة، انتاج منتجات 

خضراء صدیقة للبیئة، المحافظة على جودة الهواء، المحافظة على الصحة وتوفیر التغذیة المالئمة، التحسین المستمر 
 لمعدل األمن من خالل تخفیض معدالت الجریمة.

 ویشمل أربعة مجاالت للمؤشرات هي: تحسین معدالت العمالة، توفیر فرص للعمل مع التماسك االجتماعي: -ج
 تحسین إمكانیات التوفیق بین األسرة والوظیفة، دعم المساواة داخل المجتمع ،االندماج .

  وتشمل مجالین: التعاون اإلنمائي ، فتح األسواق لتحسین الفرص التجاریة للدول النامیة.المسؤولیة الدولیة: -د
 21     كما تضمنت هذه االستراتیجیة األهداف الفرعیة لكل معیار من معاییر التنمیة المستدامة نذكر من بینها: 

 .2020 حتى 1994تحقیق كفاءة استخدام المواد األولیة ومضاعفة انتاجیتها من  •
 2020% حتى 21إحالل الطاقات المتجددة وتعزیز اإلمداد بها ورفع نسبتها من االستهالك النهائي إلى  •

 .2050%حتى 60و
% من مجموع 3تشجیع االبتكار عن طریق زیادة االنفاق الخاص والعام في مجالي األبحاث والتنمیة لتبلغ  •

 .2020الناتج المحلي اإلجمالي حتى 
 سنة إلى 64 و15تحسین جودة حیاة الفرد من خالل تحسین معدالت العمالة (رفع نسبة العاملین ما بین  •

)، توفیر الغذاء األخضر 2020% سنة 60 عاما إلى 64 إلى 55، ونسبة العاملین من 2020% سنة 75
 الصحي، توفیر الهواء النقي بتخفیض نسبة تلوثه ، توفیر األمن بتخفیض معدالت الجریمة.

اتخذت الحكومة األلمانیة عدة إجراءات لتنفیذ استراتیجیتها اآللیات المتخذة لتنفیذ استراتیجیة التنمیة المستدامة:  .2
 22نوجز أهمها فیما یلي:

التنفیذ الفعلي للخطط المتعلقة بالطاقة المتجددة ضمن تبني أسلوب اإلنتاج النظیف، والتي تتمیز باالبتكار  -أ
والقدرة على التكیف مع المتغیرات، إضافة إلى وضعها في إطار زمني مع مراعاة التطور المستقبلي للمصادر 

 واكتشافاتها وتقنیاتها.
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دعم وتمویل مشاریع الطاقة المتجددة بعدة وسائل منها: توفیر القروض منخفضة الفائدة والتسهیالت المالیة  -ب
لمشاریع الطاقة المتجددة، توفیر بیئة األعمال المناسبة لنمو الشركات العاملة في هذا المجال من خالل 

) وینظم استخدام الطاقة الكهربائیة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، EEGإصدار قانون یدعم االستثمار(
وتوفیر التسهیالت الالزمة لذلك، اعتماد خطة منهجیة لتأمین الطاقة تسمى الورقة الخضراء فضال عن 

 اعتمادها تطبیق قانون تغذیة الشبكات وغیرها.
االهتمام بمراكز البحوث وتطویر تكنولوجیات الطاقات المتجددة وتأسیس مؤسسات عدیدة للتعلیم العالي توفر  -ج

 تخصصا حول طاقة الریاح وتقنیات الطاقة الشمسیة والحیویة وغیرها، ووضع برامج الماجستیر 144أكثر من 
لتوفیر متطلبات سوق العمل في هذا المجال، إضافة إلى تخصیص مبالغ كبیرة لالستثمار في البحث والتطویر 

  ملیار أورو تقریبا.70% من إجمالي الناتج المحلي سنویا أي ما یعادل 3قدرها 
توجیه السیاسة الضریبیة لدعم قطاع الطاقة المتجددة وحل مشاكل البیئة ومن بینها: الضرائب المفروضة  -د

لخفض انبعاث الوقود األحفوري والفحم ، منح إعفاءات وتخفیضات ضریبیة لتوجیه االستثمارات إلى الطاقات 
 المتجددة.

االهتمام بالصناعة المحلیة التي تتمیز بارتكازها على التكنولوجیا النظیفة والكفاءة في استخدام الموارد في  -ه
 انتاجها، إضافة إلى ارتفاع الجودة واالبتكار والتقنیة العالیة في صناعاتها.

 23تتلخص أهم النتائج المحققة فیمایلي:النتائج المحققة من االستراتیجیة المتبعة في ألمانیا:  .3
أصبحت ألمانیا من الدول الرائدة عالمیا في استخدام الطاقة المتجددة ، فهي تمتلك أكبر قطاع لطاقة الریاح  -أ

 میغاواط، 1650 میغاواط، وثاني أكبر سوق للطاقة الشمسیة قدرها 24000عالمیا تصل طاقته إلى أكثر من 
 على الترتیب لترتفع 2014 و2008% سنتي 28% و15,1وقد ساهمت مصادر الطاقة المتجددة في توفیر 

 .2014 % سنة 2,4، مما ساهم في تخفیض انبعاثات ثاني أكسید الكربون إلى 2017% سنة 85إلى 
وفرت ألمانیا فرصا استثماریة مناسبة للشركات الوطنیة واألجنبیة مما ساهم في توجه عدة شركات لالستثمار   -ب

