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 احلمد هلل جل جاللو وعظم سلطانو محدا كثًنا طيبا مباركا فيو حىت يبلغ احلمد منتهاه
 على أن سهل يل طريقا أبتغي فيو علما ويسر يل إمتام ىذا العمل املتواضع

 .راجية من املوىل عز وجل أن يتقبلو خالصا لوجهو الكرمي وأن جيعلو علما ينتفع بو
 :مث أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل من ومن

 .الوالدين الكرميٌن، على فضلهما الذي ال يعد وال حيصى
 .اإلخوة واألخوات، على مساندهتم ودعمهم املتواصل يل

 الذي شرفين باإلشراف على إجناز ىذااألستاذ الدكتور يوسفي رشيد األستاذ الفاضل، 
 .البحث، وعلى توجيهاتو القيمة

 ذة الكرام، أعضاء جلنة املناقشة، على قبوهلم مناقشة ىذا البحثالسادة األسات
 وكل من ساعدين على إجناز ىذا البحث
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:الملخص  

عادلية حاولت حتديد اإلجراءات الالزمة  لقد صار التوجو البيئي عادليا، وتأكيدا لو عقدت عدة مؤمترات
م مسات بيئة واحملافظة عليها واحدة من أىدلواجهة خمتلف أنواع التلوث، إما تقليال أو إزالة. فقد أصبحت محاية ال

يف مواثيق اإلحتاد األورويب  موقعا متميزا 00111ايزو النظام الدويل اجلديد، حيث حيتل نظام اإلدارة البيئية 
. وىو ما حيتم على الدولية من أىم الشروط التصديرية للعديد من األسواق ات العادلية، إذ أصبحواإلتفاقي

الراغبة بتدويل نشاطها تبين ادلواصفات القياسية البيئية والتوافق مع التشريعات البيئية اليت  ادلؤسسات اإلقتصادية
تطبقها التكتالت اإلقتصادية على دخول ادلنتجات إىل دوذلا وخلق القدرة التنافسية الالزمة للحيلولة دون فقدان 

اري اجلديد أحد القضايا ادلهمة اليت حتتل حصتها يف األسواق الدولية، إذ يعد تدويل ادلؤسسات يف النظام التج
ألمهيتو ودوره يف دفع عجلة التنمية اإلقتصادية وإكتشاف أسواق مكانة عالية يف برامج احلكومات ادلختلفة 

 جديدة للمنتجات واخلدمات ادلنتجة حمليا.

ؤسسات الدولية وإنطالقا من ىذه األمهية جاءت ىذه الدراسة لتفسري الرتابط بني ادلتغريين يف بعض ادل
الرائدة وادلؤسسات اجلزائرية وتشخيص مواطن القوة الكامنة يف األوىل واليت متكنت من خالذلا تسخري ادلعايري 

واإلستفادة منها يف اجلوانب التجارية والبيئية من جانب، ومواطن  واألنظمة البيئية مبا يتالئم مع سياستها اإلنتاجية
ت اجلزائرية اليت حتول دون إمتثاذلا لتلك ادلعايري واليت أدت إىل تراجع قدرهتا الضعف اليت تعاين منها ادلؤسسا

 التنافسية وإحنصار فرص وصوذلا إىل األسواق الدولية من جانب آخر.

 الكلمات المفتاحية:

  ، البيئة، التدويل، األسواق الدولية، ادلؤسسات اإلقتصادية. ISO 14000م اإلدارة البيئية نظ
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Résumé: 

Il est devenu une orientation environnementale globale, confirmée par la 

tenue de plusieurs conférences internationales, qui ont tenté d'identifier les mesures 

nécessaires pour traiter les différents types de pollution, soit la réduction ou 

l'élimination. La protection et la conservation de l'environnement sont devenues 

l'une des caractéristiques les plus communes du nouveau système international. Le 

système de Management environnementale ISO 14000 emplacements distincts 

dans l'Union européenne et les conventions internationales, ce qui est devenu l'une 

des conditions d'exportation les plus importantes pour de nombreux marches 

internationaux. Ce qui oblige les institutions économiques souhaitant 

internationaliser leurs activités à adopter des normes environnementales et à se 

conformer à la législation environnementale appliquée par les blocs économiques 

pour introduire les produits dans leurs pays et créer la compétitivité nécessaire 

pour éviter la perte de leur part sur les marchés internationaux. 

L'internationalisation des institutions dans le nouveau système commercial est 

l'une des questions importantes qui occupent une place importante dans les 

programmes de divers gouvernements importants et son rôle dans la promotion du 

développement économique et la découverte de nouveaux marchés pour les 

produits et services produits localement. 

Cette étude a pour but d'expliquer la corrélation entre les deux variables dans 

certaines grandes institutions internationales et institutions algériennes et 

d'identifier les forces du premier, dans lequel ils ont pu maîtriser les normes et 

réglementations environnementales en accord avec leurs politiques productives et 

leurs Les aspects environnementaux, Souffrir des institutions algériennes qui 

empêchent leur respect de ces normes, ce qui a conduit à la baisse de leur 

compétitivité et un accès limité aux marchés internationaux, d'autre part. 

Mots clés: 

ISO 14000 Système de management environnemental, Environnement, 

Internationalisation, Marchés internationaux, Les entreprises économiques. 
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Abstract  

It has become aglobal environmental orientation, and a confirmation him 

several international conferences tried to determine needed to address the 

various types of pollution measures, either minimize or eliminate held . Has 

become the environmental protection and preservation of one of the most 

important features of the new world order, where the Environmental 

Management Systems ISO 14000 occupies a privileged position in the charters 

of the European Union and international agreements, it has become one of the 

most important export conditions for many of the international markets. Which 

requires economic institutions wishing to internationalize their activities to 

adopt environmental standards and comply with environmental legislation 

applied by the economic blocs to enter the products to their countries and create 

the necessary competitiveness to prevent loss of their share in international 

markets. The internationalization of institutions in the new trading system is one 

of the important issues that Occupies a high position in the programs of various 

governments of importance and its role in advancing economic development and 

the discovery of new markets for products and services produced locally. 

This study is intended to explain the correlation between the two variables 

in some leading international institutions and Algerian institutions and to 

identify the strengths of the first, in which they were able to harness 

environmental standards and regulations in line with their productive policies 

and their commercial and environmental aspects, Suffer from Algerian 

institutions that prevent their compliance with these standards, which led to the 

decline of their competitiveness and limited access to international markets on 

the other. 
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من القرن اظتاضي، كان التوجو اإلقتصادي ينظر إذل البيئة  منذ قيام الثورة الصناعية وحىت مطلع الستينات
ستغالل عتا تزداد حبدة، حيث أصبح ية اظتتاحة. وهبذا أخذت أشكال اإلعتبارىا مصدر ال ينفذ من اظتوارد األولبإ

أكثر تعقيدا بفعل التأثَتات السلبية لنشاطات اإلنسان على الوسط الطبيعي اظتكون من كائنات حية  عالوض
ا اطتروج من ستقالعتالدول النامية، اليت حاولت غداة إتدىورا مستمرا خاصة يف  وأخذت تشهدوموارد طبيعية، 

قتصادية لثقافية واإلجتماعية، اسياسية، اإلبالتنمية الشاملة يف رتيع اظتيادين ال ها ما يعرفدائرة التخلف بتطبيق
 وبالتارل اللحاق بركب التقدم والتطور الذي تشهده الدول اظتتقدمة الصناعية. بوجو اطتصوص،

يف خصوصا الغازية و رتفاع كبَت يف كمية اظتخلفات الصناعية الصلبة والسائلة، إن ىذه اظترحلة صاحبها إ
وىذا ما سبب تدىورا بيئيا خطَتا أصبح يهدد حياة اإلنسان ورتيع  ل اظتتقدمة والنامية على حد سواء،الدو 

 .اليت طرحها واآلثار اظتًتتبة عنوالكائنات اضتية، وهبذا أخذ البعد البيئي طابعا عاظتيا بفعل اظتشكالت اظتًتاكمة 

عن النشاط االقتصادي اإلنساين، ظهرت ػتاوالت ويف ظل تراكم اظتشكالت البيئية اظتختلفة الناجتة 
عديدة من ىيئات ومنظمات، هتدف إذل إبراز مدى اطتطورة اليت يشهدىا العادل بفعل تزايد التدىور البيئي، ويعترب 

برعاية ىيئة األمم اظتتحدة أول مؤدتر من ىذ النوع، إذ  2793مؤدتر ستوكهودل حول البيئة واإلنسان اظتنعقد سنة 
قًتاحات اظتقدمة من األوضاع البيئية، فضال عن اإلستماع إذل اإلالعديد من اظتوضوعات اظتهمة ذات الصلة بناقش 

الدول الصناعية إلكتاد اضتلول للمشاكل البيئية والتلوث اظتتزايد، إذ مت رسم اطتطوط العريضة إلقامة معايَت 
 وتشريعات بيئية تنظم عملية طرح اظتلوثات والسيطرة عليها.

ناء على اظتوارد الطبيعية والبيئية إذل البنتقال من حالة احملافظة اإلقد دتيزت مرحلة ما بعد مؤدتر ستوكهودل بل
عتماد اظتعايَت والتشريعات البيئية وإدخاعتا يف التبادالت التجارية، ويف العقود الالحقة اظتتكامل للنظام البيئي عرب إ

العوائق  ةبعده أحد اضتلول اظتؤكدة ظتعاصتة مشاكل ISO 14000لبيئية تسارعت اضتاجة إذل إصدار نظام اإلدارة ا
اليت أخذت تتسع مع تزايد حجم ونوعية اظتنتجات اصتديدة، فباإلضافة  غَت اصتمركية ويف مقدمتها اظتعايَت البيئية
فات واظتعايَت على عدم قدرة تلك اظتواص ةالوطنية اظتختلفة ظهرت مشكل إذل مسألة التعارض بُت اظتعايَت البيئية 

قيادة التبادل التجاري والسيطرة على األعداد الكبَتة من التصاريح اصتمركية، وأصبح تطبيق نظام اإلدارة البيئية 
ISO 14000  البيئية اليت تطبقها التكتالت تريد التكييف والتوافق مع التشريعات مؤسسة ضرورة حتمية ألي

 الالزمة للتواجد يف تلك األسواق. على دخول اظتنتجات إذل دوعتا وخلق القدرة التنافسية قتصاديةاإل
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البيئية لتتم على ستخدام اظتعايَت والنظم ية من تطورات كبَتة ومتالحقة يف إإن ما تشهده السوق الدول
ستمرارية العمل لبقاء واإلالدولية كضرورة لضمان اقتصادية الراغبة بالتدويل وتوسيع حجم أنشطتها اإلاظتؤسسات 

إذ يعد تدويل اظتؤسسات يف  فقدان حصتها يف األسواق الدولية، على توفيق أوضاعها والنظم البيئية للحيلولة دون
ظل النظام التجاري اصتديد أحد القضايا اظتهمة اليت حتتل مكانة عالية يف برامج اضتكومات اظتختلفة ألقتيتها 

 االقتصادية. ودورىا يف دفع عجلة التنمية

ظتعايَت فمن اظتمكن أن تؤدي إذل إـتفاض قدرهتا التنافسية وتتأثر مكانة اظتؤسسات اصتزائرية هبذه ا
متثال ية والتكنولوجية اليت يتطلبها اإلؿتصار فرص وصوعتا إذل األسواق الدولية بسبب عدم توفر القدرات اظتالوإ

ومن جانب آخر من اظتمكن أن تؤدي  ق الدولية وخاصة األوروبية،األسواللمتطلبات واظتعايَت البيئية اظتفروضة يف 
ظتؤسسات اصتزائرية و تعميق درجة يف ا البيئية حتسُت طرق اإلنتاج وحتسُت اظتمارساتىذه النظم واظتعايَت إذل 

 ندماجها يف األسواق الدولية. إ

 إشكالية الدراسة:  .1

 يلي: عرضو تتجلى فيماعلى ما سبق  ستناداإفاإلشكالية اليت نريد معاصتتها 

  البيئية  اإلدارةما مدى إسهام نظم ISO 14000 ؟قتصاديةاإلفي خدمة عملية تدويل المؤسسات 

 يف ضوء ىذا اإلشكال تتبادر إذل أذىاننا التساؤالت التالية: 

 ىي نظم اإلدارة البيئية  ماISO 14000 قتصادية؟متطلبات تطبيقها يف اظتؤسسات اإلوما ىي ؟ 

 ماىي ػتفزات العمل داخل األسواق الدولية؟و  ما اظتقصود بالتدويل؟ 

 إذل األسواق الدولية؟ اصتزائرية قتصاديةالبيئية على نفاذ اظتؤسسات اإل عتباراتواإل النظمىو أثر تطبيق  ما 
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  فرضيات الدراسة: .2

على ىذا و  تساؤالهتا الفرعية،و  تنطلق فرضيات الدراسة من ػتاولة اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية
 األساس جاءت الفرضيات التالية: 

 قتصادية. تفعيل عملية تدويل اظتؤسسات اإليف ISO14000يساىم تطبيق نظم اإلدارة البيئية  الفرضية الرئيسية:
 التالية: الفرضيات الجزئيةشتقاق ومنها نتكن إ

 ةالبيئيدارة اإلم البناء اظتتكامل لنظ ISO 14000 نتنحها و  يساعد اظتؤسسات على حتسُت أدائها البيئي
 .ميزة تنافسية

 قتصادية.تعزيز مكانتها اإلو  ستمرارىاإو  التواجد يف األسواق الدولية يضمن تطوير اظتؤسسات 

 .خدمة األسواق اطتضراء فرصة لتحقيق ؾتاحات على اظتستوى احمللي والدورل 

  ؿتو األسواق ةاصتزائرياظتؤسسات  غَت رتركية للحد من نفاذز البيئية كحواج عتباراتواإل النظمتستخدم 
 األوروبية.  اطتارجية خاصة

 أهمية الدراسة: .3

ىتمام الدورل بقضايا البيئية مازالت النتائج اظتلموسة ظتعاصتة ية الدراسة من أنو رغم تزايد اإلتنبع أقت
من أقتية عملية تدويل  ابع أقتيتهكما تن  اجملال، ة للدراسات يف ىذااظتشكالت البيئية ػتدودة ؽتا يزيد من اضتاج

اليت تتطلب التعامل معها و  وواقع التغَتات اليت ظهرتقتصادية كأداة فعالة يف حتقيق التنمية اإلاظتؤسسات  
رتفاع معدالت التلوث على اظتستوى يف التجارة الدولية، حيث أنو مع إللمحافظة على وضع تنافسي متكافئ 

شًتاطات بيئية صارمة أقتها فرضت العديد من الدول اظتتقدمة إ البيئية النارتة عنو، باظتضارزيادة الوعي و  الدورل
منها اصتزائر تواجو و  أصبحت الدول الناميةو  إليهالدخول أي منتجات   ISO 14000اظتواصفة البيئية القياسية 

 اظتنافسة فيها.و  مةىذه اظتعايَت فيما يتعلق بالنفاذ إذل أسواق تلك الدول اظتتقد

قتصادية اظتتالحقة اليت كذلك اصتزائر يف ظل التطورات اإلو  أي أصبح من الضرورة على الدول النامية
قتصادية إنتشار التكتالت اإلو  ظهورو  العوظتةو  اليت تتمثل يف حترير التجارة الدوليةو  يشهدىا النظام العاظتي اظتعاصر
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الضغوط التنافسية اظتتزايدة يف و  قتصادية الدوليةتغَت مالمح البيئية اإلو  التكنولوجياو ثورة اظتعلومات و  الدولية
ات ندماج اظتؤسسضاع مؤسساهتا بيئيا لزيادة درجة إوتوثيق أو األسواق، العمل على مواجهة ىذه التحديات 

الدولية والتأكد من تبٍت اظتؤسسات  ىتمام مبتابعة اظتعايَت البيئيةلذا كان البد من اإل اصتزائرية على اظتستوى الدورل،
 اصتزائرية عتذه اظتعايَت اظتطلوبة.

  أهداف الدراسة: .4

 هتدف ىذه الدراسة إذل:

  تقدمي إطار نظري يشمل رتيع اصتوانب األساسية لكل من التدويل ونظم اإلدارة البيئيةISO 14000 ،
كل منهم من أىم اظتواضيع يف عصرنا اضتارل، األمر الذي يساعد اظتهتمُت هبذا اظتوضوع على فهم   عتباربإ

 اظتضمون والتعرف على العناصر والفوائد ومتطلبات النجاح.

  إذ ، قتصاديةيئية يف تفعيل تدويل اظتؤسسات اإلالبعتبارات النظم واإلإظهار أو إبراز الدور الذي تلعبو
رص ؿتصار ففاض قدرهتا التنافسية وإـتفمن اظتمكن أن تؤدي إذل إ عتباراتذه النظم واإلتتأثر مكانتها هب

من اظتمكن ر ستخدامها كحواجز رتركية مقنعة من جانب، ومن جانب آخوصوعتا إذل األسواق الدولية وإ
ات إذل حتسُت طرق اإلنتاج وحتسُت صورة اظتؤسسة أمام األطراف ذ عتباراتأن تؤدي ىذه النظم واإل

 اظتصلحة مبا يعزز تواجها يف األسواق الدولية.

 تفعيل عملية تدويل التوصل يف هناية الدراسة إذل بعض النتائج والتوصيات اليت من اظتمكن أن تساىم يف 
قتصادية اصتزائرية، وفوائد تطبيق نظم اإلدارة البيئية ومتطلبات ؾتاحها، وعرض بعض الطرق اظتؤسسات اإل

عد يف مواجهة ؼتتلف التغَتات اضتاصلة يف عادل األعمال وذلك على أسس علمية واألساليب اليت تسا
 .صحيحة

  ختيار الموضوع:أسباب إ .5

 فيما يلي:حها موعة من العوامل اليت نتكن توضيختيارنا للموضوع إذل غتيعود إ

 ختالف اإلقتصادية بإز عليو بقوة يف عادل اظتؤسسات األقتية اظتتزايدة ظتوضوع التدويل الذي أعيد الًتكي
 أنواعها وأحجامها.
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  وكمساقتة متواضعة منا  اإلدارة البيئية وتدويل اظتؤسسات،قلة الدراسات العربية اليت تناولت موضوع نظم
 رأينا أن نكتب فيو من أجل إثراء اظتكتبة اصتزائرية.

 قتصادية، فكل تغَتين مهمُت بالنسبة للمؤسسة اإليعطي ىذا البحث إضافة جديدة حيث أنو يربط بُت م
بال الباحثُت فمفهومهما  نيشغال وتدويل اظتؤسسات الزاال ISO 14000من نظم اإلدارة البيئية 

 وأبعادقتا يف تطور وحباجة إذل إثراء.

 ية.حبكم ختصصنا يف التجارة الدولية واللوجستيك، ورغبتنا يف تنمية أفكارنا يف غتال األعمال الدول 

 تدويل اليت تعاين منها أما من الناحية العلمية فهو قد يساىم يف عالج اظتشاكل اظتتعلقة بعملية ال
 ISO 14000وكذا اظتعوقات اليت حتول دون تطبيقها لنظم اإلدارة البيئية  ةاصتزائري يةقتصادمؤسسات اإل

ؽتا يتسبب يف إضعاف تنافسيتها وإعاقة فتوىا، خاصة يف ظل تزايد حدة اظتنافسة الدولية وعلى رأسها 
ستفادة من تطبيق نظام ة اإلاصتزائري يةقتصادلمؤسسات اإلالشركات اظتتعددة اصتنسيات، حيث نتكن ل

يل دخوعتا إذل األسواق متكامل لإلدارة البيئية وتعزيز توجهاهتا البيئية يف حتسُت شتعة اظتؤسسة وتسه
 الدولية.

 منهج الدراسة: .6

إنطالقا من األىداف السابقة، ولإلجابة عن التساؤالت وحل اإلشكال وإعطاء التفاسَت وإثبات 
لعناصر اظتوضوع، إال أنو ال نتكن اإلقتصار الفرضيات إعتمدنا اظتنهج التحليلي ومن خاللو نتعرض بصفة نظرية 

ستخدمنا اظتنهج الوصفي يوضح رقميا ىذه اظتعلومات وىنا إ لزمنا إسقاط ميداينعلى اصتانب النظري بل ي
  اإلحصائي لدراسة اصتداول والبيانات اإلحصائية اظتتاحة حول موضوع الدراسة.

  الدراسات السابقة: .7

وتدويل اظتؤسسات  ISO 14001م اإلدارة البيئية تعراض الًتاث الفكري يف موضوع نظسن إإ
حيث ال توجد أحباث تناولت ىذا ، سوف يدل على غياب الدراسات السابقة مباشرة يف ىذا اجملال، قتصاديةاإل

ساقتتو يف تدويل نشاط ومستخدام اظتتكامل ظتواصفات اإليزو العاظتية اظتوضوع بشكل تفصيلي يربط بُت اإل
د مكونات ىذا اظتوضوع أو قتصادية، بينما توجد غتموعة من الدراسات اليت تناولت بالتحليل أحاظتؤسسة اإل
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إحدى جوانبو اظتتقاطعة معو، وذلك ألن أغلبها تطرقت إذل مواضيع ضمنية تدخل يف طيات حبثنا ىذا أو عتا 
 عالقة غَت مباشرة بو، ومن بُت أىم ىذه الدراسات ؾتد ما يلي:

القدرة التنافسية دراسة )منى أبو العطا محمد حليم( بعنوان: "المعايير البيئية والتنمية المستدامة و 
 1للصادرات المصرية".

قتصاد القومي والتعرف على مدى توافر ػتددات القدرة التنافسية ت ىذه الدراسة أقتية الصادرات لإلتناول
للصادرات اظتصرية وفقا ظتنهج بورتز وبصفة خاصة صادرات الصناعات الغذائية والنسيجية ألقتيتها النسبية يف 

" تفاقية الشراكة األوروبية وبروتوكول اظتناطق الصناعية اظتؤىلة "الكويزآثار إ اولت تقييمقتصاد القومي، كما تنإلا
شًتاطات البيئية ظتعايَت واإلحتاد األورويب والواليات اظتتحدة األمريكية يف ضوء اعلى الصادرات اظتصرية لسوقي اإل

حتاد األورويب ادرات النسيجية بالنفاذ لسوقي اإلاظتطلوبة، موضحة أنو على الرغم من دتتع الصادرات خاصة الص
إال أن الصادرات اظتصرية إذل  تفاقية الشراكة األوروبية اظتصرية والكويز،يات اظتتحدة األمريكية حتت مظلة إوالوال

سنا ملحوظا حتقق اإلستفادة القصوى من ىاتُت يات اظتتحدة األمريكية دل تشهد حتحتاد األورويب والوالاإل
اتُت حيز التنفيذ وحىت اآلن مقارنة بالدول األخرى اليت ال تتمتع باظتميزات نفسها يف ى اقيتُت منذ دخوعتماتفاإل

 فتقارقتا للعديد من اظتزايا التنافسية اليت دتكنها من التواجد يف ىذه األسواق.السوقُت الرئيسيتُت نتيجة إل

بيئية وشهادات اصتودة يف ظل اظتتطلبات وخلصت الدراسة إذل نتيجة أساسية مفادىا أن العالمات ال
وأن التحسُت  اصتديدة للسوق العاظتي أصبحت أداة ضرورية ال غٌت عنها وجواز اظترور ألغلب الصادرات اظتصرية،

ستخدام التكنولوجيا النظيفة يؤدي إذل اضتفاظ على البيئة ويضمن تطوير وإىتمام بالبحث والاظتستمر من خالل اإل
راد ويعمل يف الوقت ذاتو على دعم وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات اظتصرية يف إطار حتقيق صحة وسالمة األف

 التنمية اظتستدامة خاصة يف ظل اظتتغَتات اليت حدثت يف التجارة الدولية.

جارة العاظتية والتأكيد على عدم كما أوصت الباحثة يف ىذه الدراسة بضرورة تفعيل دور منظمة الت
عريفية وغَت مربرة على أسس قتصادية مقنعة غَت تئية بصورة متشددة كوسيلة زتائية إالقيود واظتعايَت البي ستخدامإ

عتبار عند وضع اظتواصفات احمللية اظتواصفات القياسية واألنظمة واظتعايَت العاظتية مع الًتكيز واألخذ يف اإل بيئية،

                                                           
غٍز  طزوحت دكتىراِ فً فهسفت االلتصبديُى أبى انعطب يحًذ حهٍى، انًعبٌٍز انبٍئٍت وانتًٍُت انًستذايت وانمذرة انتُبفسٍت نهصبدراث انًصزٌت، أ .1

 .2013يصز، يُشىرة، كهٍت االلتصبد وانعهىو انسٍبسٍت، جبيعت انمبهزة، 
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كتساب السمعة التجارية اليت دتيز الصادرات اظتصرية وإ تم الوثوق يف اظتنتجاتعلى التأكد من اصتودة حىت ي
 اظتصرية يف األسواق العاظتية.

دراسة )طارق نعمان إبراهيم الرفاعي( بعنوان: "نظم اإلدارة البيئية ودورها في زيادة القدرة التنافسية 
 1للصادرات الصناعية الغذائية المصرية".

ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرف على أثر احملددات البيئية على تطوير وزيادة الصادرات اظتصرية من السلع 
تضح من خالل ىذه الدراسة البيئية لألسواق اطتارجية، حيث إ اظتعايَتالغذائية وإمكانية التوافق مع متطلبات 

ت العاظتية يف الصناعة والتصدير من خالل مطابقتها جتاىاالصناعات اظتصرية لتتالءم مع اإل األقتية البالغة لتحديث
ظتعايَت اصتودة البيئية واألخذ بعمليات التحسُت اظتستمر للقدرات الفنية للمنتجُت واظتصدرين اظتمارسُت إلنتاج 
وتصدير السلع الغذائية وتزويد األعضاء باظتواصفات القياسية والشروط الصحية اليت تضعها الدول اظتستوردة، 

تبُت رفض السلطات األوروبية للعديد من الشحنات اظتصرية يف القطاع الغذائي بسبب عدم مطابقتها  حيث
للمواصفات القياسية وىو ما يشكل فرصة كبَتة ضائعة على الصناعة اظتصرية خصوصا مع اظتيزات التنافسية ظتصر 

ن اظتعايَت واظتواصفات عة اظتصرية للكثَت محتاد األورويب وبتطبيق الصنابقرب مصر من اإل عن الكثَت من دول العادل
ـتفاض الصادرات اظتصرية للدول األفريقية خالل األعوام اظتاضية وىو ما كما تبُت من خالل الدراسة إ  األوروبية،

يتناىف مع التوجو اظتصري القوي حاليا ؿتو توطيد العالقات مع ىذه الدول وخاصة يف غتاالت تنشيط التجارة 
 والتسويق.

مالئمة لدعم  صى الباحث يف ىذه الدراسة بضرورة التحول ؿتو اإلنتاج النظيف وتوفَت بيئة عملوأو 
م بنظم توكيد ومراقبة اصتودة ىتماة يف غتال الصناعات الغذائية واإلشًتاطات ونظم اإلدارة البيئيتطبيق اظتعايَت واإل

ربية مشًتكة إضافة إذل ضرورة إقامة سوق ع سب،لعاظتية ونظام سالمة الغذاء ىالتزام باظتواصفات القياسية اواإل
تفاقيات جديدة مصر والدول األخرى بإبرام عقود وإىتمام بالتبادل التجاري بُت ظتواجهة التكتالت اإلقتصادية واإل

ستثمارات األجنبية يف الصناعة اظتصرية عامة وغتال الصناعات ر العقود اضتالية مبا يزيد من اإلباإلضافة إذل تطوي
 غذائية بوجو خاص.ال

 

                                                           
تىراِ طبرق َعًبٌ إبزاهٍى انزفبعً، َظى اإلدارة انبٍئٍت ودورهب فً سٌبدة انمذرة انتُبفسٍت نصبدراث انصُبعبث انغذائٍت انًصزٌت، أطزوحت دك .1

 .2014 يصز، وانبحىث انبٍئٍت، جبيعت عٍٍ شًس،فً فهسفت انعهىو انبٍئٍت، غٍز يُشىرة، يعهذ انذراسبث 
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لتزام بالمعايير البيئية األوروبية على القدرة التنافسية للصادرات ة )رداوية معمر( بعنوان: "أثر اإلدراس
 1الجزائرية".

ظتعامالت التجارية الدولية ومدى حتليل إشكالية ضبط أثر اظتعايَت البيئية يف ا ةحاولت ىذه الورقة البحثي
خفية يف اظتبادالت التجارية ما بُت الدول حيث أصبحت أىم العوائق غَت اصتمركية يف  قتصاديةإستخدامها كأداة إ

التجارة الدولية نظرا ظتا تسببو من آثار وخيمة على تنافسية منتجات الدول األخرى خاصة النامية منها، ومت يف 
كيز على غتموعة من زائرية بالًت ىذه الدراسة إسقاط تأثَت التطبيقات الذكية للمعايَت البيئية على الصادرات اصت

قتصاديُت يف غتال التصدير، إذ تبُت أنو وبالرغم من ضآلة الصادرات اصتزائرية خارج احملروقات إال أهنا اظتتعاملُت اإل
شًتاطات واظتعايَت البيئية عليها خاصة يف الصناعات الغذائية والنسيجية واليت يق اظتتعنت لإلدل تسلم من التطب

 حتاد األورويب.ق اطتارجية واطتصوص أسواق دول اإل من صعوبة النفاذ إذل األسواالزالت تعاين

رية، ويف ستخدامات يف اظتبادالت التجاراسة أنو للتخفيف من وطأة ىذه اإلوأوصى الباحث يف ىذه الد
عتماد على للتجارة يستوجب على اظتؤسسات اإلقتصادية اصتزائرية اإل نضمام اصتزائر إذل اظتنظمة العاظتيةظل إ

كتساب تكنولوجيا حديثة وتطويرىا للخروج من التبعية للجزائر وكذا مواردىا البشرية إل  الكفاءات واظتهارات احمللية
دم اظتؤسسة ل على إكتاد برنامج تصدير فعال متىتمام البيئي والعمإلومواكبة متطلبات التنمية اظتستدامة ذات ا

 من خالل تنمية صادراهتا على اظتدى الطويل. قتصاديةاإل

في  14111قتصادية والفعالية البيئية لشهادة مواصفات األيزو بعنوان: "اآلثار اإل (Cabnet Paul)دراسة 
 2المؤسسات الصناعية".

ىذه الدراسة غتموعة من اظتؤسسات الصناعية اظتتحصلة على شهادة اظتطابقة األيزو  ستهدفتحيث إ
 يف ستسة دول أوروبية، وىي: فرنسا، بلجيكا، سويسرا، السويد والنرويج. 20111

ذه اظتؤسسات على حتسُت أدائها وتوصلت ىذه الدراسة إذل نتيجة مفادىا أن ىذا النظام ساعد ى
ستهالك حتسُت اظتؤشرات اظتالية، وترشيد إالل حتقيق وفرات مالية، وزيادة اإلنتاجية، و قتصادي والبيئي، من خاإل

 الطاقة واظتوارد والتقليل من التلوث، باإلضافة إذل حتسُت صورة ىذه اظتؤسسات لدى األطراف ذات العالقة.
                                                           

، 12، انعذد 01لتصبد انجذٌذ، انًجهذ سٍت نهصبدراث انجشائزٌت، يجهت اإلنتشاو ببنًعبٌٍز انبٍئٍت األوروبٍت عهى انمذرة انتُبفرداوٌت عًز، أثز اإل .1

 .2015جبيعت خًٍس يهٍبَت، انجشائز، 

2 . Cabinet Paul, l’impact économique et l’efficacité environnementale de la certification ISO 14000 des 

entreprises industrielles, service économie, ADEME, France, 1999. 
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إلقتصاد الجزئي بعنوان: "محددات وآثار الجودة والمعايير البيئية: تحليالت ا (Sanji Pekovic)دراسة 
 1نطالقا من بيانات الشركات الفرنسية".إ

عتماد اظتواصفات القياسية للجودة يف عينة من اظتؤسسات ف ىذه الدراسة إذل تقدير ػتددات إهتد
 باظتتغَتات التالية: ISO 14001ة البيئية عتماد نظم اإلدار مدى تأثر إ ختبارهالفرنسية، ومن بُت ما مت إ

 .النشاط الرئيسي للمؤسسة ذو طابع كيميائي ملوث للبيئة 

 .حجم اظتؤسسة 

  حصول اظتؤسسة علىISO 9000. 

 .بعد اظتؤسسة عن الزبون 

 .توجو اظتؤسسة للتصدير 

 .توجو اظتؤسسة للتصدير إذل منطقة مشال أوروبا 

 سنوات األخَتة. 21تعرض اظتؤسسة ظتشاكل بيئية يف الـ 

 .اظتخاطر البيئية اليت تسببها اظتؤسسة 

 وأىم ما توصلت إليو ىذه الدراسة:

  نتشار نظم اإلدارة البيئية داللة إحصائية بُت حجم اظتؤسسة وإىناك عالقة ذاتISO 14001  يف
 قتصادية الفرنسية.اظتؤسسات اإل

 الدولة لنظم إدارة اصتودة عتماد اظتنظمات يفقة موجبة ذات داللة إحصائية بُت إىناك عال ISO 9000 
 الفرنسية. ةقتصادييف اظتؤسسات اإل ISO 14001البيئية نتشار نظم اإلدارة إو 

                                                           
1 . Sanja pekovic, les déterminants et les effets des normes de qualité et d’environnement: analyses 

microéconomie triques à partir dde données Françaises d’entreprises et de salariés, Paris-Est, 2011. 
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  نتشار نظم للتصدير إذل منطقة مشال أوروبا وإىناك عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بُت توجو اظتؤسسة
 .ISO 14001اإلدارة البيئية 

  ةنتشار نظم اإلدارة البيئيداللة إحصائية مع إ عالقة ذاتباقي اظتتغَتات ليست عتا ISO 14001  يف
 قتصادية الفرنسية.اظتؤسسات اإل

تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية: نموذج "بعنوان:  (Nadine Levratto)دراسة 
 1."مفاهيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللبنانية

يل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة، إذل ؼتتلف النظريات اظتتعلقة بتدو  ذلالدراسة إ تطرقت الباحثة يف ىذه
 جانب تقييم التجربة اللبنانية يف ميدان تدويل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة.

األساسي لتدويل اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ىي اظتيزة التنافسية داخل لعامل اوتوصلت الباحثة أن 
 ن ذتة البحث عن األسواق الدولية.السوق احمللية وم

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية خالل الفترة دراسة )دوار إبراهيم( بعنوان: "آليات تدويل نشاط 
2111.2119."2 

 توصلت الدراسة إذل النتائج التالية:

 جتماعية، وىذا لقدراهتا ة اصتزائرية يف حتقيق التنمية اإلقتصادية واإلتساىم اظتؤسسات الصغَتة  واظتتوسط
عقبتُت رئيسيتُت تعاين منهما اظتتميزة على توفَت مناصب الشغل وخلق الثروة ؽتا يساعد على جتاوز 

بتكار صناعي، وقدراهتا على اإلال اصتزائر، وقتا البطالة والفقر وذلك من خالل توسيع وتنويع النسيج
 والتخصص يف غتاالت متعددة.

                                                           
1 . Nadine Levratto, l’internationalisation des PME dans les pays en développement : un modèle conceptuel des 

PME Libanaise, introduction au forme « la vulnérabilité des TPE et des PME dans un environnement 

mondialisé », 11ers journées scientifiques du réseau entrepreneuriat, 27,28 et 29 Mai 2009 ; INRPME, Trois-

Rivières, Canada 

، يذكزة يبجستٍز فً انعهىو االلتصبدٌت 2002-2001زة دوار إبزاهٍى، آنٍبث تذوٌم َشبط انًؤسسبث انصغٍزة وانًتىسطت انجشائزٌت خالل انفت .2

 .2011/2012تخصص يبنٍت والتصبد دونً، جبيعت حسٍبت بٍ بىعهً ببنشهف، 
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 يكون لو آفاق   فظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة يف اصتزائر أن ىذا القطاع سو لقد تأكد من خالل واقع ا
كبَتة حيث توليو اصتزائر أقتية بالغة من خالل وضع سياسات مالئمة وتوفَت أجهزة تنفيذية تسهر على 

 ضمان جو مناسب يسمح بتطوير ىذا القطاع.

 ومآل منطقي للمؤسسات الصغَتة  لراىنة أصبحت أمرا حتمياإن ظاىرة التدويل يف ظل األوضاع ا
 واظتتوسطة اصتزائرية للدخول إذل األسواق الدولية.

 ظتضافة وتركز على تًتكز اظتؤسسات الصغَت واظتتوسطة اصتزائرية غالبا يف قطاعات نشاط منخفضة القيمة ا
ن وبالتارل فإ قةىتمام بتحسُت نوعية منتجاهتا اظتسو كية لتلبية الطلب احمللي دون اإلستهال إنتاج السلع اإل

التدويل غائبة لدى اظتقاولُت اصتزائريُت، وىو ما يعود غالبا إذل مستوى التكوين الضعيف ظتدراء سًتاتيجية إ
 الشركات.

  وكتعلها تشجع أو حتد من  على بيئة اظتقاول )صاحب األعمال(يف الواقع فإن مستوى التكوين يؤثر
با ما ؾتد على رأس شركة صغَتة مسَتا ليس لديو شهادة أو غال جية التدويل، كما أنو يف اصتزائرسًتاتيإ

مؤىالت أو على األقل مستوى معُت من الدراسة يسمح لو بلعب دوره، وىو دور بالغ األقتية يف 
اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة ونتيجة لذلك ؾتد مؤسسات صغَتة ومتوسطة يديرىا أناس ليس لديهم 

سًتاتيجيات طويلة ع إة، ووضت اإلنتاجية، وتعبئة اظتوارد الداخلية واطتارجياظتؤىالت اظتطلوبة لتغيَت العمليا
 نفتاح على األسواق الدولية.ا تنافسية واإلؤسسات وقدراهتاظتسًتاتيجيات التدويل وتطوير وخاصة إ اظتدى

  لدفع تسيَت اصتزء األكرب من اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية ال دتتلك الكفاءات التقنية الالزمة
فتقادىا غالبا للمستخدمُت التقنيُت )باحثُت، مهندسُت ونظرا إل ستثمار يف األسواق الدولية،يع اإلمشار 

 وتقنيُت...اخل( فإن ىذه اظتؤسسات ال تقوم بنشاطات البحث والتطوير.

 و عراقيل توجد باصتزائر بعض اظتؤسسات صغَتة ومتوسطة غَت مدولة لكن لديها إرادة التطور، لكنها تواج
يف التكاليف الباىظة عتذا النوع من للقيام بنشاطات البحث والتطوير، ترتبط ىذه العراقيل أساسا 

 النشاطات.

  اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية تتخذ شكل واحد للدخول إذل األسواق الدولية، حبيث ختتار آلية
 التصدير للدخول إذل األسواق الدولية.
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  وبية أىم األسواق اليت تنشط فيها اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية.دتثل السوق األور 

ستخلصت ىذه الدراسة أنو بالرغم من التحفيزات والربامج التأىيلية اليت سعت الدولة إذل تطبيقها وقد إ
تنشط يف  أال أنو نسبة اظتؤسسات اليتقدرة التنافسية للمؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية المن أجل رفع 

 وىي نسبة ضعيفة مقارنة بباقي الدول. 0.1%األسواق الدولية ال يتعدى 

 1دراسة )بن حمو عبد اهلل( والتي بعنوان: "تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

ىي من الدراسات القليلة حول ىذه الظاىرة يف اصتزائر ورغم بساطة ػتتواىا إال أنو جهد مشكور من 
توصل إذل نتائج غَت  اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة و ىتم الباحث بقطاعالباحث يف مثل ىذه اظتواضيع وقد إ

 مشجعة بالنسبة لعملية التدويل نذكر منها:

  اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة اصتزائرية غَت قادرة على إشباع السوق احمللي وبالتارل فهي ال تفكر يف
 تدويل نشاطها.

 ت ال ترى أهنا قادرة على اظتنافسة اضتادة يف األسواق الدولية ما عددا بعض القطاعات مثل ىذه اظتؤسسا
 الزراعة.

 .ؾتاح بعض اظتؤسسات يف األسواق احمللية ال يعترب مؤشرا إكتابيا لنجاحها يف األسواق الدولية 

ة تساعد توصل الباحث خالل الدراسة أن اصتزائر خطت خطوات جيدة جتاه توفَت منظومة تشريعي
ثر فعالية يف سبيل تشجيع اظتؤسسات قًتح أن تلعب اصتزائر دورا أكظتا ال التدويل، وإ اظتؤسسات على النمو و

 اصتزائرية على تدويل نشاطها.

 

 

 

                                                           
 .2010بكز بهمبٌذ تهًسبٌ، ابً ، جبيعت نصغٍزة وانًتىسطت، يذكزة يبجستٍز تسىٌكبٍ حًى عبذ هللا، تذوٌم انًؤسسبث ا .1
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دراسة )جباري شوقي( بعنوان: "تدويل أعمال الشركات المتعددة الجنسيات: بين المكاسب والمخاطر 
 1على الدول النامية".

 الدراسة النتائج التالية:وأعدت ىذه 

 ظرا لضخامة حجمها وتنوع نشاطها تعترب الشركات اظتتعددة اصتنسيات من أىم مالمح ظاىرة العوظتة، ن
حتكارية وتعبئة يف والسوقي، وإقامة التحالفات اإلسًتاتيجية، فضال عن اظتزايا اإلنتشارىا اصتغراوإ

قتصاد العاظتي اليوم، ورائدة قتصادية كبَتة يف اإللها دتثل قوة إاظتدخرات والكفاءات، األمر الذي جع
 التوجو ؿتو التدويل نظرا للخصائص اليت تتمتع هبا.

  مراحل متتالية تقوم على مزيج من اظتهارات اظتختلفة اليت  تدويل الشركات عبارة عن عملية مكونة منإن
نتشار غزو األسواق الدولية واإل كتيا يفدتتلكها أو اليت تسيطر عليها، بالقدر الذي يكسبها اطتربة تدر 

 والتوسع.