 موزع لمواد 200 شركة مصنعة، وأكثر من 70في مشاریع الطاقة المتجددة، إذ أصبح هناك أكثر من 
 .2016ومعدات الطاقة الضوئیة سنة 

ساهم التوسع في مشاریع الطاقة المتجددة في توفیر مناصب عمل جدیدة ونظیفة ومتطورة التكنولوجیا تفوق  -ج
 ملیون سنة 2، ومن المتوقع أن تصل إلى 2010 عامل في البحث العلمي واإلنتاج والتخطیط سنة 370000

 ، األمر الذي ینعكس إیجابیا على مستوى معیشة السكان.2030
أصبح االقتصاد األلماني األول أوروبیا والرابع عالمیا في مجال اإلبداع والتصدیر والجودة، في عدة قطاعات  -د

منها: السیارات، قطاع الصناعات الكیمیائیة، مما مكنها من توفیر عدة منتجات نظیفة وتصدیرها مجسدة 
 شعار" صنع في ألمانیا  ".

ساهمت مشاریع الطاقة المتجددة في توفیر احتیاجات السكان خاصة في المناطق النائیة من الطاقة الكهربائیة  -ه
وبتكلفة مناسبة وأقل مقارنة بإمدادات الشبكات التقلیدیة، مما ساهم في تحسین نوعیة الحیاة في هذه المناطق 

 وفك العزلة عنها.
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     مما تقدم نخلص إلى أن إن تبني الطاقات المتجددة ضمن اإلنتاج األنظف سمح باالستغالل األمثل للموارد 
المتاحة وتخفیض انبعاث الغازات الملوثة مما ساهم في توفیر المنتجات النظیفة بجودة اعلى وتكلفة أقل إضافة إلى 

 توفیر فرص عمل جدیدة وكلها عوامل تؤثر إیجابیا على رفاهیة وجودة حیاة األفراد في ألمانیا.
 خلصت الدراسة إلى عدة نتائج نوجز أهمها فیما یلي:الخاتمة: 

یتوافق كل من اإلنتاج األنظف ونظام اإلدارة البیئة من حیث المنافع واألهداف التي یسعى كال المدخلین إلى  •
تحقیقها، كما أن كالهما یركز على حمایة البیئة والحد من التلوث من خالل االستغالل األمثل للموارد 

االقتصادیة ومصادر الطاقة، واعتماد منطلق التحسین المستمر والتزام اإلدارة العلیا بالقوانین والتشریعات البیئیة 
 وكذا تبني ثقافة التغییر في كافة العملیات.

یعد نظام اإلدارة البیئیة المنبثق من الجهود الرامیة إلى إدماج البعد البیئي ضمن عملیات المؤسسة، مدخال  •
إداریا یساهم في إكساب المؤسسة میزة تنافسیة مقارنة بمنافسیها، ویتحقق ذلك من خالل انعكاساته اإلیجابیة 

األداء البیئي للمؤسسة الذي یؤثر بدوره على األداء الشامل لها فضال عن أن هذا النظام یؤكد على تبني 
 اإلنتاج األنظف لتحقیق أهدافه.

یتكامل كل من أسلوب اإلنتاج األنظف مع نظام اإلدارة البیئیة، حیث یتضمن هذا األخیر األسالیب اإلداریة  •
الكفیلة بتحسین األداء البیئي للمؤسسة، ویركز أسلوب اإلنتاج النظیف على التغییرات العملیة الواجب اجراؤها 

 على النظام اإلنتاجي اعتمادا على استخدام التكنولوجیا النظیفة.
یوفر نظام اإلدارة البیئیة الفعال مختلف الخدمات اإلمدادیة، التنظیمیة، الثقافیة والتدعیمیة، التي توفر منتجات  •

عدیدة مثل : الغذاء، الوقود، تنظیم المناخ، إصالح التربة، تقلیل الجفاف، ، إضافة إلى توفیرها للمنافع النفسیة 
والجمالیة، حیث أن هذه الخدمات تؤثر بدورها على الحریة والفرص المتاحة لألفراد، مما یساهم في توفیر 

 الرفاهیة وتحسین جودة الحیاة.
 هادفة إلى تحقیق ةتعد التجربة األلمانیة من التجارب الدولیة الرائدة في المجال من خالل صیاغتها الستراتیجي •

التنمیة المستدامة المرتكزة على تحسین األداء االقتصادي مع مراعاة المسؤولیة االجتماعیة وحمایة البیئة. وقد 
العدالة بین األجیال، جودة الحیاة، التماسك جاءت هذه االستراتیجیة متضمنة أربعة مكونات رئیسیة هي : 

االجتماعي والمسؤولیة الدولیة إضافة إلى تبنیها إلجراءات قائمة على استغالل الطاقات المتجددة كبدیل 
للطاقات الملوثة، وٕادماج أسلوب اإلنتاج األنظف ضمن نظم إداراتها البیئیة، ، مما ساهم في تحسین أداء 

مؤسساتها البیئي، وتوفیرها  المنتجات الخضراء النظیفة لسكانها، وتصدیرها إلى األسواق الدولیة، وكذا تحسین 
 الخدمات التي توفرها نظمها البیئیة بما یساهم في تحسین جودة الحیاة.
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