 جتاه اظتؤيد للدور الفاعل للشركات اظتتعددة اصتنسيات يف تنمية القدرات أبرزت الدراسة حجج وبراىُت اإل
اإلنتاجية لبعض الدول النامية )مثل دول جنوب شرق آسيا(، نظرا إذل مساقتاهتا يف نقل التكنولوجيا 

 قتصاد الدولة اظتضيفة.ية ورؤوس األموال، بالشكل الذي إنعكس على تنمية إجواظتهارات اإلدارية واإلنتا

 اظتتعددة اصتنسيات جد ضعيفة مقارنة حبصة ستثمارات الشركات عد حصة الدول النامية من تدفقات إت
 ؽتا يهدد بنضوهبا. ةستغالل اظتوارد الطبيعيلها يًتكز يف قطاعات ذات الصلة بإالدول اظتتقدمة، كما أن ج

 ا الدول النامية قتصادية اطتانقة اليت تعرفهنسيات نصيبا ىاما من األزمات اإلتتحمل الشركات اظتتعددة اصت
يف الدول النامية، إذ  حتكارية وسعيها الدؤوب وراء مصاضتها اظتالية دون خدمة التنميةنتيجة للنزعة اإل

تردي الوضع البيئي وتفاقم مشاكلها ىم يف اكما أهنا تس  نزاف الثروات الطبيعية للشعوب،ستتعمل على إ
 مصاحل الدول اظتتقدمة. على األرباح وحتويلها وخدمةها يف اضتصول عنتيجة صتش

 اظتقيد ألعمال الشركات اظتتعددة اصتنسيات يف الدول النامية وجهة نظر وسطية حتاول  يعد التوجو اظتعتمد
 ذه العملية.قدر اظتستطاع تعظيم اظتكاسب وتقليل اظتخاطر الناشئة عن ى

                                                           
، جبيعت 01جببري شىلً، تذوٌم أعًبل انشزكبث انًتعذدة انجُسٍبث: بٍٍ انًكبسب وانًخبطز عهى انذول انُبيٍت، يجهت دراسبث إلتصبدٌت، انعذد. 1

 .2014، انجشائز، 2لسُطٍُت
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 1بعنوان: "تدويل الشركات، التجارب الدولية وحالة تونس". (Ahmed Gedoura)دراسة 

حتاد التونسي للصناعة شركات التونسية وىي موجهة إذل اإلجاءت ىذه الدراسة القيمة حول تدويل ال
ستعرضت جتارة العديد دمت مفاىيم متنوعة حول الظاىرة واصفحة، حيث ق 73والصناعة التقليدية يف  والتجارة

، جنوب إفريقيا، قبل أن حتاول توجيو اظتوضوع حول تدويل الشركات ةمن الدول منها اظتغرب، تركيا، سنغافور 
 التونسية، ولقد حددت ىذه الدراسة األىداف على ؿتو يسمح عتا مبعرفة ما يلي:

 .مراجعة تدويل الشركات التونسية 

 ات التونسية.حتديد العوائق واظتشاكل لتدويل الشرك 

 .تقدمي توصيات ػتددة لتحسُت أشكال التدويل للشركات التونسية 

 حتاد األورويب يف ىذا اجملال.اإل توفَت خارطة طريق للتقارب مع تشريعات 

حتسُت وتعزيز تدويل الشركات التونسية من  مثل يف )اعتدف من ىذه الدراسة(أما اعتدف الرئيس فكان مت
 خالل حترير تدفقات رأس اظتال وسعر الصرف.

فًتضت الدراسة أن اضتجم الصغَت للسوق التونسية، غياب فرص النمو وتطوير ومن جهة أخرى إ
مهارات  تجات ووجوداظتنتجات، غياب يف السوق احمللية للكثَت من اظتواد األولية اظتساعدة على إنتاج بعض اظتن

يف العنصر البشري كفيلة بتطوير شركات قادرة على تدويل نشاطها مع قرب تونس من دول مضيفة  وتقنيات
 تستطيع دخوعتا بسهولة.

  هيكل البحث: .8

 مت تقسيم البحث إذل ثالثة فصول كما يلي:

حيث مت ، ISO 14000الفصل األول حتت عنوان نظم اإلدارة البيئية وسلسلة اظتواصفات القياسية 
تقسيمو إذل أربع مباحث، كان األول منها عبارة عن إطار عام للبيئة حيث تطرقنا فيو إذل عرض مفهوم البيئة وأىم 
التحديات البيئية وتوضيح العالقات التبادلية لكل من البيئة والتنمية وحترير التجارة، أما الثاين تعلق بنظم اإلدارة 

                                                           
1 . Ahmed Gdoura , Internationalisation des entreprises : Les expériences internationales de la Tunisie, Rapport à 

UTICA-Union Tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat, 31 octobre 2006.    
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افع تبٍت ىذه النظم وأىم أنواعها، إضافة لقياس األداء البيئي و اإلدارة البيئية، ودالبيئية وقد تناولنا فيو مفهوم نظم 
وىو عبارة عن نشأة وتطور  ISO 14000لنظم اإلدارة البيئية، فيما تعلق الثالث بسلسلة اظتواصفات القياسية 

حبيث  ISO 14001ولية السلسلة ومفهومها والعوامل اظتؤثرة يف ظهورىا وىيكلها، وـتتم الفصل باظتواصفة الد
،  3122لسنة  ISO 14001ها النسخة احملدثة للمواصفة توأىم التغَتات اليت تضمن تناولنا فيو مفهوم اظتواصفة

 .ISO 14001ستخدام مواصفة اظتواصفة وأخَتا مزايا وسلبيات إ مث كيفية التسجيل للحصول على

عتبارات البيئية اظتطلوبة يف األسواق الدولية، واإلالنظم  حتت عنوان تدويل اظتؤسسات يف ظل الفصل الثاين
ويتضمن ىذا الفصل أربع مباحث، دتثل األول يف إطار عام للتدويل ويهتم بالتعرف على مفهوم التدويل، دوافعو، 

النفاذ إذل األسواق فتاذج مراحل التطور الدورل للمؤسسة، مث نتطرق يف اظتبحث الثاين إذل أشكال ؼتاطره، وأىم 
سًتاتيجية، أما على كل من التصدير، اإلتفاقيات التعاقدية، اإلستثمار األجنيب، والتحالفات اإل ولية والتعرفلدا
قف الدول عتبارات البيئية اظتطلوبة للنفاذ لألسواق الدولية وحتدياهتا وأقتيتها ومو ظتبحث الثالث فقد تناولنا فيو اإلا

إذل األسواق  عتبارات البيئية على النفاذ ظم واإلأثر تطبيق الن وـتتم الفصل بإبراز النامية من حيث تطبيقها،
قتصادي للمؤسسات ويُت األول نتثل مستوى األداء اإلالبد من حتليل التأثَت على مست الدولية ويف ىذا الصدد

تطبيق  وىو ما قمنا بو من خالل تناول العالقة بُت قتصادي،ستوى القطاع اإلنتاجي واإلنتثل ماإلنتاجية واآلخر 
واضتصة السوقية قتصادية من حيث أرباحها مردوديتها ية والقدرة التنافسية للمؤسسة اإلالبيئواإلعتبارات النظم 

البيئية واإلعتبارت قتصادات الوطنية من خالل تناول العالقة بُت النظم مث حتليل األثر على اإل احمللية والدولية،
 قتصادي.ت والنمو اإلجذب اإلستثمارا وتنمية الصادرات الوطنية،

مع اإلشارة إذل حالة اصتزائر، ومت  اإلقتصاديةظتؤسسات ا لثالث حتت عنوان دراسة حالة بعضالفصل ا
يئي ستغلت التوجو البل عبارة عن دراسة فتاذج ظتؤسسات إقتصادية إأربع مباحث، كان األو  إذل تقسيم ىذا الفصل

 دتيزىا عن باقي اظتؤسسات  كتساب مزايا تنافسيةات على اظتستوى احمللي والدورل وإعتربتو فرصة لتحقيق ؾتاحوإ
، Hewlett and Packard – HP، مؤسسة TOYOTAالدراسة كل من مؤسسة تويوتا حيث تناولت 

 ، أما الثاين فقد خصص لدراسة البيئة واإلدارة البيئية يف اصتزائرMiuraمؤسسة ميورا  ،Philipsمؤسسة فيليبس 
يف اصتزائر ضتماية البيئة، والسياسة صتزائر، السياسة البيئية اظتتبناة من خالل التعرف على أىم التحديات البيئية يف ا

، ISO 14000البيئية اظتتصلة بالتجارة اطتارجية يف اصتزائر، ومدى تطبيق اظتؤسسات اصتزائرية لنظام اإلدارة البيئية 
قتصادية اصتزائرية من خالل حتليل بعض مؤشرات التجارة ث الثالث واقع تدويل اظتؤسسات اإلوتناول اظتبح



 :مقدمة
 

 
 ع

ية، أىم قتصادية اصتزائر ، ومؤشرات تدويل يف اظتؤسسات اإل(3112.3122خالل الفًتة ) اطتارجية يف اصتزائر
ؤسسات اإلقتصاد اصتزائري يف تفعيل تدويل متدويلها، وـتتم الفصل بآليات ل أسواقها الدولية، واعتيئات الداعمة

البيئية  عتباراتخالل حتليل أثر تطبيق النظم واإل البيئية اظتطلوبة يف األسواق الدولية من ظل النظم واإلعتبارات
 البيئية عتباراتاإلو النظم  حات لتفعيل عملية تدويلها يف ظلوأىم اظتقًت  ةقتصاد اصتزائرياظتؤسسات اإلعلى تدويل 

 السابقة.

 صعوبات البحث: .8

 يلي: تتلخص أىم الصعوبات اليت واجهتنا إلؾتاز ىذا العمل فيما

  صعوبة اضتصول على اظتراجع اظتتخصصة اليت تربط بُت اظتتغَتين مع ندرهتا باللغة العربية وىو ماكلفنا
 جهدا ووقتا كبَتا للًترتة.

 وتكتسب ميزة  البيئية طبيق اظتتطلباتصعوبة إكتاد مؤسسة إقتصادية وطنية دتارس التدويل وملتزمة فعال بت
 تنافسية جراء إلتزامها البيئي.



 لفصل األول:ا

نظم اإلدارة البيئية وسلسلة المواصفات 
 ISO 14000القياسية 
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  :تمهيد

زاد اغبديث يف اآلونة األخَتة عن البيئة ومشكبلهتا وبدأت تتواذل الندوات واؼبؤسبرات اليت تناقش اؼبخاطر 
والتأثَتات اليت مست البيئة، واليت تصل بعضها إذل حد فناء اغبياة البشرية، وأصبحنا نسمع عن تآكل طبقة 

ىا من اؼبشاكل البيئية، وإستاابة لتل  اؼبخاوؼ األوزوف وإستنزاؼ اؼبوارد الطبيعية وزيادة معدالت التلوث وغَت 
بدأت تطلق دعاوى التنمية اؼبستدامة وضرورة ربقيق التوافق بُت التنمية وضباية البيئة واإلعًتاؼ بالصلة الوثيقة بُت 
دل التاارة والبيئة، كما مت عقد عدة مؤسبرات دولية لزيادة الوعي الدورل باؼبشكبلت البيئية مثل مؤسبر ستوكهو 

، حيث مت على إثره أف قامت منظمة التقييس 1992ومؤسبر األرض حوؿ البيئة والتنمية بريو دي جانَتو  1972
سعيا  ISO 14000وبالتعاوف مع العديد من اعبهات بإصدار سلسلة اؼبواصفات اػباصة بنظم اإلدارة البيئية 

 منها لتااوز تل  التحديات.

سبكن اؼبؤسسات من التحكم  ISOية طورهتا منظمة التقييس مواصفة دول ISO 14001وتعد اؼبواصفة 
يف تأثَتاهتا البيئية والتخفيف من الضغوط اؼبفروضة عليها، كما تضمنت اؼبواصفة اؼبتطلبات األساسية إلقامة نظاـ 

ُت البيئة إدارة بيئية، ويعترب نظاـ اإلدارة البيئية من أىم النظم اليت يتم إعتمادىا للحد من التلوث البيئي وربس
الداخلية واػبارجية للمؤسسة، كي ربظى بقبوؿ عاؼبي وجعل األىداؼ البيئية إحدى اؼبدخبلت الرئيسية لعملية 

 إزباذ القرار.

 يتناوؿ ىذا الفصل اؼبباحث اؼبوالية:

 :اإلطار العاـ للبيئة. المبحث األول 

 :نظم اإلدارة البيئية. المبحث الثاني 

 :سلسلة اؼبواصفات القياسية  المبحث الثالثISO 14000. 

 :اؼبواصفة الدولية  المبحث الرابعISO 14001. 
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 المبحث األول: اإلطار العام للبيئة

ضَت مؤسسات كبو زب ذباهاإلسياسيا وثقافيا وسوقيا من خبلؿ  ىتماـلئلتعد البيئة اجملاؿ األكثر إثارة 
بسبب تفاقم اؼبشكبلت البيئية من قبل األعماؿ منذ ما يزيد عن قرنُت ونصف من الزمن من الثورة  األعماؿ

لبيئة والتنمية، حيث أصبحت ىناؾ بُت ا تأثَتالالصناعية حىت اآلف، وىو ما يطرح حقيقة العبلقة القوية واؼبتبادلة 
تنامية دبعزؿ عن تدارؾ الظروؼ ايحميطة واليت ستحالة للقياـ بتنمية مستدامة تليب حاجات ومتطلبات اإلنساف اؼبإ

 تشكل األساس اؼبادي لؤلنشطة اإلنسانية اؼبختلفة واؼبؤثرة على مستوى تقدمو ورفاىيتو.

هبا يف اجملتمع والسوؽ على حد سواء إذل وجو العملة اآلخر للاودة  ىتماـاإلفالبيئة تتحوؿ بفعل تزايد 
شأنو شأف البيئية الشاملة ليكوف التلوث  من وجهة نظر اغبركة اػبضراء من خبلؿ ما تنادي بو من إدارة اعبودة

 ميزة تنافسية شأنو شأف اعبودة ومتداخبل معها.التلف عيبا صناعيا والبعد البيئي األخضر ىو 

 األول: مفهوم البيئة المطلب

 .ناصرىا اؼبختلفةتقتضي اإلحاطة دبفهـو البيئة، تبيُت معناىا وذل  بالتطرؽ إذل تعريفها وكذا دراسة ع

 تعريف البيئة:. 1

  التعريف اللغوي للبيئة:. 1.1

اعبذر تعبَت مستحدث، ويعود األصل اللغوي لكلمة )البيئة( يف اللغة العربية إذل البيئة يف اللغة العربية 
، )باء( إذل الشيء ( الذي أخذ منو الفعل اؼباضي )باء(: قاؿ ابن منظور يف معامو الشهَت )لساف العرب()بوءاً 

 1أي رجع وتبوأ نزؿ وأقاـ. يبوء بوءاً 

ويبلحظ اؼبتدبر يف القرآف الكرمي وجود الكثَت من اآليات القرآنية اليت جاءت هبذا اؼبعٌت اللغوي للبيئة 
، وقولو تعاذل: "وأوحينا إذل موسى 2تعاذل: "وكذل  مكنا ليوسف يف األرض يتبوأ منها حيث يشاء"ومنها قولو 

 3.وأخيو أف تبوءا لقومكما دبصر بيوتا"

                                                 
 .382اثٓ ِٕظٛه األٔظبهٞ، ٌَبْ اٌؼوة، اٌغيء األٚي، اٌلاه اٌّظو٠خ ٌٍزؤ١ٌف ٚاٌزوعّخ، اٌمب٘وح، ثلْٚ ربه٠ـ، ص  .1

 .56. ٍٛهح ٠ٍٛف، ا٠٢خ 2

 .74. ٍٛهح ٠ٌٛٔ، ا٠٢خ 3
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، أي لينزؿ منزلو من النار، وىذا 1ويف اغبديث الشريف: "من كذب عليا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"
 2ىو اغبلوؿ والنزوؿ والسكن، ويبكن أف يؤخذ منو أف البيئة ىي ايحمل واؼبنزؿ والسكن. التبوء

 (la petite Larousse)فقد وردت يف معام الروس  Environnementأما البيئة يف اللغة الفرنسية 
واليت يعيش فيو اإلنساف  اصطناعيةىي ؾبموعة العناصر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية سواء كانت طبيعية أو 

 3وكذا العناصر. واغبيواف والنبات

اإلحاطة "ويعٍت  "environto"مشتق من الفعل  Environmentأما يف اللغة اإلقبليزية فمصطلح البيئة 
حيث عرفت البيئة دبعام لوقبماف  4، وبذل  يقصد بالبيئة ايحميط أو الوسط الذي وبيط باإلنساف."ػب
(Longman) .5بأهنا ؾبموعة الظروؼ الطبيعية واالجتماعية اليت يعيش فيها الناس 

  للبيئة: صطالحياإلالتعريف . 2.1

 بعدة تعاريف: صطبلحاإعرفت البيئة 

  الوسط أو اجملاؿ الذي يعيش فيو اإلنساف فيتأثر بو ويؤثر فيو، اليت تدؿ على ايحميط الذي تعيش فيو
 6تل  الكائنات وبُت ذل  ايحميط. الشديدة بُتاغبية مع بياف الرابطة الكائنات 

 7ة اليت تقـو هبا.اعمليات اغبيفيها الكائنات اغبية وتؤثر يف  ؾبموع الظروؼ والعوامل اػبارجية اليت تعيش 

 7هبا.
  ويبكن تعريف البيئة بأهنا ؾبموعة النظم الطبيعية دبكوناهتا اغبية وغَت اغبية اليت ربيط باجملتمعات اإلنسانية

والكائنات اغبية األخرى، وىي اؼبكاف الذي سبارس فيو الكائنات اغبية أنشطتها اغبياتية، حيث تستمد 
 1منو مستلزمات حياهتا، وتطرح فيو إفرازات ىذه األنشطة، وتشمل البيئة ثبلث أبعاد متكاملة وىي:

                                                 
 .04. اإلِبَ ٍَُِ، طؾ١ؼ ٍَُِ، وزبة اٌّملِخ، ثبة رغ١ٍع اٌىنة ػٍٝ هٍٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ، ؽل٠ش هلُ 1

 .382. اثٓ ِٕظٛه األٔظبهٞ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص2

3. L’ensemble des éléments physique chimiques ou biologies naturels ou artificiels qui entourent en être humain, 

un animal ou un végétale ou, une espèce. 

4. William little and others, the shorter Oxford English, dictionary, third edition, great Britain, oxford,university 

press, vol.I, 2008, P 619. 

، 2016ّبْ، األهكْ، . ٔبك٠خ ١ٌز١ُ ٍؼ١ل، كٚه إٌّظّبد اٌل١ٌٚخ فٟ ؽّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس ثبٌٕفب٠بد اٌقطوح، كاه ؽبِل ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، ػ5

 .42ص

 .17، ص 2016، ػّبْ، األهكْ، 1. فو٠ل ِؾّل ػٛاكٞ، ؽّب٠خ اٌج١ئخ ث١ٓ اٌشو٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ، كاه األ٠بَ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، ط6

ف١ضو ثَىوح، . ؽَٛٔخ ػجل اٌغٕٟ، اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍج١ئخ فٟ إطبه اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ، أطوٚؽخ كوزٛهح ؽمٛق، فوع لبْٔٛ أػّبي، عبِؼخ ِؾّل 7

 .13، ص2012/2013اٌغيائو، 
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  النظاـ الطبيعيNaturalSystem.أي الطبيعة ايحميطة : 

  النظاـ االجتماعيSocial System.العبلقات االجتماعية : 

  النظاـ الثقايفCultural System.السلوؾ الذي تعلمو اإلنساف من الكائنات ايحميطة : 

  عرفتها اؼبنظمة العاؼبية للتقييسISO :والًتبة  شمل اؽبواء واؼباءباؼبنظمة واليت ت األوساط ايحميطة على أهنا
واإلنساف، وتداخبلت صبيع ىذه العناصر، وسبتد إذل األوساط ايحميطة واؼبواد الطبيعية والنباتات واغبيوانات 
 2من ضمن اؼبنظمة إذل النظاـ العاؼبي.

  بأهنا: اإلنساف والكائنات األخرى واليت  1972وقد عرفها مؤسبر البيئة البشرية يف استوكهودل عاـ
 3يستمدوف منها زادىم ويؤدوف فيها أنشطتهم.

 ة، كاؽبواء واعبو واؼباء يتتكوف البيئة من اؼبوارد الطبيعية البلحيوية واغبيو  :كما عرفها اؼبشرع اعبزائري
واألرض وباطن األرض والنبات واغبيواف، دبا يف ذل  الًتاث الوراثي، وأشكاؿ التفاعل بُت ىذه اؼبوارد، 

 4وكذا األماكن واؼبناظر واؼبعادل الطبيعية.

 عناصر البيئة:. 2

وزبتلف مكونات 5،اؼبستحدثة أو صطناعيةاإلتقسم البيئة إذل قسمُت أساسُت نبا: البيئة الطبيعية والبيئة 
 وعناصر كل من ىذين القسمُت حبسب تطور الدولة ووعيها وغايتها يف اغبفاظ على البيئة وسبلمتها.

والواقع من األمر، أف ىذه العناصر قد بلغت حدا من التعدد والتعقيد، فبا وبتاج معو آالؼ الصفحات 
عناصر مكونات الطبيعة واليت تتمثل أساسا يف ثبلثة  ستعراضبإلتضمنها، ولذا سوؼ تكتفي الدراسة فحسب 

 عناصر جوىرية وىي: اؼباء واؽبواء والًتبة.

 

                                                                                                                                                         
 .19، ص 2010، ٌجٕبْ، د، ث١و1ٚ. إ٠بك ػبشٛه اٌطبئٟ، ِؾَٓ ػجل ػٍٟ، اٌزوث١خ اٌج١ئ١خ، اٌّؤٍَخ اٌؾل٠ضخ ٌٍىزبة،ط1

 .21، ص2015، ػّبْ، األهكْ، 1. عبثو ٍبٍٟ ك١ّٟ٘، اإلكاهح اٌج١ئ١خ ٚاٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ، كاه األ٠بَ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، ط2

 .29، ص2012، ث١وٚد، ٌجٕبْ، 1. إٍّبػ١ً ٔغُ اٌل٠ٓ، اٌمبْٔٛ اإلكاهٞ اٌج١ئٟ ) كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ِمبهٔخ(، ِٕشٛهاد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ط3

، ١ٌٛ٠2003ٛ )ع١ٍ٠ٛخ( ٍٕخ  19٘ـ اٌّٛافك ٌـ 1424عّبكٜ األٚي ػبَ  10اٌّؤهؿ فٟ  10-03. لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌج١ئخ فٟ إطبه اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ هلُ 4

 .10، ص2003اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ اٌغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ، اٌؼلك اٌضبٌش ٚاألهثؼ١ٓ، 

 .59. ٔبك٠خ ١ٌز١ُ ٍؼ١ل، ِوعغ ٍبثك مووٖ، ص5



  ISO 14000نظم اإلدارة البيئية وسلسلة المواصفات القياسية  :                            الفصل األول

 6 

  الماء:. 1.2

عناصر اؽبيدروجُت  ربادإاء بأنو سائل شفاؼ ال لوف لو وال طعم وال رائحة، ويًتكب من يعرؼ العلماء اؼب
وعنصر األوكساُت، وىو مركب كيميائي فريد يف صفاتو وخصائصو اليت ذبعلو سائبل ذو حرارة نوعية عالية، 

فبا يؤىلو أف يلعب دورا ىاما ورئيسيا يف ضبط درجة حرارة جسم اإلنساف وأجساـ  اغبراري نتقاؿلئلووسطا فبتاز 
وىذه اػباصية سبكنو من أف يصبح وسطا  الكيميائيةالكائنات اغبية، وىو إذل جانب ذل  مذيب لكثَت من اؼبواد 
 1مناسبا للعديد من العمليات البيوكيميائية داخل جسم اإلنساف.

من مساحة الكرة األرضية، ويدخل يف كل العمليات البيولوجية والصناعية،  %78ويشكل اؼباء ما نسبتو 
من  %90ويشكل مرتعا خصبا ؼبا يزيد على  2،وال يبكن ألي كائن حي أف يعيش بدونو ألنو مادة اغبياة

وفبا يدؿ على أنبية  3،حتوائو على كميات ىائلة من اؼبعادف تفوؽ ما على اليابسةاغبية، فضبل عن إالكائنات 
   ن  ا م  ن  ل  ع  ج  تعاذل: "و  اؼباء على سطح األرض قولو 

 ي  ش   ل  ك    اء  اؼب
.وف"ن  م  ؤ  يػ   بل  ف  ي أ  ح   ء 

4 

  الهواء:. 2.2

اؽبواء ىو اؼبخلوط الغازي الذي يبؤل جو األرض، ووبيط هبا من كل ناحية، ويتألف من اؽبواء اغبقيقي، 
 5الدخاف والغبار، واألجزاء النارية.واألجزاء اؼبائية البخارية، واألجزاء األرضية اؼبتصاعدة من 

معروؼ منها حىت اآلف بنحو ويتكوف اؽبواء من عدد كبَت من العناصر واؼبركبات الكيميائية، يقدر ما ىو 
مائة عنصر ومركب، منها عنصراف رئيسياف يتصفاف بكرب حام كل منهما ونبا: غاز النيًتوجُت وىو غاز خامل 

وىو غاز مهم  ،%20.94واألوكساُت وىو غاز نشط كيميائيا تصل نسبتو إذل ، %78.48تصل نسبتو إذل 
 6بدونو.عيش واليت ال يبكن أف ت ،لتنفس الكائنات اغبية

 7ذكر منها:الغازات األخرى اؼبكونة للهواء ن ومن

  غاز أرجوف(Ar)  من اؽبواء. %0.932ويكوف 
                                                 

 .44، ص1982، اٌى٠ٛذ، 211. ِؾّل ػجل اٌمبكه اٌفمٟ، اٌموآْ اٌىو٠ُ ٚرٍٛس اٌج١ئخ، ِغٍخ اٌٛػٟ اإلٍالِٟ، اٌؼلك 1

 .24، ص 1990، لطو، ٍجزّجو  94ٌّبء وً شٟء ؽٟ، ِغٍخ اٌزوث١خ، اٌؼلك . اٌزجبٔٛغٟ  وّبي اٌل٠ٓ، ٚعؼٍٕب ِٓ ا2

 .31، ص 2014، ػّبْ، األهكْ، 1. شبكٞ ف١ٍفخ اٌغٛاهٔٗ، إلزظبك٠بد اٌج١ئخ ِٓ ِٕظٛه إٍالِٟ، ػّبك اٌل٠ٓ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، ط3

 .30األٔج١بء، ا٠٢خ . ٍٛهح 4

 .15-13، ص 1995، ِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼب١ٌّخ، اإلٍىٕله٠خ، ِظو، . اٌق١بط ِؾّل ١٘ضُ، طؾخ اٌج١ئخ فٟ ١ِياْ اإلٍال5َ

 .20، ص 2007. ١ٍّو ؽبِل عّبي، اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍج١ئخ، كاه إٌٙضخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح، ِظو، 6

 .27، ص 2008. ٠ٌٛٔ إثوا١ُ٘ أؽّل ِي٠ل، اٌج١ئخ ٚاٌزشو٠ؼبد اٌج١ئ١خ، كاه اٌؾبِل ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ، األهكْ، 7
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  غاز أكسيد الكربوف(Co2)  من اؽبواء. %0.030ويكوف 

  غاز ينوف(Ne)  من اؽبواء.%0.0018ويكوف 

  غاز ىيليـو(H2)  من اؽبواء.%0.0005ويكوف 

  غاز كربيتوف(Kr)  اؽبواء.من %0.0001ويكوف 

  وأخَتا غاز زينـو(Xe)  من اؽبواء.%0.000009ويكوف 

  التربة:. 3.2

أمتار، وتتكوف  ىي الطبقة اليت تغطي صخور القشرة األرضية وظبكها يًتاوح بُت بضعة سنتيمًتات وعدة 
من اؼبقومات  در الثروة الطبيعية اؼبتاددة، ومن اؼبواد اؼبعدنية والعضوية واؽبواء، وىي من أىم مصا من مزيج

  1األساسية عبميع الكائنات اغبية.

قتصاد الغابات ومن اؼبشكوؾ فيو  تقـو عليها األعماؿ الزراعية وإوتعد الًتبة أيضا األساس والقاعدة اليت
 2ات اؼبادية ومصدر إنتاجها.دبعزؿ عن الًتبة ألهنا أساس اػبَت رار مأف يكوف عند شعب ما إمكانية اغبياة واالست

من ذل  أف الًتبة الصاغبة للزراعة ال ربتل إال نسبة قليلة من اليابسة ومع ذل  فهذه النسبة بلحظ يو 
للتأثَتات اليت ىي  ا كما أهنا معرضة يف الوقت نفسوالضئيلة معرضة للتأثَتات الطبيعية اليت من شأهنا اإلضرار هب

إذل اؼبزيد من الغذاء والطاقة من اغباجة  من صنع اإلنساف، حيث أدت الزيادة السكانية يف العادل وما واكب ذل 
ستعماؿ كل ما من شأنو مكثفا، وإذل اإلفراط اؽبائل يف إ ستخداماالشديد يف إستخداـ األرض إإذل اإلسراؼ 

نتج عن ذل  إجهاد الًتبة واستنزافها وقد زيادة اإلنتاج الغذائي من أظبدة كيماوية ومبيدات حشرية وخبلفو، 
 3تدىورىا، وأضرت بقدرهتا على التادد التلقائي وأخلت بالتوازف الدقيق القائم بُت عناصرىا.بكيفية أدت إذل 

 

 

                                                 
 .39، ص 2009، ػّبْ، األهكْ، ٠1ٌٛٔ إثوا١ُ٘ أؽّل ِي٠ل، اٌج١ئخ فٟ اإلٍالَ، كاه اٌؾبِل ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، ط .1

 .36، ص1996، ٍٛه٠ب، 1. ٞ.ف.١ِالٔٛفب، أ.َ.ه٠بثزشىٛف، روعّخ أ١ِٓ طوثُٛ، اٌغٛأت اٌغغواف١خ فٟ ؽّب٠خ اٌطج١ؼخ، كاه ػالء اٌل٠ٓ، ط2

 .142، ص 2009ألِٓ اٌج١ئٟ: إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ، كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح، اإلٍىٕله٠خ، ِظو، . طبهق إثوا١ُ٘ اٌلٍٛلٟ ػط١خ، ا3
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 التحديات البيئية العالميةالمطلب الثاني: 

زبذ أشكاال متنوعة بدءا باألمطار  يزاؿ مستمرا بشكل يومي متواصل إالتشهد البيئة اليـو تدىورا ـبيفا 
ستوائية، ووصوال اعبو والتصحر وتدمَت الغابات اإليف  األوزوفاػبطرة، ومرورا بتآكل طبقة اغبمضية وذبارة النفايات 

ستمرار ات تتعلق بوجود اإلنساف ذاتو، وبإالبيئية ربديإذل تغَت اؼبناخ والتلوث، وقد أخذت تفرز ىذه اؼبشكبلت 
 على كوكب األرض.اغبياة 

يتم الًتكيز على ، سوؼ تساعهاالبيئية، نظرا لكثرهتا واؼبشكبلت وألف اجملاؿ ال يتسع لدراسة كل ىذه ا
، وتقلص التنوع اغبيوي وأخَتا األوزوفستنزاؼ اؼبوارد الطبيعية، تآكل طبقة اغبراري، إ حتباساإلأنبها واؼبتمثلة يف: 

 التلوث.

 حتباس الحراري:اإل. 1

 يوسنيسفانتي ار ، ويعترب العادل السويدي حتباس اغبراري أحد أىم اؼبظاىر اؼبتصلة بإفساد البيئةظاىرة اإل
زدياد كميات غاز ثاين أكسيد ، على النتائج اؼبًتتبة عن إـ1896حتباس اغبراري يف عاـ طلق لفظة اإلن أأوؿ م

حتباس  ىذا الغاز اؼبسؤوؿ األوؿ عن اإلحرؽ الوقود، ويعتربالكربوف يف الغبلؼ اعبوي الناذبة عن عمليات 
ب اؼبباشر ؽبذه الظاىرة، وشبة إتفاؽ واضح حتوائو السبيتااوز قدرة الطبيعة على إالذي ؽبواء اغبراري، ويعد تلوث ا
 1نبعاث الناتج عن النشاطات البشرية ىي السبب يف تفاقم ىذه الظاىرة.بُت العلماء على أف اإل

اغبراري  حتباسقو األوؿ ستة غازات مسؤولة عن اإلـ يف ملح1997لسنة  كيوتووقد حدد بروتوكوؿ 
ري )النفط، الفحم، الغاز و حفحًتاؽ الوقود األؼبنبعثة من إوبُت أف نسب ىذه الغازات تتوقف على كمياهتا ا

 2السائل( واألنواع األخرى للطاقة والعمليات الصناعية والزراعية وإدارة النفايات.

 وغازات االحتباس األخرى بدورىا يف ىذه الظاىرة: (Co2)أما كيفية قياـ ثاين أكسيد الكربوف 

يتلقى ايحميط اؽبوائي لؤلرض أشعة الشمس، اليت زبًتؽ الغبلؼ اعبوي لتدخل إذل األرض، إذ ينعكس 
 أخرى يف الغبلؼ اعبوي نفسو، وىذا معناه %23متصاص كبو من ىذه األشعة إذل الفضاء، ويتم إ %25كبو 

                                                 
 .4، ص 1992، اٌجؾو٠ٓ، 5، اٌّغٍل 3. ثؤبِظ األُِ اٌّزؾلح ٌٍج١ئخ، ِٕجو اٌج١ئخ، اٌؼلك 1

فضال ػٓ اٌّٛاك  .CO2, CH4, HFC3, N2O, PFC5, SF6. اٌغبىاد اٌَّؤٌٚخ ػٓ االؽزجبً اٌؾواهٞ ٚفمب )ٌٍٍّؾك أ( ِٓ ثوٚرٛوٛي و١زٛ: 2

 ٍفخ.اٌؼبٌمخ فٟ اٌٙٛاء وبٌغجبه ٚاٌّؼبكْ اٌضم١ٍخ اٌزٟ رزّزغ ثبٌملهح ػٍٝ إِزظبص أٞ ِبكح َِوطٕخ أٚ ٍبِخ ٌٕمٍٙب إٌٝ ِٕبطك اٌؼبٌُ اٌّقز
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األخَتة قبد  ىذه النسبةفقط من أشعة الشمس زبًتؽ الغبلؼ اعبوي لتصل إذل سطح األرض، ومن  %52أف 
( يف سطح األرض ومياه البحر ليدفئها وتشع ىذه %46ينعكس عائدا إذل الفضاء، بينما يبتص الباقي ) %6أف 

ونظرا ، ذات موجات طويلة أشعة ربت اغبمراءكتسبها على شكل ئة بدورىا الطاقة اغبرارية اليت إاألسطح الداف
، من خواصها عدـ السماح عض الغازات األخرى بًتكيزات متفاوتةألف اؽبواء وبتوي على ثاين أكسيد الكربوف وب

أو  Global Warming حتباس اغبراري"غبلؼ اعبوي، وتعرؼ ىذه الظاىرة باسم "اإلداخل البنفاذ األشعة 
درجة حرارة اللبفضت ولواله  Climate changeأو التغَت اؼبناخي  Green House Effectتأثَت الدفيئة 

صبحت اغبياة على طت على دوف نقطة ذبمد اؼبياه، وألعن مستواىا اغبارل، أي ؽبب° ـ 33سطح األرض دبقدار 
 1سطح األرض مستحيلة.

نبعاث الناتج اؼبفاجئ لدرجات اغبرارة نتياة إزدياد اإل عرتفا ئل العلمية اؼبتعلقة بإمكانية اإلزدياد الدالوبا
الدولية للتصدي ؽبذه الظاىرة من  االستاابةعن التطور التكنولوجي اؽبائل منذ أواسط القرف العشرين، تطورت 

 International Program Climat(IPCC)خبلؿ تشكيل الفريق اغبكومي الدورل اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ 

Change  وقد  2،ـ1988منظمة األرصاد وبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف عاـ   تشكيلو بالتعاوف بُتوالذي مت
تفاقية والفريق اغبكومي الدورل اؼبعٍت تفاقية تغَت اؼبناخ على أنبية التعاوف بُت ىيئات اإلأكد مؤسبر األطراؼ يف ا
نبعاث على أسس علمية القرارات اؼبتعلقة بتخفيض اإل اذزببالدراسات العلمية البلزمة ليتم إبتغَت اؼبناخ الذي يقـو 

 3صحيحة.

 ستنزاف الموارد الطبيعية:إ. 2

إلنساف تعرؼ اؼبوارد حسب معام الصحة البيئية والسبلمة اؼبهنية على أهنا اؼبصادر اليت وبصل عليها ا
حدة فإف اؼبورد وحسب منظمة األغذية والزراعة لؤلمم اؼبت 4،حتياجاتو ومتطلباتو األساسيةمن ايحميط اغبيوي لتلبية إ
لذا فيمكن ألي شيء يقًتف  ستهبلكية.لية اإلنتاج أو كسلعة إستخدامها إما من خبلؿ عمىو أي سلعة يبكن إ

                                                 
وثٟ، اٌٍّزمٝ اٌَبكً ٌّٕظّبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ )اٌزغ١و . ِؾّل ِؾّل ا١ٌَل، اٌزغ١واد إٌّبف١خ ٚإؽزّبالد رؤص١وارٙب اٌَّزمج١ٍخ ػٍٝ اٌٛطٓ اٌؼ1

 .06،05، ص .ص 2009أغَطٌ  19-18إٌّبفٟ( كٚه ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ فٟ ِٛاعٙخ اٌزؾل٠بد، ث١وٚد، ٌجٕبْ، 

)فٟ إرفبل١خ رغ١و إٌّبؿ ٌَٕخ  1997. ٍالفخ طبهق ػجل اٌىو٠ُ اٌشؼالْ، اٌؾّب٠خ اٌل١ٌٚخ ٌٍج١ئخ ِٓ ظب٘وح اإلؽزجبً اٌؾواهٞ فٟ ثوٚرٛوٛي و١ٛرٛ 2

 .28، ص 2010، ث١وٚد، ٌجٕبْ، 1َ(، ِٕشٛهاد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ط1992

 َ.1992. ك٠جبعخ إرفبل١خ األُِ اٌّزؾلح اإلطبه٠خ ٌزغ١و إٌّبؿ 3

 .209، ص ٠2010خ، ، علح، اٌَؼٛك1. ِؼغُ اٌظؾخ اٌج١ئ١خ ٚا١ٌّٕٙخ إٔغ١ٍيٞ/ػوثٟ، ِووي إٌشو اٌؼٍّٟ ٌغبِؼخ اٌٍّه ػجل اٌؼي٠ي، ط4



  ISO 14000نظم اإلدارة البيئية وسلسلة المواصفات القياسية  :                            الفصل األول

 10 

بقيمة يعترب مورد، ومع ذل  يبكن للموارد أف تكوف من صنع البشر مثل رأس اؼباؿ اؼبادي أو الطبيعي، ويبكن ؽبذا 
 1د.يد أو غَت قابل للتاديخَت أف يصنف على أنو قابل لتاداأل

 :مَت من خبلؿ التلوث وىي اؼبوارد اليت ىبشى عليها من خطر النفاذ أو اإلتبلؼ والتد موارد متجددة
اؼبوارد الشمس واؽبواء واؼبياه والنباتات الطبيعية واغبيوانات  ستغبلؽبا وىدمها وتتضمن ىذهواإلفراط يف إ

 2والًتبة.

 :ستغبلؿ، حيث وتتناقص كمياهتا نتياة لعملية اإلعرب الزمن، تتواجد بكميات ثابتة  موارد غير متجددة
يؤثر اؼبعدؿ الذي تستخرج بو يف الوقت اغباضر إذل قدرات إنتاجها يف اؼبستقبل ويتوقف تناقص اؼبخزوف 

اؼبخزوف أو مكامن جديدة  كتشاؼمن ناحية وعلى معدؿ إمن ىذا اؼبصدر على معدؿ اإلنتاج السنوي 
طبيعي، ؽبذا النوع من الطاقة يف العادل من ناحية أخرى من األمثلة نذكر: النفط بشىت أنواعو، الغاز ال

...اخل  3.الفحم، مناجم اليورانيـو

بح أقوى ونتج رتفع الضغط على البيئة وعلى مواردىا وأصاؼبتقدمة، إ يف الدوؿومع تزايد التنمية الصناعية 
مع ذل  يبكن أف يتخذ اإلفراط يف ستخداـ اؼبوارد خاصة منها اؼبوارد غَت اؼبتاددة، و اإلفراط يف إ عن ذل 

، الرعي اعبائر، مصائد األظباؾ، واغباجة إذل اإلنتاج ستغبلؿ اؼبوارد الطبيعية عدة أشكاؿ، منها إزالة الغاباتإ
عليو كفاءة اإلنتاج، وأىم مورد طبيعي يعتمد   ـ اؼبوارد، أو عدـستخداو الصناعي( الذي يساىم يف تكييف إ)النم

حتياط العاؼبي يف كثَت من نواعو الذي يشهد حالة نضوب يف اإليف أغلب الصناعات الوقود األحفوري دبختلف أ
 .2035رتفاع الطلب العاؼبي على الطاقة إذل غاية لذي يبُت إأكباء العادل ويستدؿ على ذل  من الشكل اؼبوارل ا

 

 

 

 

                                                 
 .47. ٠ٌٛٔ إثوا١ُ٘ أؽّل ِي٠ل، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص 1

، 1خ، ط. ىٚا٠ٚخ اؽالَ، كٚه الزظبك٠بد اٌطبلخ اٌّزغلكح فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ اٌَّزلاِخ فٟ اٌلٚي اٌّغبهث١خ، ِىزجخ اٌٛفبء اٌمب2١ٔٛٔ

 .19، ص 2014اإلٍىٕله٠خ، ِظو، 

 .30، ص 2017ك٠بد اٌطبلبد إٌبضجخ ٚاٌّزغلكح، إٌشو اٌغبِؼٟ اٌغل٠ل، رٍَّبْ، اٌغيائو، . ِؾّل ِبضٟ، وّبي ك٠ت، الزظب3
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 .2035: الطلب العالمي على الطاقة إلى غاية (01)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

، باإلضافة 2035، سيبقى النفط إذل غاية سنة 2010ستشراؼ لوكالة الطاقة الدولية لعاـ إفحسب 
يف الطلب  االرتفاعإذل الفحم والغاز يف ىـر الًتتيب، ومن أىم مصادر الطاقة على اؼبستوى الدورل، سوؼ يأيت 

 من بلداف خارج منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية  على الطاقة األحفورية بأنواعها الثبلث: النفط، الفحم والغاز
OCDE وحركة التمدف خاصة يف رتفاع النشاط االقتصادي ين يف ىذه البلداف باإلضافة إذل إنتياة النمو السكا
 2.واؽبند 1الصُت

ستهبلؾ الطاقة على مستوى ىذه الدوؿ بنسبة تقارب سوؼ يرتفع إ 2035-2008ففي الفًتة بُت 
 من الوقود األحفوري. ةالعاؼبي اتحتياطوىو األمر الذي يؤدي إذل إستنفاذ اإل 3،64%

 تآكل طبقة األوزون:. 3

غازية من طبقات الغبلؼ اعبوي، تعلو الطبقة اؼبتاطبة لكوكب األرض، وسبنع ىي طبقة طبقة األوزوف 
ويؤكد كثَت من العلماء من الوصوؿ إذل سطح األرض،  البنفسايبعض اإلشعاعات الشمسية، كاإلشعاع فوؽ 

تلف إذل آثار ضارة على الصحة البشرية وعلى ـباؼبختصُت أف إتبلؼ طبقة األوزوف أو إحداث ثغرات هبا، يؤدي 
ربمي اؼبخلوقات البشرية والكائنات اغبية األخرى ذل  أف ىذه الطبقة  4،أيضا على البيئةالكائنات اغبية، بل 

                                                 
 .2035-2008فٟ اٌفزوح  %36. ٍٛف ٠ورفغ طٍت اٌظ١ٓ ػٍٝ اٌطبلخ إٌٝ ؽلٚك 1

 .%18. ٍٛف رَغً إٌٙل صبٟٔ أػٍٝ اهرفبع ػٍٝ اٌطبلخ فٟ ٔفٌ اٌفزوح ثؼل اٌظ١ٓ ١ٌظً إٌٝ 2

3. Word Energy outlook 2010, Agence International de L’énergie (AIE), P 84. 

 .59، ص2007. ِبعل هاغت اٌؾٍٛ، لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌج١ئخ فٟ ضٛء اٌشو٠ؼخ، كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح، اإلٍىٕله٠خ، ِظو، 4
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شمس والذي ثبت أنو ال اؼبوجودة على سطح األرض من اإلشعاع فوؽ البنفساي وىذا اإلشعاع صادر عن أشعة
 ختبلؿ نظاـ مناعة اإلنساف.ر اإلصابة بسرطاف اعبلد زيادة حادة وإن خطيبكن أف يزيد م

األخبرة والغازات الناذبة عن النفايات يعود أساسا إذل وقد أثبتت األحباث أف سبب تآكل طبقة األوزوف 
الرائحة وىي غازات عديبة  (C.F.C) ربوفاوكفلور ر اليت ال يتم معاعبتها بشكل سليم بيئيا، وبالتحديد غازات الكلو 

ػبصائص اؼبثالية شاعت على شتعاؿ وىذه اميائي وليست ؽبا القابلية على اإلالكيغَت سامة وال سبيل إذل التفاعل 
وكذل  رصاص ستخدامها يف العديد من اجملاالت الصناعية، كصناعات التربيد والتنظيف وبعض اؼببيدات إدخاؿ إ

 1البنزين...إخل.

من  %30األوزوف، واليت تشكل منها الغازات الضارة لطبقة وتأيت الو.ـ.أ يف مقدمة الدوؿ اليت تنبعث 
 األورويب وخاصة اؼبملكة اؼبتحدة وفرنسا وأؼبانيا رباداإلاغبام الكلي للغازات اؼبنبعثة من كوكب األرض، أما دوؿ 

أضف لذل  بعض بلداف العادل  2من حام ىذه الغازات. %45نبعاث حوارل وإيطاليا، فهي مسؤولة صبيعا عن إ
وتضعها يف السوؽ بكمية ( C.F.C)الثالث الصناعية اعبديدة كالصُت وكوريا والربازيل واؽبند اليت تنتج غازات 

 3ألف طن، وتقدر ىذه الكميات يف األسواؽ العاؼبية حبدود مليوف طن. 30ألف طن إذل  20يقدرىا العلماء بػ 

 :تقلص التنوع البيولوجي. 4

التنوع البيولوجي مصطلح مكوف من كلمتُت )بيولوجي والتنوع( ونقصد بو التنوع يف عادل األحياء يف 
صبيع أرجاء الطبيعة، ويبكن تعريف التنوع البيولوجي على أنو الغٌت يف األنظمة اغبية )اغبيوانات، النباتات، 

 4لف الروابط الوظيفية بُت أفراد ىذا ايحميط.الفطريات...( اليت تقطن ايحميط اغبيوي، وعموما يبكن القوؿ أنو ـبت

سبلالت  فانقراضلبيئي لؤلرض، ويتعلق موضوع التنوع البيولوجي بعدد السبلالت اليت تعيش يف النظاـ ا
وأنشطة اغبفاظ على التنوع البيولوجي يف أساسها إذل خسارة العادل  ذباىاتثل خسارة التنوع الوراثي، وترجع إيب

اؼبتواصلة لرأس اؼباؿ الوراثي، وذبدر اإلشارة ىنا إذل أف ظاىرة تناقص أنواع وأعداد الكائنات اغبية ليست وليدة 
ا اليـو أو يت نشاىدىىذا العصر وحسب، بل سبتد إذل عصور غابرة حسب علماء الطبيعة، فإذا كانت األنواع ال

                                                 
 .109، ص2010. ِضٕٝ ػجل اٌوىاق اٌؼّو، اٌزٍٛس اٌج١ئٟ، كاه ٚائً، ػّبْ، األهكْ، 1

، ِووي اٌلهاٍبد ا١ٌَب١ٍخ ٚاإلٍزوار١غ١خ، 110اٌؾل٠لٞ، لّخ األهع ٚاٌؼاللخ ث١ٓ اٌشّبي ٚاٌغٕٛة، ِغٍخ ا١ٌَبٍخ اٌل١ٌٚخ، اٌؼلك  . ػالء2

 .92، ص1992اٌمب٘وح، ِظو، 

 .41، ص2008. إ١ٌبً أثٛ عٛكح، األِٓ اٌجشوٞ ١ٍٚبكح اٌلٚي، اٌّؤٍَخ اٌغبِؼ١خ ٌٍلهاٍبد ٚإٌشو، ث١وٚد، ٌجٕبْ، 3

4. Guide pratique du développement durable, Afnor, Paris, 2005, P 102. 
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متداد لسلسلة من السبلالت اغبية اليت ظهرت يف عصرىا، مث تطورت عرب الزمن وحافظت على كبس هبا ىي إ
 عرؼ عنها شيء.ختفت وال نناؾ العديد منها اليت إوجودىا، فه

صطداـ النيازؾ باألرض إذل عوامل طبيعية كإ نة راجعاألزمختفاء يف تل  وإذا كاف ىذا اإلنقراض واإل
يدعى اغبضارة ويف اؼبقابل  ختفاء اليـو أغلبها أنشطة اإلنساف الذي، فإف عوامل اإلاكُت والتقلبات اؼبناخيةوالرب 

معُت يؤدي إذل فقداف  ختبلؿ التوازف بُت القوانُت الطبيعية اؼبًتابطة واؼبتكاملة، إذ أف فقداف نظاـإيعمل على 
تفاقيات دولية هتدؼ إذل ايحمافظة يف التوازف البيئي فقد مت إبراـ إالبيولوجي ونظرا إذل أنبية التنوع أنظمة أخرى، 
 1عليو ومن أنبها:

 األمم اؼبتحدة للمحافظة على التنوع اغبيوي. تفاقيةإ 

 نقراض.دة باإلذبار باألنواع اغبيوانية والنباتية اؼبهداإلتفاقية العاؼبية لئل 

 تفاقية ضباية األنواع اؼبهاجرة.إ 

 اػباصة باألراضي الرطبة. تفاقية رامسارإ 

 التلوث البيئي:. 5

يعرؼ التلوث على أنو أي تغَت فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي يؤدي إذل تأثَت ضار على اؼباء أو اؽبواء 
 خرى.يضر بصحة اإلنساف والكائنات األو  رضأو األ

ضرار صحية لئلنساف واإلف تسبب ـباطر إدخاؿ مواد أو طاقة يف البيئة من شأهنا أ كما يعرؼ على أنو
من اؼبوارد  ستفادةالتداخل يف األساليب اؼبشروعة لئلتبلؼ مصادر الرفاه و واألنظمة البيئية وإ باؼبصادر اغبياتية

 2البيئية.

ف يط العمراين الذي نعيش فيو، كما أف يصيب ايحمالبحار، كما يبكن أو  وقد يصيب التلوث اؽبواء او الًتبة
 يضا.صة سكاف اؼبدف، تعد تلوثا بيئيا أعاين منها، خاتلفة اليت نالضوضاء بأشكاؽبا اؼبخ

 1من مظاىر التلوث البيئي العاؼبي قبد:و  العادل اليـو مستويات تلوث ىائلة، ويعرؼ 
                                                 

 .103، ص 2002. اٌمّخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍز١ّٕخ اٌَّزلاِخ، رمو٠و اٌزملَ فٟ إٌّطمخ اٌؼوث١خ، ك٠َّجو، 1

 .19، ص2009. ٔؼ١ُ ِؾّل ػٍٟ األٔظبهٞ، اٌزٍٛس اٌج١ئٟ: ِقبطو ػظو٠خ ٚإٍزغبثخ ػ١ٍّخ، كاه كعٍخ ٌٍٕشو، ػّبْ، االهكْ، 2
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  ذل ذل  التلوث ار العادل ملوثة دبلوثات صناعية أو كيميائية، يضاؼ إهنمن أ %50على سبيل اؼبثاؿ
سلحة األ والناذبة عنشعاعات النووية اليت تصيب البيئة ، خاصة اإلاؼبسلحةوالنزاعات الناتج عن اغبروب 

 ستخدامها اؼبفرط.إو اؼبتطورة 

 انتشار الغازات اغبابسة للحرارة.إ 

  الرماؿ. زدياد زحفوإتعرض مساحات شاسعة من الغابات للقطع 

 راضي للخصوبة.ألفقداف ا 

  ،واليت أدت...( وكلها مظاىر للتلوث البيئي فيضاناتوقوع العديد من الكوارث الطبيعية )أعاصَت 
 وزوف الذي يبثل الدرع الواقي للحياة.ذل ثقب األإبالنهاية 

 2يلي: العوامل اؼبسببة يف التلوث كما ويبكن إصباؿ

 واغبركة الصناعيةخَتة  العقود األقتصادي اؽبائل الذي عرفو العادل يفالتطور اإل. 

 ستخداـ اؼبوارد الطبيعية بشكل مفرطإ. 

  سلحة الفتاكة.واأل ستخداـ التكنولوجياوإاغبروب 

  عليها خاصة يف اؼبناطق الفقَتة.واغبفاظ غياب الوعي البيئي بأنبية ضباية البيئة 

  مستويات التنمية، السيما يف دوؿ اعبنوب، حيث تعرؼ مستويات تلوث ىائلة.وتدين الفقر 

ثر كبَت يف تنامي الوعي الدورل اليت كاف ؽبا أو  1986النووي عاـ  تشرنوبيلوذبدر االشارة اذل حادثة 
ذل باقي دوؿ إ -سابقا-عياتو االرباد السوفيايتبأنبية اجملاؿ الدورل البيئي، فهذا اغبادث اػبطَت الذي ذباوزت تدا

 فمن مث يبكن القوؿ أو  صبح مشكلة عاؼبية تتااوز اغبدود القطرية للدولة الواحدة،ة أف تلوث البيئأوروبا، أكد أ
 منية. األو  قتصاديةاإلو  بعاد السياسيةلعبلقات الدولية أصبح ؽبا بعد إكولوجي إذل جانب األا

 
                                                                                                                                                         

 .23، ص2016، اٌمب٘وح، ِظو، 1. فز١ؾخ ١ٌز١ُ ٚٔبك٠خ ١ٌز١ُ، اٌج١ئخ فٟ اٌموْ اٌؾبكٞ ٚاٌؼشو٠ٓ...أٞ ١ٍبٍبد ػب١ٌّخ، كاه اٌىزبة اٌؾل٠ش،ط1

 .24،23اٌّوعغ اٌَبثك، ص صفز١ؾخ ١ٌز١ُ ٚٔبك٠خ ١ٌز١ُ، . 2
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 عالقة البيئة بالتنميةالمطلب الثالث: 

سُت البيئة إف من أكثر اؼبشاكل اليت يواجهها اجملتمع الدورل يف الوقت اغباضر، مشاكل التنمية وضباية ورب
وكاف الربط بُت موضوع اؼبتحدة واؽبيئات الدولية األخرى، وأولوية يف إطار األمم  ىتماماالبشرية، وقد أعطيت إ

التنمية وضباية البيئة على الصعيد الدورل يبدو للوىلة األوذل غَت واضح، حيث أف موضوع التنمية لو عبلقة بوضع 
جتماعية ن النظم الطبيعية واإلهي ؾبموعة مالبيئة فقتصادية العامة، أما إلالدوؿ النامية، وىو فرع من الفروع ا

 1.ش فيها اإلنساف والكائنات األخرىوالثقافية اليت يعي

ىتماـ هبذه العبلقة، حيث ( البداية اغبقيقة لئل1972لقد كاف مؤسبر األمم اؼبتحدة حوؿ البيئة البشرية )
وؿ العادل الثالث بالتنمية  قتصادية مع ايحمافظة على البيئة، إف رأي داقشة وجود إمكانية لتحقيق تنمية إسبت من

كأولوية مطلقة بات مشكلة أثناء التحضَت ؼبؤسبر ستوكهودل، إذ أف ىذه الدوؿ دل رببذ وبصورة مبدئية فكرة أف 
تعاوف صبيع الدوؿ من أجل ضباية البيئة يعد أمرا ضروريا، وأف الدوؿ النامية اليت ترغب بأف تصبح دوال صناعية، ال 

 2ة، يف حُت كانت اؼبشاكل البيئية، مصدر قلق للدوؿ الصناعية.يبيئتعطي أنبية للتكاليف ال

ف إعبلف ستوكهودل وبالرغم من اؼبواقف اؼبتعارضة اليت ظهرت يف مؤسبر ستوكهودل بشأف ىذه العبلقة، فإ
طبيعة تل  العبلقة، إذ أف ديباجة إعبلف ستوكهودل أدركت بأف معظم اؼبشاكل البيئية يف  وخطة العمل يوضح

 اإلعتبار جهودىا كبو التنمية واضعة يف  وؿ النامية يعود سببها إذل التخلف، ومن مث هبب عليها أف توجوالد
اغباجة إذل اغبفاظ على البيئة وربسينها، أما يف البلداف الصناعية، فإف اؼبشاكل البيئية تتصل بوجو عاـ بالتنمية 

جتماعية، كشرط غبماية البيئة، إضافة نمية اإلقتصادية واإلرست كثَتا من اؼببادئ للتالصناعية والتكنولوجية، وقد ك
ستقرار األسعار، وتقدمي العوف للدوؿ النامية ساعدات اؼبالية، والتكنولوجية وإإذل مبادئ ـبتلفة تتعلق بنقل اؼب

 3بقصد مواجهة التكاليف اليت قد تؤخر اإلجراءات الوقائية البيئية يف خطط التنمية.

ذ يؤكد إولقد قبلت دوؿ العادل الثالث اليـو من الناحية اؼببدئية بضرورة التعاوف الدورل غبماية البيئة، 
 سباب الصناعية للتلوث، بأف الدوؿ اؼبوقعةاأل الكارييب الذي شابو  مريكا البلتينيةلقمة أ 1989الربازيل  فعبلإ

سباب التنموية ن تل  األخطار الناصبة عكرار األعلى اإلعبلف ملزمة بسلسلة من اإلجراءات اليت سوؼ سبنع ت

                                                 
1. Joseph Gabrial starke, introduction to internatio nallw 8 th Edition. Butterworth World Student Reprinted ; 

1977,   P 419. 

(، ثظلك اٌزٍٛس ِٚلٜ رؤص١و لٛاػل ؽّب٠خ اٌج١ئخ ػٍٝ اٌز١ّٕخ ٍبفوا 1972. ػٍك أؽل ِٕلٚثٟ كٚي اٌؼبٌُ اٌضبٌش أصٕبء أؼمبك ِؤرّو ٍزٛوٌُٙٛ )2

 .)كػٟٛٔ أِٛد ِٓ اٌزٍٛس(

3. Marcuse Ethridge and howard handle man, politics in changing word, Martin’s press, N.y, 1994, P 544. 
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تفاقيات قانوف البحار، مر نفسو على القارتُت األفريقية واألسيوية، والدوؿ اؼبوقعة على إينطبق األ 1وعواقبها،
 2:باآليتصباؽبا كن إسباب يبذل صبلة من األيرجع ىذا التطور يف فهم العبلقة إو 

 مشاكل و  ف التلوث الناجم عن النمو اغبضريوأ والفقر وعواقبو الوخيمة،ر البيئي التدىو  العبلقة بُت فهم
 من الدوؿ الصناعية. أكثرالتصحر تضر بالدوؿ النامية و  اؼبوارد اؼبائية

 نسااـ العملية التنموية على إو  نتاجيتهاإو  شعوب العادل الثالث على تكامل البيئة تعتمد صحة وتغذية
 مع متطلبات حفظ البيئة.

 فراد ار تصدير التلوث من قبل الشركات أو األخطدل الثالث تدرؾ وعلى كبو متزايد أالعا خذت دوؿأ
لية التنفيذ يف الدوؿ النامية فكانت النتياة و آضعف قوانُت اغبماية البيئية أ ستفادة منالذين يريدوف اإل

 ليات صناعية خطَتة،لقاء النفايات الصناعية عبلوة على تشغيل عمإو  تصدير اؼبنتاات اػبطَتة ايحمضورة
الذي تسبب يف وفاة و  مريكا يف بوباؿ يف اؽبندلذي وقع يف مصنع كيمياوي سبتلكو أف اغبادث اأو 

 ، خَت مثاؿ على ذل . 1984شخص عاـ  2500

لعبلقة بُت البيئة والتنمية فقد نبية اعلى أ 1987لقد شدد تقرير بروندتبلند "مستقبلنا اؼبشًتؾ" لعاـ و 
لو كانت ذات مشاريعها واليت فيما و  ذل هنج متكامل يف السياسات التنمويةرير على اغباجة إأكدت خاسبة التق

كذل  التأكيد و  اؼبتقدمة على حد السواءو  ذل تنمية اقتصادية مستديبة يف الدوؿ الناميةطابع بيئي سوؼ تفضي إ
اؼبستديبة على  التنميةتقرير الوقد عرؼ  ،ولوية قصوى لتوقيع اؼبشاكل واغبيلولة دوف وقوعهاعلى ضرورة إعطاء أ

 3حتياجاهتا.أهنا تلبية إحتياجات اغباضر دوف اإلخبلؿ بقدرة األجياؿ اؼبقبلة على الوفاء بإ

دولية سبارس الضغوط لتشايع تبٍت إجراءات خر فقد بدأت الدوؿ الصناعية واؼبنظمات الويف تطور آ
دولة،  30ثر البيئي يف البن  الدورل خططا لتقييم األ أعلنوية، فقد ثر البيئي للمساعدات التنم تقييم األذلترمي إ
ذل مراعاة اؼبظاىر دعت فيها الدوؿ األعضاء إ توصية OECD قرت منظمة التعاوف والتنمية االقتصاديةوقد أ

 جل التمويل.اؼبشاريع التنموية اؼبقًتحة من أ البيئية عند زبطيط وتنفيذ

                                                 
 .26، ص2010، ث١وٚد، ٌجٕبْ، 1. طالػ ػجل اٌوؽّبْ ػجل اٌؾل٠ضٟ، إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ اٌلٌٟٚ ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ، ِٕشٛهاد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ط1

، ث١وٚد، ٌجٕبْ، 1ج١ئخ فٟ إطبه اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ، ِٕشٛهاد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ط. ١ٍٙو اثوا١ُ٘ ؽبعُ ا١ٌٙزٟ، ا١ٌ٢بد اٌمب١ٔٛٔخ اٌل١ٌٚخ ٌؾّب٠خ ا2ٌ

 .99، ص2014

 . 27. طالػ ػجل اٌوؽّبْ ػجل اٌؾل٠ضٟ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص3
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وذل اليت طرحت فيها فكرة عقد مؤسبر الصناعية دل ىبفف منذ الوىلة األو  الناميةمر اػببلؼ بُت الدوؿ إف أ
اؼبؤسبر اؼبزمع ترى يف و  ت الدوؿ الصناعية الًتكيز على البيئةة يف ضوء مقًتح تقرير بروندتبلند، فقد أرادمعٍت بالبيئ

ف الغابات، اغبفاظ على التنوع ذل معاىدات دولية تعاجل قضايا البيئة )تغَت اؼبناخ، فقداعقده فرصة لتوصل إ
وقد ظهر جليا يف ضايا التنمية جبانب قضايا البيئة، البيولوجي( يف الوقت الذي كانت الدوؿ النامية تركز على الق

 ثار ـباوؼ الدوؿ الصناعيةركيز الدوؿ النامية على التنمية أف تأ 1992جتماعات التحضَتية لعقد مؤسبر ريو اإل
خبطر التلوث الذي يهدد  بتزاز الدورل تستخدمو كسبلح جديد تلوح بو وىو التهديداإل رأت أنو نوع جديد منو 

 1التنمية.و  مم اؼبتحدة للبيئةسم اؼبؤسبر ليكوف مؤسبر األرضية، ىذه اؼبخاوؼ ىي اليت دفعت إذل تغيَت االكرة األ

ظهرت فيهما و  دبدى عاـ من الفهم صفا، إت21القرفعماؿ مية وجدوؿ أالبيئة والتن بشأفعبلف ريو إف إ
للتنمية اؼبستديبة يف اؼببدأ  ساسيناقشات اليت سبقت عقد اؼبؤسبر، وأكدت اؼبفهـو األالطبيعة اؼبركبة كما تؤكدىا اؼب

ف وبيا و اغبق يف أىتمامات اؼبتعلقة بالتنمية اؼبستديبة ولف )يدخل اعبنس البشري يف صميم اإلعبلاألوؿ يف اإل
 نتاة دبا ينسام من الطبيعة(.مو  حياة صحية

على ( خَت تعبَت 04.03جاءت اؼببادئ )و  ف التنمية اؼبستديبة سبثل دمج التنمية حبماية البيئةبالتارل فإو 
البيئية و  مبائية التنمية حىت يفي بشكل منصف باإلحتياجات اإلعماؿ اغبق يفذل  عندما نص اؼببدأ )يتوجب إ

عًتاؼ اغبق يف التنمية إعًتاض الواليات اؼبتحدة حيث أ وىو اإلثار ىذا اؼببدوقد أ اؼبقبلة(،و  لؤلجياؿ اغبالية
دراكو ية ليست حقا ولكنها ىدفا )يعتمد إف التنما يسمى حقا يف التنمية، حيث ترى أكدت موقفها الرافض ؼبأ

جل ربقيق أنو من أعلى  04وركز اؼببدأ  عبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف(،اإل نساف يفعلى تشايع وضباية حقوؽ اإل
 2تنمية مستديبة تكوف ضباية البيئة جزء ال يتازأ من عملية التنمية وال يبكن النظر فيها دبعزؿ عنها.

مبا حاولت اؼبنظمات دمج ياغة مفهـو التنمية اؼبستدامة، وإمر على اؼبنظمات الدولية يف ص يقتصر األدل
التنمية االقتصادية و  قرت الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر بوف ؼبنظمة التعاوفأقتصادية، فقد ة اإلوموازنة اغبماية البيئية بالتنمي

ىداؼ ادية وضباية البيئة ىي من بُت األقتصأف النمو االقتصادي اؼبستدمي واإلستخداـ الفعاؿ للموارد اإلوروبا بيف أ
لبيئة، وحدد أىداؼ وروبية ؼبوضوع امن معادلة "ماسًتخت" األ 06اؼبشًتكة للدوؿ النامية وكذل  كرس اعبزء 

ومبادئ سياسة اجملموعة األوروبية اؼبتمثلة يف ربقيق أعلى مستويات اغبماية وضرورة اإلعتماد على مبادئ الوقاية، 
ية اؼبتوازنة ألقاليمها وكذل  األمر بالنسبة لدوؿ آسياف فقد أقر عتبار التنمومنع أي ضرر بيئي واألخذ بعُت اإل

                                                 
 .101. ١ٍٙو اثوا١ُ٘ ؽبعُ ا١ٌٙزٟ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص1

 .102. ١ٍٙو اثوا١ُ٘ ؽبعُ ا١ٌٙزٟ، ِوعغ ٍجك مووٖ، 2
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ذل  و  بدور فعاؿ يف ضباية البيئة سانبةعضاء مواصلة اؼبعُت على الدوؿ األنو يت، بأ1990عبلف سنغافورة يف إ
 1عن طريق اؼبزيد من التعاوف لتعزيز مبدأ التنمية اؼبستدامة.

 التجارة الدوليةو  المطلب الرابع: العالقة بين البيئة

ذل خلق تعزيز اغباجة إ اارة اػبارجية علىقتصادي وعوؼبتو والنمو السريع للتتساع النشاط اإللقد عمل إ
تاارة ف طبيعة العبلقة بُت القتصادية والتنموية، إذ أالبيئية واإل عتباراتات تأخذ على عاتقها الدمج بُت اإلسياس

ؤدي ف يكلة التدىور البيئي، فمن اؼبمكن أف يكوف ربرير التاارة السبب الرئيسي ؼبشوالبيئة ال تعٍت بالضرورة أ
سيما النامية كثر فاعلية يستفيد منو الكثَت من الدوؿ الي إذل جعل النشاط التااري أقتصادي العاؼبح اإلنفتا اإل

جتماعية واغبد من اإلو  قتصاديةوى دخل الفرد وربقيق الرفاىية اإلذل زيادة فرص العمل ومستمنها ومن مث يقود إ
ذل تزايد ف يؤدي ربرير التاارة إب آخر من اؼبمكن أمن جانو  عداء البيئة،برز أالفقر الذي يعد بطبيعة اغباؿ من أ

باشر ستهبلؾ ايحملي الذي يؤثر بشكل مستخداـ وسائل إنتاج جديدة من شأهنا اإلالنمو اإلقتصادي وإمعدالت 
 النفايات السامةو  ذل خطر نقل اؼبخلفات الصناعيةيف النظاـ البيئي، فضبل عن إمكانية تعرض البلداف الفقَتة إ

 ضيها كأماكن لطمر نفايات الدوؿ اؼبتقدمة.راأستخداـ إو  الضارة بيئياو 

قد طالب و  ىتماـ خاص دبوضوع الربط بُت التاارة والبيئة،عقد التسعينات من القرف العشرين إوقد شهد 
تفاقية العامة وضوع البيئة ضمن مفاوضات جولة األوروغواي اؼبنبثقة عن اإلاؼبهتموف بالشأف البيئي بإدخاؿ م

التاارة اعبات إال أف ىذه اؼبطالبات دل ربصل على األصوات الكافية من قبل الدوؿ األعضاء و  للتعريفات اعبمركية
 البيئية تسمى "عبنة التاارة والبيئة" مهمتها اؼبوائمة بُتو  نشاء عبنة خاصة تعٌت باؼبوضوعات التااريةومت إ

لى ربديات بيئية كما أف ربقيق مكن أف تنطوي عف الفرص التاارية من اؼبالسياستُت التاارية والبيئية، إذ أ
البيئة ؿبط و  موضوع الًتابط بُت التاارة أصبحلقد  2ف يتعارض مع الفرص التاارية.األىداؼ البيئية من اؼبمكن أ

يتم النظر  غالبا ماو  هبذا الشأف واألكاديبيُت الباحثُتو  النامية فضبل عن اؼبنظمات الدوليةو  ىتماـ الدوؿ اؼبتقدمةإ
 ن جانبُت رئيسيُت وكما يأيت:ؽبذا اؼبوضوع م

 

                                                 
1. Alexander Kiss and Dinah Shelton .international Environmental Law.199 supplement. Transnational. INC 

Irvington-on-Hudson .New York 1994.pp :29.55 

، 2003اٌّزؾلح، . اٌٍغٕخ اإللزظبك٠خ ٚاإلعزّبػ١خ ٌغوثٟ آ١ٍب )األٍىٛا(، اإلرفبل١بد اٌل١ٌٚخ ٚلضب٠ب اٌزغبهح ٚاٌج١ئخ فٟ إٌّطمخ، ٠ٛ١ٔٛهن، األُِ 2

 .02ص
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 .تأثَت التدفقات التاارية على نوعية البيئة 

 تدفق التاارة اػبارجية.و  التشريعات البيئية على حركةو  تأثَت اؼبعايَت 

مدى و  التشريعات البيئية للدوؿ اؼبختلفةو  ىتماـ الدوؿ اؼبتقدمة دبدى تأثر الصادرات باؼبعايَتلقد تركز إ
دراهتا على حساب صناعات الدوؿ عطاء ميزة تنافسية لصالسياسات بيئية متساىلة من أجل إالدوؿ تباع بعض إ
التشريعات البيئية و  ثار السلبية للمعايَتية فقد كانت ـباوفها تتمثل يف األخرى اؼبتشددة بيئيا، أما البلداف الناماأل

 ف طبيعة الًتابطاهتا لؤلسواؽ العاؼبية، إفاذ صادر مكانية نيف الدوؿ اؼبتقدمة واليت ربد من إاؼبتشددة السيما 
ر ثار اؼبتبادلة أف نفصل بُت كل من أثينا عند دراسة اآلالتشاب  بُت السياستُت البيئية والتاارية وبتم علو 

 أثر السياسات التاارية يف الشأف البيئي من جانب آخر.و  السياسات البيئية يف التبادؿ التااري من جانب

 1:لسياسات البيئية على التبادل التجاري الخارجي فيمكن تلخيصها بما يأتيفيما يتعلق بتأثير ا

 ذ وفقا اوت دبستوياهتا بُت دوؿ العادل، إتنامي اؼبواصفات العاؼبية اؼبعنية بالصحة والسبلمة البيئية والتف
شعارات عدد اإل زدادإ( WTO) لقاعدة البيانات اػباصة بالشأف البيئي التابعة ؼبنظمة التاارة العاؼبية

 .2000% عاـ 15.6اذل  1991% عاـ 9.7اؼبتصلة بالبيئة من 

 بيئة وإنتشار ظاىرة )اؼبستهلكُت اػبضر(، إذ السلع واػبدمات الرفيقة بالذباه ربوؿ أمباط اإلستهبلؾ بإ
 ب يفف أعداد ىؤالء اؼبستهلكُت يف تزايد مستمر السيما يف الدوؿ اؼبتقدمة والسبتشَت الدراسات إذل أ

لع واػبدمات الرفيقة ؽبا قد وصل إذل مرحلة ستهبلؾ السالبيئة وإ حًتاـذل  أف اعبيل الذي نشئ على إ
 2ذل السوؽ كمستهل  راشد.النضوج ودخل إ

  عاؼبية واليت تؤدي بطبيعة اغباؿ إذل ذباه توحيد اؼبعايَت البيئية الالدعوات من قبل الدوؿ اؼبتقدمة بإتصاعد
ف ىناؾ البلداف النامية ونفاذ صادراهتا إذل األسواؽ العاؼبية، ومن جانب آخر فإار سلبية على ذبارة أث

كحواجز صبركية مقنعة   ستخدامهاقاء على التفاوت باؼبعايَت بغية إمطالبات من بعض الدوؿ اؼبتقدمة لئلب
 3عند اغباجة.

                                                 
، 2006، وبْٔٛ اٌضبٟٔ 49. اٌّؼٙل اٌؼوثٟ ٌٍزقط١ظ ثبٌى٠ٛذ، اٌج١ئخ ٚاٌزغبهح ٚاٌزٕبف١َخ، ٍٍٍَخ كٚه٠خ رؼٕٝ ثمضب٠ب اٌز١ّٕخ فٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ، اٌؼلك1

 .04ص

، 2016، ػّبْ، األهكْ، 1ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، ط. وّبي وبظُ عٛاك اٌشّوٞ ٚآفوْٚ، اٌّؼب١٠و اٌج١ئ١خ ٚاٌملهح اٌزٕبف١َخ ٌٍظبكهاد، كاه األ٠بَ 2

 .55ص

 .05. اٌّؼٙل اٌؼوثٟ ٌٍزقط١ظ ثبٌى٠ٛذ، اٌج١ئخ ٚاٌزغبهح ٚاٌزٕبف١َخ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص3
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 اؿ السلع االستهبلكية يكولوجية )العنونة البيئية( على نطاؽ واسع السيما يف ؾبإستخداـ العبلمات اإل
تشريع  والتفاوت الكبَت يف مستوى اؼبقاييس اؼبستخدمة بُت أطراؼ التبادؿ التااري، ومثاؿ على ذل 

وؿ بتداءا من األوالذي بدأ سريانو إ ورويب والواليات اؼبتحدة االمريكية"قانوف التعقب" يف دوؿ اإلرباد األ
ؼبصائد البحرية ظباؾ ومنتاات اعلى مصدري األفرض والذي دبوجبو ي 2002من كانوف الثاين عاـ 
كتفي تل  الدوؿ بنوعية ذ ال تربدد نوع وطريقة الصيد ومنطقتو، إفاقها بوثيقة توسيم شحناهتم وإر 

السلعة وإمبا يبتد ذل  التشريع إذل تعقب طريقة اإلنتاج ونوعية األدوات اؼبستخدمة يف العمليات 
يفاء بذل  ف النامية لكوهنا ال تتمكن من اإلناسب العديد من البلدانتاجية والصيد وىذا التشريع ال ياإل

 1نظرا للنظم اؼبعقدة ؽبذا التشريع.

 أما بالنسبة لتأثير السياسات التجارية في نوعية البيئة فهي كما يأتي:

للموارد  ستنزاؼتاارة اػبارجية على ظهور أمباط إنتاجية جديدة قد تنطوي على حاالت إيساعد توسع ال
ذل خطر نقل بل عن تعرض بعض البلداف الفقَتة إالطبيعية غَت اؼبتاددة وتسارع ؼبعدالت النمو غَت اؼبستداـ فض

 نواع البيئية.ات السامة واػبطرة وتزايد حاالت انقراض األالنفاي

لتعارض  ؽ وذل ثار السلبية آللية السو حبماية البيئة من الوقوؼ بوجو اآلعدـ قدرة السلطات اؼبختصة 
 2مثلة على ذل  ما يأيت:ت منظمة التاارة الدولية، ومن األتفاقيات التاارية الدولية ومقررامبدأ التدخل مع اإل

 جل صيانة النظاـ البيئي يعد ـبالفة حسب تعليمات اعبات توجيو الدعم للقطاع الزراعي من أ فأ
 ومنظمة التاارة الدولية.

 تاجية تعد دبثابة تدخل يف نلتكاليف اػبارجية للعمليات اإلاف بعض السياسات التصحيحية اػباصة بأ
 سواؽ وىذا غَت مسموح بو وفقا ؼبقررات منظمة التاارة العاؼبية.عمل األ

 دوات ت ومنظمة التاارة العاؼبية بشأف إستخداـ األىناؾ ؾبموعة من التحفظات من جانب اعبا
 تفاقيات البيئية.اليت يبكن عدىا آلية لتنفيذ اإل ةالتاارية ػبدمة السياسات البيئية كاؼبعوقات التااري

                                                 
 .06،05. األُِ اٌّزؾلح، ِؤرّو األُِ اٌّزؾلح ٌٍزغبهح ٚاٌز١ّٕخ، اٌّزطٍجبد اٌج١ئ١خ ٚاٌزغبهح اٌل١ٌٚخ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص،ص1

 .05. اٌّؼٙل اٌؼوثٟ ٌٍزقط١ظ ثبٌى٠ٛذ، اٌج١ئخ ٚاٌزغبهح ٚاٌزٕبف١َخ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص2
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ة والبيئة ىي عبلقة غَت ف العبلقة بُت التاار السابقة إال أنو يف حقيقة األمر أ اآلراءوبالرغم من صحة 
وزيادة  ستهبلؾإمبا تؤدي إذل زيادة اإلنتاج واإلال تؤثر يف البيئة بشكل مباشر و ف التاارة اػبارجية مباشرة، إذ أ

إختبلؿ النظاـ البيئي السيما بعد و  ذل تدىوررح اؼبلوثات وذل  بالتأكيد يقود إالضغط على اؼبوارد الطبيعة وط
وى التبادؿ التااري الدورل، غَت أف ذل  ال ذل ربرير التاارة ورفع مستظمة التاارة العاؼبية اليت هتدؼ إنشاء منإ

توطُت و  ذل نقلاؼبمكن أف يؤدي التبادؿ التااري إل كامل فمن ىداؼ التاارية والبيئية بشكيعٍت تعارض األ
تعزيز القدرة التنافسية جل إلدخاؿ التكنولوجيا اغبديثة من أ التكنولوجيا اؼبراعية للبيئة وزيادة اؼبنافسة بُت اؼبنتاُت

لضرائب ي عرب فرض اثار السلبية للتوسع التاار والوصوؿ إذل األسواؽ العاؼبية، فضبل عن إمكانية تبليف معظم األ
 لقاء اؼبسؤولية على عاتق اؼبنتاُت.والرسـو البيئية وإ
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 المبحث الثاني: نظم اإلدارة البيئية

ذباه لية يف كثَت من دوؿ العادل يف اإلالعقد األخَت من القرف العشرين بدأت مؤسسات األعماؿ الدو يف 
تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية ضرورة حتمية ألي مؤسسة تريد التكيف أصبح  لتطبيق نظم اإلدارة البيئية، حيث

قتصادية على دخوؿ اؼبنتاات إذل دوؽبا وخلق القدرة البيئية اليت تطبقها التكتبلت اإلوالتوافق مع التشريعات 
للموصفات الذي يقـو بإصدار دليل موحد األورويب  رباداإلسواؽ، وخاصة ألجود يف تل  ااو تلتنافسية البلزمة للا

ومعايَت اعبودة البيئية، وىذا يتطلب من مؤسسات األعماؿ أف تساير التطور الذي وبدث يف نظاـ اإلدارة البيئية 
جتماعية وربقيق النمو رغبات اؼبستهلكُت والتوافق مع اإللتزامات القانونية واإلوالذي يهدؼ إذل ربقيق وتلبية 
 اؼبتواصل والنفاذ لؤلسواؽ اػبارجية.

 اإلدارة البيئيةنظم  ممفهو األول:  المطلب

 دارة البيئيةيف العناصر القادة مفهـو نظاـ اإلنستعرض 

 :م اإلدارة البيئيةنظ ماهية. 1

 دارة البيئية.م اإلدارة البيئية سنقـو بتعريف اإلف نقـو بتعريف نظأقبل 

  تعريف اإلدارة البيئية:. 1.1

على أهنا:  William.R.Mangumتتعدد التعريفات اؼبتعلقة دبفهـو اإلدارة البيئية، وقد عرفها 
ضباية البيئة، وىي تتضمن "اإلجراءات ووسائل الرقابة سواء كانت ؿبلية إقليمية أو عاؼبية، واؼبوضوعة من أجل 

 1.من ىذه اؼبوارد"ستفادة الدائمة ين للموارد الطبيعية اؼبتاحة واإلستخداـ العقبلأيضا اإل

( اإلدارة البيئية على أهنا: "اإلدارة اليت يصنعها اإلنساف واليت تتمركز 1975)Grolosca عرؼ العادل 
حوؿ نشاطات اإلنساف، وعبلقاتو مع البيئة الفيزيائية واألنظمة البيولوجية اؼبتأثرة، ويكمن جوىر اإلدارة البيئية يف 

                                                 
و١ٍخ اٌؼٍَٛ  . ٍِٛٝ ػجل إٌبطو، هؽّبْ أِبي، اإلكاهح اٌج١ئ١خ ٚآ١ٌبد رفؼ١ٍٙب فٟ اٌّؤٍَخ اٌظٕبػ١خ، ِغٍخ أثؾبس الزظبك٠خ ٚإكاه٠خ، اٌؼلك اٌواثغ،1

 .67، ص2008عبِؼخ ثَىوح، ك٠َّجو االلزظبك٠خ ٚاٌزغبه٠خ ٚػٍَٛ اٌز١١َو، 
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الذي تسمح بو ىذه اإلدارة لئلنساف أف يستمر يف تطوير التكنولوجيا دوف  التحليل اؼبوضوعي والفهم والسيطرة،
 1.التغيَت يف النظاـ الطبيعي"

بأهنا ىي: "اليت تسعى إلدارة كل اجملاالت الوظيفية وكل اؼبستويات يف اؼبؤسسة  Winterكما عرفها 
 2.ة التقليدية"بطريقة تتماشى ومتطلبات اغبفاظ على البيئة من دوف اؼبساس بأىداؼ اإلدار 

أف وظيفة إدارة  La chambre international de commerce CICوترى غرفة التاارة الدولية 
البيئة تكمن يف: "إهباد وتصميم نوع من اآللية الشاملة اليت تضمن عدـ وجود آثار بيئية ضارة ؼبنتاات اؼبؤسسة 

 3.اؼبنتج التاـ"وذل  عرب صبيع اؼبراحل بدءا بالتخطيط والتصميم ووصوال إذل 

، قًتاح تعريف لئلدارة البيئية وذل : "بأهنا جزء من اؽبيكل التنظيمي للمؤسسةيبكن إ من خبلؿ ما سبق
 نشطتها بغية ربسُت أدائها البيئي".تقـو من خبللو اؼبؤسسة بدمج اإلعتبارات البيئية يف ـبتلف أ

 :  Environnemental mangement system (EMS) تعريف نظم اإلدارة البيئية. 2.1

 يرتبط مفهـو نظاـ اإلدارة البيئية دبفهـو إدارة البيئة ويبكن تعريف ىذا النظاـ من خبلؿ:

 بأهنا: ISO 14001، نظم اإلدارة البيئية حسب مواصفة ISOتعرؼ اؼبنظمة الدولية للتقييس 

 4.سياساهتا البيئية وإدارة تفاعبلهتا مع البيئة" "ذل  اعبزء من نظاـ إدارة اؼبنشأة يستخدـ لتطوير وتنفيذ

 على أهنا: EMSأما الوكالة األمريكية للحفاظ على البيئة فتعرؼ نظم اإلدارة البيئية 

"ؾبموعة من العمليات واألنشطة اليت تكمن اؼبنظمة من زبفيض اؼبؤثرات البيئية وزيادة كفاءهتا 
 5.التشغيلية"

                                                 
 .207، ص2015ِٚزطٍجبد ٚرطج١مبد إكاهح اٌج١ئخ، اٌطجؼخ اٌؼوث١خ اٌضب١ٔخ، ػّبْ، األهكْ،  د. ٔغُ اٌؼياٚٞ، ػجل هللا ؽىّذ إٌمبه، إٍزوار١غ١ب1

ٟ اٌلٌٟٚ ؽٛي اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ٚاٌىفبءح . ػضّبْ ؽَٓ ػضّبْ، كٚه إكاهح اٌج١ئخ فٟ رؾ١َٓ األكاء اٌج١ئٟ ٌٍّؤٍَخ االلزظبك٠خ، اٌّؤرّو اٌؼ2ٍّ

 .05، ص2008أفو٠ً  08 – 07اإلٍزقلا١ِخ ٌٍّٛاهك اٌّزبؽخ، عبِؼخ ٍط١ف، ٠ِٟٛ 

 .05. ػضّبْ ؽَٓ ػضّبْ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص3

4. Thomas Joble, « the influence of organizationalcharacteristics on the environnement management systems », 

Doctoral thesis, Lulea university of the chnology, sweden, 2005, P 10. 

 .05. ػضّبْ ؽَٓ ػضّبْ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص5
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نظم اإلدارة البيئية  British Standards Institute( BSI)صفات اللمو كما يعرؼ اؼبعهد الربيطاين 
"نظم اإلدارة والذي يضم اؽبيكل التنظيمي واؼبسؤوليات، اؼبمارسات واإلجراءات والعمليات  على النحو التارل:

 1.واؼبوارد البلزمة لتحديد وتنفيذ السياسات البيئية"

البيئية على أهنا: "دورة مستمرة من التخطيط والتنفيذ نظم اإلدارة  Yarnell et Patrickويعرؼ 
 2.واؼبراجعة والتحسُت لؤلعماؿ اليت تقـو هبا اؼبنظمات لئليفاء بالتزاماهتا البيئية"

ق منها تأخذ ؼبوثقة واؼبهيكلة والقابلة للتحقبأهنا: "ؾبموعة من اإلجراءات ا DE ARAUJOكما عرفها 
وتعاجل كل األمور بدءا من اإلدارة وفبارسات العمل إذل التقنيات والرعاية  صيغة اؼبراحل اؼبتعددة واؼبتكاملة

 3.القانونية، واليت مت وضعها لتلبية وإدامة ربسُت مستوى السياسات البيئية وأىداؼ اؼبنظمة"

ة حكومية...إخل( ، ىيئوآخروف بأهنا: "جزء من النظاـ اإلداري للمنظمة )مؤسسة A. Drewsوعرفها 
 4.ل من خبللو اؼبسؤوليات والسلوكيات والتدفقات واؼبعايَت لتحقيق السياسة البيئية للمنظمة"ربدد وهتيك

وعليو يبكن أف نقوؿ أف نظم اإلدارة البيئية عبارة عن أداة إدارية مرنة تساعد اؼبنظمات على فهم وتقييم 
توفَت إطار عمل تكاملي يندمج وربسُت اعبوانب البيئية ألنشطتها وعملياهتا ومنتااهتا وخدماهتا من خبلؿ 

 بسهولة يف ىيكل اإلدارة القائم ربقيقا لئلدارة الفعالة للمخاطر واآلثار البيئية اغبالية وايحمتملة.

  م اإلدارة البيئية:وظائف نظ. 2

لضماف قباح نظاـ اإلدارة البيئية يف أدائو ؼبهامو، البد ؽبذا النظاـ من القياـ ببعض الوظائف الرئيسية اليت 
إذل أنشطة اإلدارة البيئية وربقيق أىدافها، حيث تعمل على ترصبة اػبطط واألىداؼ تعترب ضرورية لتنفيذ خطط 

للتنفيذ ومعايَت لؤلداء ربكم  سًتاتياياتإقباح نظاـ اإلدارة البيئية، البد من وجود  ستكماؿعملية لتطبيقها، وإل
 5عملية القياـ هبذه الوظائف، وىذه الوظائف ىي:

                                                 
كهاٍخ رطج١م١خ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ شووبد اٌظٕبػخ اٌغنائ١خ اٌغيائو٠خ  –. ٍبًٚ اٌش١ـ، أصو رطج١ك اإلكاهح اٌج١ئ١خ فٟ إطبه ٍٍٍَخ اإلِلاء ػٍٝ األكاء 1

 .34، ص 2012/2013ؽخ كوزٛهاٖ ػٍَٛ اٌز١١َو، عبِؼخ رٍَّبْ، أطوٚ –

2. Yarnellet Patrick, Implementing an 14000, environnemental management system, school resource and 

environnemental management, canada, 1999, P 14. 

 .90. عبثو ٍبٍٟ اٌل١ّٟ٘، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص3

 .06-05. ػضّبْ ؽَٓ ػضّبْ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص ص4

عبِؼخ ا١ٌوِٛن، . ٍب١ِخ ػٍٟ اٌجيٞ، ٚلبع اإلكاهح اٌج١ئ١خ فٟ األهكْ، هٍبٌخ ِبعَز١و فٟ اإلكاهح اٌؼبِخ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبك٠خ ٚاٌؼٍَٛ اإلكاه٠خ، 5

 .47-46، ص، ص 2000ا١ٌوِٛن، األهكْ، 
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  وظيفة التخطيط:. 1.2

نتياة لتعدد العناصر واألنظمة اغبيوية اؼبكونة للبيئة، ولتنوع مشاكل التلوث البيئي وتعدد اعبهات اؼبسببة 
إف اإلدارة البيئية تضطلع دبهاـ كثَتة ويتطلب عملها إنشاء مشاريع متنوعة ؼبعاعبة الظواىر البيئية اليت ؽبا، ف

تواجهها، ومن ىنا فإف وظيفة التخطيط تعترب ىامة جدا بالنسبة لئلدارة البيئية، إذ أهنا سبكنها من ربديد أىداؼ 
لها أثناء سعيها لبلوغ ىذا اؽبدؼ، ومن اإلرشادات اليت واضحة تصل إليها، وتوفر ؽبا اإلطار العاـ الذي وبكم عم
 1تساعد اإلدارة البيئية يف فبارستها لوظيفة التخطيط ما يلي:

 هتا اؼبختلفة.اربديد األىداؼ الرئيسية لنشاطات اإلدارة البيئية ووحد 

 .وضع اإلجراءات العملية البلزمة لتطبيق تل  األىداؼ 

  وتوزيع اؼبسؤوليات.تقدير اؼبوارد البلزمة للتنفيذ 

 .ربديد اؼبعلومات البلزمة لتنفيذ اػبطة واعبهات اؼبسؤولة عن تزويدىا وطريقة صبعها وربليلها 

 .التعرؼ على القدرات التنظيمية اغبالية ومدى مسانبتها يف تنفيذ أىداؼ اإلدارة البيئية 

أىدافها العلمية، األىداؼ العامة وعند فبارسة اإلدارة البيئية لوظيفة التخطيط البد أف تراعي أف تعكس 
ن إقبازىا فإنو البد من وضع أىداؼ قليلة وؿبددة لتتمكن اإلدارة البيئية م دارة البيئية وأولوياهتا من ىنالنظاـ اإل

نطبلقها، كما هبب على اإلدارة البيئية أف تركز على اؼبرونة واإلبداع أثناء تطبيقها بنااح وخاصة يف بداية إ
األفراد اؼبسؤولُت يف صورة ايحمددات اليت يبكن أف تظهر خبلؿ التطبيق لضماف الفعالية، ومن  ػبططها، ووضع

جهة أخرى على اإلدارة البيئية أف تراعي دائما يف تنفيذ خططها ومشاريعها أف يتم ذل  من خبلؿ اؽبيئات 
دائما، وربديد اؼبسؤوليات  مفتوحة تصاؿاء على قنوات اإلوالقطاعات األخرى وبالتعاوف معها، لذا هبب اإلبق

 بدقة، حيث تلعب وظيفة التنسيق دورا كبَتا يف ىذا اجملاؿ.

  وظيفة التنسيق بين منظمات حماية البيئة:. 2.2

                                                 
١ِخ فٟ ر١ّٕخ اإلكاهح اٌج١ئ١خ، هٍبٌخ ِبعَز١و فٟ اٌؼٍَٛ اٌج١ئ١خ، ِؼٙل اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس اٌج١ئ١خ، . فوط إثوا١ُ٘ اٌوىاى، كٚه إٌّظّبد غ١و اٌؾى1ٛ

 .58، ص 1999عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، 
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وتبادؿ  تصاؿللكوارث البيئية، إذ أف عملية اإلعترب ىذه الوظيفة ضرورية للمنظمات للتقليل من التعرض ت
اؼبعلومات يف ىذه اغبالة تعمل على وضع ـبتلف اؼبنظمات ذات العبلقة يف صورة النشاطات واؼبشاريع اليت ذبري 
ؼبعرفة اآلثار البيئية ايحمتملة ؼبشاريع ونشاطات ىذه اؼبنظمات، وذبذب اآلثار السلبية منها على البيئة، وتساىم 

 نموية ؽبذه اؼبشاريع وبُت أىداؼ اإلدارة البيئية يف ضباية البيئة.عملية التنسيق يف اؼبوائمة بُت األىداؼ الت

 زدواجيةاإلقتصاد يف استخداـ اؼبوارد وتفادي بُت منظمات ضباية البيئة إذل اإل كما يهدؼ التنسيق
اؼبوارد اؼبتوفرة على مستوى الدولة بشكل عاـ،   ستخداـه اؼبنظمات، فبا يزيد يف فعالية إوالتكرار يف نشاطات ىذ

كما أف عمليات التنسيق بُت منظمات ضباية البيئة تتم على مستوى منظمات القطاع الواحد أو القطاعات 
 1اؼبختلفة هبدؼ تعظيم عملية اغبصوؿ على اؼبعلومات والتوصل إذل صورة متكاملة على الظاىرة البيئية اؼبدروسة.

  التوعية البيئية: وظيفة. 3.2

تنبع أنبية فبارسة اإلدارة البيئية لوظيفة التوعية البيئية من العبلقة اؼبباشرة بُت حالة البيئة اليت يعيشها 
اإلنساف وبُت نوعية اغبياة اليت تتوفر لو، ومن ىنا فإف ىدؼ التوعية البيئية يتمثل يف تعريف األفراد واجملتمعات 

ع تدىورىا اؼبستمر، من اؼبسانبة يف ايحمافظة عليها ومنات اليت سبكنهم دبشاكل البيئة ايحميطة هبم، وتزويدىم باؼبعلوم
 2ويبكن لئلدارة البيئية فبارسة ىذه الوظيفة من خبلؿ اإلجراءات العملية التالية:

  وذل  من خبلؿ نشر  واد اجملتمع وتنظيماتر فجتماعية ذباه البيئة لدى أباؼبسؤولية اإلتنمية اإلحساس
مثل القيم الفردية ، ونبذ القيم الضارة بالبيئة تدعو إذل التصرؼ دبسؤولية ذباه البيئة األخبلؽ والقيم اليت
 ستنزاؼ اؼبوارد البيئية.قيق الربح السريع الذي يؤدي إذل إستهبلكية، وربوالسلوكيات اإل

 البيئية يف السياسات االقتصادية  عتباراتخبلؽبا دمج اإل توعية باألساليب واألدوات اليت من اؼبمكنال
والتنموية اؼبختلفة مثل: إجراء دراسة تقييم األثر البيئي، وفرض الضرائب والغرامات على التلوث 
والنفايات الضارة، أو منح اؼبعونات واغبوافز لتشايع تطبيق التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة واؼبواد األولية األقل 

 ئة.إنتاجا للنفايات الضارة بالبي

                                                 
-308، ص ص 2012. ىا٠ل ِواك، اإلرغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ إكاهح إٌّظّبد، ِلفً ر١١َو اٌّؤٍَبد، كاه اٌقٍل١ٔٚخ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، اٌغيائو، 1

309. 

 .59ط إثوا١ُ٘ اٌوىاى، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص . فو2
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  التعريف بالتشريعات واؼبعايَت البيئية ايحملية والعاؼبية وطرؽ تنفيذىا، ونشر الوعي بالفوائد اؼبًتتبة على
 االلتزاـ هبا لدى اؼبنظمات ذات العبلقة.

  نشر إدارة اؼبياه، واؼبواد الزراعية واؼبعدنية، وإدارة الطاقة بالطرؽ اليت تضمن التقليل من اؽبدر يف ىذه
 قليل الفضبلت الناذبة عن استخدامها يف ـبتلف األنشطة اإلنسانية.، وتداؼبوا

 ستهبلؾ اؼبوارد البيئية، ة يف توزيع السكاف على الضغط يف إالتوعية بأثر الزيادة السكانية وعدـ العدال
بار وتوزيع عتراضي مع أخذ حالة البيئة بعُت اإلستعماؿ األإذل التخطيط السكاين والتخطيط إل والدعوة

 .وارد البيئية فيهااؼب

  وظيفة الرقابة البيئية:. 4.2

 لتزاـإتشمل وظيفة الرقابة البيئية على الرقابة على اػبطط واإلجراءات اليت هتدؼ إذل متابعة التأكد من 
األفراد واؼبنظمات باؼبعايَت البيئية، وإجراءات الوقاية والسبلمة، كما تشمل ىذه الوظيفة إجراء عمليات البحث 
والدراسة هبدؼ التقليل من التلوث البيئي أو منعو، وضماف سبلمة الكائنات اغبية اؼبوجودة يف بيئة معينة، وتتم 

 1ىذه الرقابة عن طريق اإلجراءات التالية:

  الغازي والفضبلت السامة والصلبة اليت تطرحها اؼبنظمات إذل البيئة للتأكد من أهنا ضمن  االنبعاثمراقبة
 اؼبستويات اؼبقبولة.

 لتزاـ اؼبصانع والشركات باؼبعايَت البيئية دبختلف أنواعها.التأكد من إ 

 ذا التلوث.مراقبة نسبة التلوث يف اؽبواء بالغازات اؼبختلفة يف األماكن اؼبختلفة، ومعاعبة ى 

 اؽبدؼ من فبارسة الرقابة البيئية فيما يلي: يتمثل

 .التقليل من التلوث البيئي والنفايات الضارة دبختلف أشكاؽبا 

 .وضع سياسات الرقابة البيئية 

 .تصميم اإلجراءات العملية اؼبناسبة لتنفيذ السياسات البيئية اؼبختلفة 
                                                 

 .311-310. ىا٠ل ِواك، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص ص 1
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  القادمة.ضباية اؼبوارد الطبيعية وحفظها لؤلجياؿ 

ىناؾ وظائف أخرى تقـو هبا ستمرار لنظاـ اإلدارة البيئية، و إلاألربعة السابقة تكفل النااح واإف الوظائف 
ستخداـ وضباية ـبتلف العناصر الطبيعية كاؼبياه لتنظيم إ واالسًتاتياياتاإلدارة البيئية مثل: وضع السياسات 

 .اؼبعايَت البيئية وتنفيذىا وإنشاء قواعد اؼبعلومات وغَتىاواألراضي، وضع آليات تنفيذ ىذه السياسات، تصميم 

 (: وظائف نظام اإلدارة البيئية02شكل رقم )ال
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 اإلدارة البيئية: دوافع تبني نظم نيالمطلب الثا

يعترب تبٍت نظم اإلدارة البيئية يف اؼبؤسسة ضروريا يف عصرنا ىذا رغم عدـ وجوبيتو قانونيا، حيث صار 
واليت  (OMC)نضماـ ؼبنظمة التاارة العاؼبية ن اؼبتطلبات األساسية يف شروط اإلالبيئي مطلبا عاؼبيا وماؼبنتج 

ال إ ال يبكن رفعها من حيث اؼببدأ إلتزاماتتتضمن تقدمي جدوؿ زمٍت لتخفيض التعريفات اعبمركية حبيث تشكل 
يشتمل على  اػبدمات اليت ستتبعها يف قطاع خدمات يف لتزاماتحاالت خاصة، وتقدمي جدوؿ آخر باإليف 

ع جدوؿ زمٍت إلزالتها، وأخَتا قائمة باغبواجز والشروط اليت تعًتض القطاعات والنشاطات اؼبهنية اػبدماتية ووض
 –تفاقية الطائرات اؼبدنية ماعدا إتفاقية اؼبناقصات اغبكومية وإ –ات منظمة التاارة العاؼبية تفاقييع إلتزاـ جبماإل

تفاقيات بعكس ما كاف سائدا أياـ اعبات، وخاصة بعد جولة طوكيو حيث وال سبيل أماـ الدولة لئلختيار بُت اإل
ذا قبد أف اؼبؤسسة تدمج ىذه اإلدارة يف تفاقيات خاصة، ؽبلنامية على نتائاها اليت سبثلت بإدل توقع معظم الدوؿ ا

 الظاىر طواعية لكن األصل فيها اإلجبار، ويبكن توضيح ذل  من خبلؿ اآليت:

  أسباب التبني الطوعي لنظم اإلدارة البيئية:. 1

 ىذه األسباب فيما يلي:يبكن توضيح 

  البيئية ضمن ىيكلها التنظيمي اليت يبكن أف تتحصل عليها اؼبؤسسة يف ظل دؾبها لئلدارة مقدار األرباح
الناصبة عن زبفيض يف التكاليف، ربسُت اإلنتاجية، ربقيق وفرات ومزايا تسويقية، فبا يزيد من قدرهتا 

 التنافسية.

 ستخداـ األكفأ للموارد الطبيعية كاألراضي واؼبياه والطاقة.ضباية األنظمة البيئية واإل 

  فيؤدي ذل  إذل نبعاث واإلصدارات اإلشعاعية الناذبة عن اإلالتارل تقل اؼبخاطر بتقليل كمية النفايات و
 ربسُت صحة اإلنساف يف العمل واجملتمع.

  حتباس اغبراري وضباية طبقة األوزوف اليت أصبحت هتدد لو جبزء بسيط يف معاعبة مشكلة اإلاإلسهاـ و
 مستقبل األجياؿ القادمة.

 عامة واؼبختصة يف حل اؼبشاكل البيئية.التضامن والتعاوف مع السلطات ال 
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 .1زيادة الوعي باؼبشاكل البيئية يف اؼبنطقة اليت تتمركز فيها اؼبؤسسة وفروعها 

 األداء من النواحي البيئية ودفع العاملُت للتعرؼ على اؼبتطلبات البيئية وربسُت قدرهتم على األداء  ربسُت
 البيئي، وتدريبهم وإثبات دورىم الكبَت يف ضباية البيئة.

 ت بيئيا، ربسُت الصورة العامة للمؤسسة أماـ ؾبتمعها وقواه الفعالة يف ؾباؿ ضباية صورة اؼبؤسسا ربسُت
 لبيئة وسبكُت اؼبؤسسات بالتارل من كسب ودىم ودعمهم.اؼبستهل  وا

 ياه منتااهتم وتقييم تأثَتاهتا البيئية والسعي عبعلها اعبدي من اؼبؤسسات لدراسة دورة ح ىتماـبدأ اإل
 2أكثر صداقة للبيئة.

 يات وير والربامج األخرى اؼبشاهبة واإلدارة األفضل للاوانب البيئية لعملتقليل التكلفة بإعادة التد
 اؼبؤسسة.

 .3متطلبات سوؽ التصدير 

 .السيطرة اعبيدة على سلوؾ األفراد وطرؽ العمل ذات التأثَت البيئي ايحمتمل 

  زيادة الكفاءة التشغيلية بتقليل حاالت عدـ التطابق فبا يؤدي للتقليل من ىدر اؼبوارد والوقاية من
 4التلوث.

  أسباب التبني اإلجباري:. 2

اػبارجية ذات اؼبصلحة،  يعد السبب الوحيد بل أصبح مطلب للعديد من اعبهات إف التبٍت الطوعي ال
ستاابة ؼبطالب القوى وصباعات اؼبؤسسات الصناعية واػبدمية باإلعتبارات البيئية يأيت إ ىتماـحيث صار إ

 كما ىو موضح فيما يلي:الضغط اؼبختلفة،  

 
                                                 

 .139. ٔغٜٛ ػجل اٌظّل، طالي ِؾّل، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص 1

 .219. ٍب١ِخ عالي ٍؼل، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص 2

اٌؼٍَٛ االلزظبك٠خ، رقظض إلزظبك ٚر١١َو اٌج١ئخ،  . ثٛؽفض هٚأٟ، اٌّواعؼخ اٌج١ئ١خ فٟ اٌّؤٍَخ االلزظبك٠خ اٌغيائو٠خ، هٍبٌخ ِبعَز١و ف3ٟ

 .90، ص 2007اٌؼٍَٛ اإللزظبك٠خ عبِؼخ ٚهلٍخ، اٌغيائو، ٚ و١ٍخ اٌؾمٛق

، 2002، كاه ٚائً ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ، األهكْ، ISO 14000 ،ISO 9000. ِؾّل ػجل اٌٛ٘بة اٌؼياٚٞ، أٔظّخ إكاهح اٌغٛكح ٚاٌج١ئخ 4

 .197ص
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  ضغوطات األطراف ذات المصلحة: .1.2

أصحاب  / أصحاب اؼبصاحل األساسيُت تقسيمات ألصحاب اؼبصاحل أنبها التقسيم التارل: ىناؾ عدة
 .اؼبصاحل الثانويُت

 وتشمل كل من: أصحاب المصالح األساسين:

والشركاء للحصوؿ على معلومات من جانب اؼبسانبُت اؼبؤسسات ضغوطا متزايدة تواجو  والشركاء: المساهمين
ئية البينتياة لقناعتهم بأف اؼبمارسة إذل مثل ىذه اؼبعلومات  اؼبارل ؽبا، وتأيت حاجتهمعن األداء البيئي واألداء 

، كما أف اؼبسانبُت والشركاء 1إذل تضاءؿ األرباحاؼبخاطر فبا يؤدي لتزامات وبالتارل السيئة قد تؤدي إذل زيادة اإل
 اجملتمع يفرضوف عليهم ضغوطاهتم. جاىزين لوضع نظم إلدارة البيئة، لكي ال هبعلوف من الزبائن وىم فبثلو

إف العماؿ بدورىم طرؼ أساسي يف اؼبؤسسة، كما أهنم يبارسوف ضغوطهم على اؼبؤسسة من خبلؿ  العمال:
مطالبتهم حبقهم يف األمن والسبلمة اؼبهنية ووضع خطط لؤلخطار والطوارئ، كما يعترب العامل أساس قباح أو 

 2اؼبؤسسة تكوينهم وتدريبهم وربسُت ؽبم ظروؼ العمل.فشل نظم اإلدارة البيئية، فياب على 

أو اؼبستهل  الطرؼ األساسي اؼبمارس للضغوط على اؼبؤسسة، فهدؼ يعترب الزبوف  الزبائن )المستهلكين(:
على دوافعهم  ئة أحد العوامل الرئيسية اؼبؤثرةاؼبؤسسة ىو تلبية حاجات اؼبستهل  وكسب رضاه، وقد أضحت البي

بيتهم وتفضيلهم لنمط معُت من السلع دوف ذاجعتبارات األساسية يف ربديد رغباهتم و وأحد اإل اإلستهبلكية
 بسبب تنامي الوعي البيئي لدى اؼبستهل  حيث أصبح يبحث عن اؼبنتاات اػبضراء أي الصديقة للبيئة 3،غَتىا

ائها البيئي وتقدمي سلع خضراء عتبارات البيئية وربسُت أدفعلى اؼبؤسسة دمج اإلويبتعد عن السلع اؼبلوثة ؽبا، 
 4وقابلة للتدوير.

من اجملتمع إف القلق اػباص بشؤوف البيئة وزيادة الضغوط من القوانُت والتشريعات اؼبتبلحقة وكذل   :الموردون
واؼبستهلكوف وضبلة من أسلوب األعماؿ وعقد الصفقات على مستوى العادل فالعمبلء،  دبختلف فئاتو، قد غَت

                                                 
 .140، طالي ِؾّل، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص . ٔغٜٛ ػجل اٌظّل1

2. Bernard Forman, Jean –Marc Gey, Fabrice Bonnifet sécurité environnement « construire un système de 

management intégré, Afror, 2007 ; P 161-164.  

،  SONY ٚIBMثوا١ّٟ٘، "اإلكاهح اٌج١ئ١خ وّلفً ٌزؾم١ك رٕبف١َخ اٌّؤٍَخ اٌظٕبػ١خ اإلشبهح إٌٝ ؽبٌزٟ ِؤٍَخ  . فبرؼ ِغب٘لٞ، شواف3

اٌزٕبف١َخ ٌٍّؤٍَبد اٌظٕبػ١خ فبهط لطبع اٌّؾوٚلبد فٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ  بداٌٍّزمٝ اٌلٌٟٚ اٌواثغ ؽٛي: إٌّبفَخ ٚاإلٍزوار١غ١

 .05، ص 2010ٔٛفّجو  08/09َ اٌزغبه٠خ، عبِؼخ اٌشٍف، اٌغيائو، ٠ِٟٛ االلزظبك٠خ ٚاٌز١١َو ٚاٌؼٍٛ

4. Bernard Forman, Jean – Marc Gey, Fabrice Bonnifet, op cit, P 159-161. 
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واؼبطروحة يف األسواؽ صديقة للبيئة، وقد يطالبوف بكثرة أف تكوف اؼبنتاات واػبدمات اؼبقدمة األسهم صاروا 
أف تقـو اؼبؤسسات بتشايع اؼبورد على ربقيق أداء بيئي ؿبسن، أو تقـو بإشراكو يف عملية أصبح يف غاية األنبية 

كوهنا رغم   ISO 14000لى تبٍت اؼبواصفة اػباصة بنظاـ اإلدارة البيئية التصميم، وقد تلزمو يف بعض األحياف ع
الضغط على اؼبوردين وسيلة لتحسُت أدائهم البيئي وإثبات مسؤولياهتم ذباه البيئة،  يف األصل طوعية وبذل  أصبح

تبحث عن اؼبواد تبحث عن اؼبوردين الثقة الذين يوردوف اؼبواد األولية الصديقة للبيئة، كما فاؼبؤسسة أصبحت 
 1األولية اليت تتميز باؼبواصفات التالية:

 نتاجية ربافظ على النظاـ البيئي ىل ىذه اؼبواد واليت تدخل يف العملية اإل 

  ىل ىي قيمة ويبكن إعادة تدويرىا 

من خبلؿ  ضغوطاهتم على اؼبؤسسات وذل ىذا من جهة ومن جهة أخرى أصبح اؼبوردوف يبارسوف 
ستعماؽبا يف ذل ، كما أف إحبثهم عن اؼبؤسسات اليت تنتج اؼبنتاات اػبضراء لتزويدىم باؼبواد األولية اليت يبكن 

اؼبواد  استخراجنتج يف عملياهتا بدءا من عملية العمبلء أيضا يشًتطوف يف اؼبؤسسة أف تدخل ربليل دورة حياة اؼب
 2.األولية وربويلها إذل أف تصبح سلعة قابلة للتسويق

ىذا فضبل عن ؾبموعة ية حالبيئية والص شًتاطاتاإللذل  تقـو اؼبؤسسات العاؼبية بصياغة ؾبموعة من 
رتباط حبماية العماؿ والظروؼ العامة لبيئة العمل باؼبؤسسة اليت ترغب يف التعاقد معها  من اإلشًتاطات ذات اإل

 3كأحد األعضاء يف سلسلة اؼبوردين.

زبفيض  مؤسسات التأمُت إسًتاتيايةعتمدت كاليف األضرار البيئية جد باىظة إأف ت عتباربإ المؤمنين والبنوك:
ع النشاطات اليت ، ومن جهة البنوؾ فهي بدورىا تشات آثارىا على البيئةظأقساط التأمُت للمؤسسات اليت خف
على اؼبراجعُت اػبارجُت  عتمادت بذل  على اإلعتماد على اؼبراجعة البيئية واإلربمي البيئة، وتشاع اؼبؤسسا

عتبارات  سبوؿ اؼبؤسسات اليت ال تدمج اإللتقدمي تقارير األداء البيئي إذل البنوؾ للحصوؿ على التمويل، كما ال
 4البيئية يف سياستها.

                                                 
، SCAEK. ِشبْ ػجل اٌىو٠ُ، كٚه ٔظبَ اإلكاهح اٌج١ئ١خ فٟ رؾم١ك ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ ٌٍّؤٍَخ االلزظبك٠خ كهاٍخ ؽبٌخ ِظٕغ اإلٍّٕذ ػ١ٓ اٌىج١وح 1

، ص 2011/2012هٍبٌخ ِبعَز١و ػٍَٛ ر١١َو، رقظض إكاهح األػّبي اإلٍزوار١غ١خ ٚاٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ، عبِؼخ فوؽبد ػجبً ٍط١ف، اٌغيائو، 

43. 

2. Bernard Forman, Jean – Marc Gey, Op cit, P 167-168. 

 www. ta3lime.com. 01/02/2017. اٌّزطٍجبد اٌج١ئ١خ وؤؽل أُ٘ اٌؼٛائك غ١و اٌغّوو١خ فٟ ظً رؾو٠و اٌزغبهح اٌؼب١ٌّخ، ربه٠ـ اإلطالع 3

4. Jacques SALAMITOU, Management environnemental, Edition Dunod,  Paris, 2004, P 33-34. 
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 :وتشمل ما يلي: أصحاب المصالح الثانويين 

عتبارات البيئية، وذل  اإلتعترب اغبكومة من بُت اعبهات اليت سبارس ضغوطها على اؼبؤسسات إلدماج  الحكومة:
وإمبا أيضا من خبلؿ أجهزهتا على مستوى الواليات ليس بالقوانُت اإللزامية فقط كدمج الرسم اإليكولوجي، 

ضباية البيئة، كما  شاركة فيها شرطبُت شروطها للمواعبماعات ايحملية، فمثبل لكي تعرض مناقصة معينة فإف من 
ط ىذا الشرط لكي يبنح الًتاخيص سبنح من طرؼ رئيس البلدية والذي يشًت ستغبلؿ والبناء أف تراخيص اإل

لكن مثل ىذه الشروط مطبقة يف البلداف ، 1منتاات خضراء قتناءيضا من بُت الزبائن الراغبُت يف إعتباره ىو أبإ
 بتاتا يف دولنا النامية.اؼبتقدمة تقريبا وغَت موجودة 

من خبلؿ حبثهم الدائم على دمج يعترب اجملتمع من بُت األطراؼ الذين يؤثروف على اؼبؤسسة،  المجتمع:
ة يجتماعية، البيئلنظر واإلحاطة باإلنشغاالت اإللتزاـ ذباه اجملتمع باوبذل  فلها إعتبارات البيئية يف اؼبؤسسة، اإل

اؼبناخية والكوارث الطبيعة واليت جعلت اجملتمع بصفة عامة واعبمعيات البيئة وإف واألخبلقية، خاصة مع التغَتات 
وجدت أكثر وعيا وإحساسا خبطورة الوضع وخطورة أنشطة اؼبؤسسات اؼبتواجدة بالقرب من األحياء السكنية وما 

 2تسببو من أمراض صبة.

زباذ ية ضمن ىيكلها التنظيمي وإارة البيئإسًتاتياياهتا وذل  بدمج اإلد فاؼبؤسسة مرغمة بتغيَت المناضلون:
تها التنافسية وربديث إجراءات اغبد من التأثَت السليب على البيئة، حيث أهنا تشكل ؽبا فرصة لتحسُت وضعي

 3ستغبلؿ أسواؽ جديدة.عملياهتا وإ

إضافة إذل مطالب اعبماعات السابقة قبد منظمات اجملتمع اؼبدين الدولية غَت  المنظمات غير الحكومية:
اغبكومية العاملة يف ؾباؿ ضباية البيئة، مثبل قبد منظمة السبلـ األخضر اليت تعترب منظمة غَت حكومية ال تتوخى 

ية على تغذية اغبياة بكافة األرضالربح، فهي تعطي أولوية للحمبلت البيئية العاؼبية وهتدؼ إذل ضباية قدرة الكرة 
ات فة التحديلة كاأشكالو ومنع التلوث وإزاعها، كما تعمل ىذه اؼبنظمة يف سبيل ضباية التنوع البيولوجي بكافة انو أ

                                                 
1. Jacques SALAMITOU, Ibid, P 31. 

2. Bernard Froman, Jean – Marc Gey, FabricBonniget, Op. cit, P 169-173. 

 .44. ِشبْ ػجل اٌىو٠ُ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص 3
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دائما  وتتبٌت ؾبموعة من اؼببادئ اليت تأسست عليها واليت تلزمها أف تقـو  1971بدأت ضببلهتا منذ و قد ، النووية
 1عتداءات اليت تتعرض ؽبا البيئة العاؼبية.كمشاىد أخبلقي على ؾبمل اإل

 : أنواع نظم اإلدارة البيئية الرئيسيةالمطلب الثالث

ق رضا األطراؼ عبة القضايا البيئية ال تكوف إال من خبلؿ نظرة جزئية ربقأدركت اؼبنظمات أف معا
ذبهت اؼبؤسسات مها أنظمة اإلدارة البيئية، فقد إميزات اليت تقدالفوائد والتكاليف واؼبالبيئية، وبغض النظر عن 

 BS 7750ايحملية والدولية خصوصا الشركات متعددة اعبنسيات، لتبٍت ىذه اؼبواصفة ايحملية مثل: اؼبواصفة 
الذي ىبص دوؿ االرباد  EMASبالواليات اؼبتحدة األمريكية والتشريع األورويب  NSF 110بربيطانيا، واؼبواصفة 

األورويب، وىذا من أجل ربقيق عوائد وفوائد على تل  اؼبؤسسات، ودبا وبقق رضا األطراؼ ذات اؼبصلحة 
خصوصا اؼبستهلكوف اػبضر الذين أصبح لديهم اليـو وزف تفاوضي وحصة سوقية أخذت يف التنامي يوما بعد 

 ، وىذه النظم كاآليت:2البلـز عتباراإلخر، ما وبتم على ىذه اؼبؤسسات إعطائها اآل

 :BS 7750المواصفة البريطانية . 1

كأوؿ مواصفة وطنية ألنظمة اإلدارة   BS 7750اؼبواصفة  BSIصفات اأصدر اؼبعهد الربيطاين للمو 
أف قباح ىذه اؼبواصفة ، حيث 1994نقيحها، وصدرت كصيغة ثانية عاـ ، وقد مت ت1992البيئية بداية عاـ 

  3، ألف تصدر مواصفات وطنية فباثلة.وبريطانيا...إخل ايرلنداوشعبيتها دفع بالعديد من الدوؿ مثل: فرنسا، 

فتعد ىذه اؼبواصفة أداة إدارية فاعلة تساعد اؼبؤسسات للنهوض بأدائها البيئي من خبلؿ توفَت مدخل 
تستند بنود اؼبواصفات و  إلدارية البيئية وايحمافظة عليها،تها انظمي شامل يبكن اؼبؤسسات من بناء وتطوير أنظم

على أساس دورة من األنشطة الرامية إذل التحقيق البيئي اؼبستمر، كما ىو موضح يف  BS 7750اإلقبليزية 
 الشكل التارل:

 

 

                                                 
بِؼخ اٌغيائو، . هىاٞ ٍؼبك، إشىب١ٌخ اٌج١ئخ فٟ إطبه اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ، هٍبٌخ ِبعَز١و فٟ ػٍَٛ اٌز١١َو، و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبك٠خ ٚػٍَٛ اٌز١١َو، ع1

 .37-36، ص ص 2008

 .202. ٔبك٠خ ؽّلٞ طبٌؼ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص 2

 .92. عبثو ٍبٍٟ اٌل١ّٟ٘، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص 3
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 BS 7750(: متطلبات المواصفة اإلنجليزية 03شكل رقم )ال

 

 

 

 

 

 

 

Source : Emma Goodchild, the implications for industry of internationally recognised 
environnemental management system (EMS) standards, PHD thesis, Telford research Institute 
departement of environnemental resources university of Salford, Salford, UK, April, 1999, P 
22. 

ليات من خبلؿ اؼبقاصد البيئية للمؤسسة، وهبب ربديد اؼبسؤو  اص فيهخلىو سياسة تاألوؿ الشرط 
متثاؿ ؼبتطلبات اؼبعايَت، مع ضرورة توفر موظفُت مدربُت تدريبا كافيا والتحكم يف أنشطة مندوب خاص لضماف اإل

ة ؽبا استصاالت الداخلية واػبارجية نظرا للحاجة اؼبباإلضافة لوضع سال للوائح ذات الصلة باإل ،اؼبشروعات
  1اـ البيئي للتعامل معها.للنظ

، والبد من BS 7750ة اإلقبليزية عترب مطلب رئيسي يف اؼبواصففَت تقييم اآلثار البيئية اليت تلتو باإلضافة 
ربديد اآلثار اؽبامة اؼبباشرة والغَت اؼبباشرة وجعلها يف السال، وتتحقق التحسينات يف األداء البيئي من خبلؿ 

  2ربامج ؼبعاعبة ىذه اآلثار اؽبامة.الاألىداؼ والغايات و 

                                                 
1. Emma Goodchild, the implications for industry of internationallyrecognised environnemental management 

system (EMS) standards, PHD thesis, Telford research Institute département of environnemental ressources 

university of Salford, Salford, UK, April, 1999, P 22. 

2. Ibidem. 
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كتوبة، لؤلدلة والوثائق، دليل اإلدارة اؼبجراءات اإلتركز على اغباجة إذل  BS 7750اؼبواصفة اإلقبليزية 
ويوفر اإلرشادات واإلجراءات مفصلة ومسالة، باإلضافة للسيطرة على صبيع الوثائق بعناية هبدؼ يصف النظاـ 

  1ضماف اإلصدارات اغبديثة فقط قيد االستخداـ.

وعما إذا كاف نظم فعالة اإلدارة كانت األنشطة البيئية سبتثل لنظم   ما إذاباؼبراجعة الداخلية لتحديد  وااللتزاـ
 2يف ربقيق سياسة اؼبؤسسة، أخَتا مراجعة نظم اإلدارة اؼبطلوبة لضماف فعاليتها وصبلحيتها اؼبستمرة.

 3كما يلي:  BS 7750خصائص اؼبواصفة اإلقبليزية  De ARAUJوحدده 

 مع اؼبواصفة اإلقبليزية لنظاـ إدارة اعبودة  اؼبوائمةISO 9000  ومن مثBS 7750. 

 .إمكانية تنفيذىا يف كل أنواع وأحااـ اؼبؤسسات الصناعية واػبدمية 

 اؼبواصفة مصممة على أساس مبوذج العملية. 

 .إمكانية تسايلها وإجراء التدقيق الدوري عليها من طرؼ ثالث 

  واألنظمة األوروبية.التوافق مع التعليمات 

 .تلـز اؼبؤسسة بإجراء ربسينات مستمرة 

 : EMASالتشريع األوروبي . 2

ضباية البيئة، قًتاح تشريع غَت إلزامي يف ؾباؿ لطوعية من خبلؿ إرباد األورويب بسرعة سياستو اأظهر اإل
رباد أصدر ؾبلس اإل 1993جواف  29ة، ففي دىذا التشريع الذي يطبق بصورة أكثر على اؼبنتوجات اؼبستور 

ىبص كيفية مسانبة اؼبؤسسات الصناعية يف نظاـ مشًتؾ لئلدارة والتدقيق  1836/93األورويب تشريعا ربت رقم 
األورويب دبراجعة ىذا التشريع،  ربادقاـ اإل 2001ويف سنة  EMAS.4البيئي يسمى إدارة البيئة ونظاـ التدقيق 

                                                 
1. Ibid. 

2. Ibid. 

 ١ٌISOز١ٓ ). ثبالػزّبك ػٍٝ وً ِٓ: ػجل اٌىو٠ُ ف١ًٍ إثوا١ُ٘ اٌظمبه، "ّٔٛمط ٌزم٠ُٛ ٔظبِٟ إكاهح اٌغٛكح ٚاٌج١ئخ ٚفمب ٌّزطٍجبد اٌّٛاطفز١ٓ اٌل3ٚ

14001(ٚ )ISO 9001 أطوٚؽخ كوزٛهاٖ، اٌغبِؼخ اٌؼب١ٌّخ ،")ST cléments ،2008 52، ص. 

- De Arauje, MarcondesMorrira, Quality and environnemental management system: ISO 9000 and ISO 14000- 

An Integrted management tool ? An Overview n the UK Manufacturing and Service sectors, Master thesis, 

university of London, London, UK, 1996, P 22. 

 .93ٟ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص . عبثو ٍبٍٟ اٌل4ّ١٘
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، فساعدت ىذه النسخة على EMAS 2001/271أصدر النسخة اعبديدة واؼبسماة  2001ويف أفريل
ىتماـ باإلدارة البيئية يف تسيَت اؼبؤسسات وتدعيم التحسُت اؼبستمر لؤلداء البيئي، حيث يهدؼ ىذا النظاـ إذل اإل

د البيئي يف عملياهتا اإلنتاجية وتشايع البحث والتطوير اؼبستمر لتعزيز جعل اؼبشروعات الصناعية هتتم بإدماج البع
لتزاـ ت اليت البد للمؤسسات اؼبنتاة اإلاألداء البيئي على أسس طوعية، ويتضمن ىذا النظاـ ؾبموعة من اؼبقوما

 1متثاؿ، واليت يبكن تلخيصها دبا يأيت:شهادة اإلهبا من أجل اغبصوؿ على 

 سياسات بيئية ونظم إدارة بيئية فعالة. قياـ اؼبؤسسات بوضع 

 .مراقبة أداء ىذا النظاـ وتقييمو بشكل دوري 

 إذل عامة الناس. إتاحة اؼبعلومات اؼبتعلقة باألداء البيئي للمؤسسة 

إف اؼببدأ الرئيسي ؽبذا النظاـ يتمثل يف ربمل الصناعة بنفسها ؼبسؤولية التحكم باآلثار واإلبداع من أجل 
اليب إنتاجية قليلة التلوث واغبصوؿ على مكاسب سوقية وحصص مبيعات أكرب من جراء اغبصوؿ التوصل إذل أس

تقتصر على اؼبؤسسات  EMASف حدود نظاـ اإلدارة واؼبراقبة البيئية أعلى العبلمة البيئية، وذبدر اإلشارة إذل 
ة حالاألورويب أي أنو غَت قابل للتطبيق يف البلداف النامية إال يف  ربادعية اليت يعود أساسها إذل دوؿ اإلالصنا

رباد األورويب اغبصوؿ ة أخرى ال يبكن للمؤسسات خارج اإلرباد األورويب، وبعبار تسهيل اإلنتاج واؼبساعدة من اإل
شركاء ىو ما يعطى لبعض ال( و EMASوإمبا يبكنها اغبصوؿ على )إعبلف توافق مع نظاـ  EMASعلى العبلمة 

 2رباد األورويب.التااريُت من اإل

 3ىي: EMASإف أىم اػبصائص األساسية للمواصفة 

 .تنفذ وتسال يف األنشطة التصنيعية وإنتاج الطاقة فقط 

 . تركز على التحسينات اؼبستمرة يف األداء البيئي وتشًتط وضع أىداؼ وبرامج لذل 

 إجراء مراجعة أولية واسعة قبل التسايل جزء أساس من متطلبات نظاـ اإلدارة البيئية. تعد 

                                                 
1. European Communities: EMAS energy efficiency tool kit for small and medium sized enterprises, 

Luxemborg, office for official publications of the European communities, 2004, P 12. 

٠ٓ ٌإلرؾبك األٚهٚثٟ، روعّخ ٚؽلح اٌزغبهح األٚهٚث١خ، لطبع اإلرفبل١بد اٌزغبه٠خ، ثال ٍٕخ، . ٚىاهح اٌقبهع١خ اٌّظو٠خ، اٌزؾل٠بد اٌج١ئ١خ ٌٍّظله2

 .47ص 

 .58. ػجل اٌىو٠ُ ف١ًٍ إثوا١ُ٘ اٌظمبه، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص 3
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 .تشًتط إعداد سال بالتأثَتات البيئية اؼبهمة والتشريعات ذات الصلة 

 .تشًتط إعداد كشف بيئي شامل ونشره، وجعل السياسات والربامج البيئية معلنة ومتاحة للامهور 

 :ISO 14001المواصفة الدولية . 3

يف الوقت الذي   1996عاـ  ISO 14001اؼبواصفة الدولية  ISOاؼبنظمة الدولية للتقييس أصدرت 
كثَتا بلغة وأسلوب اؼبواصفة   تستخداـ، وتأثر طنية واإلقليمية قيد التطوير واإلكانت فيو الكثَت من اؼبواصفات الو 

 الربيطانية.

بل والتناقض  شًتاكها صبيعا باؼبتطلبات نفسهاية ألنظمة اإلدارة البيئية وعدـ إإف تعدد اؼبواصفات الوطن
التأثَت يف مواصفة دولية متناغمة ومنسامة مع اؼبصاحل اؼبختلفة للعديد من الدوؿ صاحبة ذباه بينها أحيانا دفع بإ

بوال وأقل تشدد قياسا بغَتىا ، وىو ما جعل اؼبواصفة أكثر مرونة وقISOصياغة توجهات اؼبنظمة الدولية للتقييس 
 من اؼبواصفات.

من خبلؿ أدوات  EMSاؼبنظمات من تأسيس أنظمة إلدارة البيئة  ISO 14001سبكن اؼبواصفة 
فاعلة، كما سبكنها من تقييم فاعلية اإلجراءات خاصة بوضع السياسات واألىداؼ البيئية والقدرة على التطابق 

 معها، وإظهار ذل  التطابق لآلخرين وبشكل تكاملي مع اؼبتطلبات اإلدارية األخرى.

اللانة األوروبية للتقييس فقد وافقت  ISO 14001ونتياة للتفاعل اإلهبايب للمؤسسات مع اؼبواصفة 
(CEN)  على أف القبوؿ دبتطلباتISO 14001 حتياجات يليب إEMAS :1على أف يضاؼ إليها 

  ربدد وثائق( إعداد كشف باألداء البيئيEMAS .)ما يتوجب أف وبتويو 

  البيئية اؼبتعلقة باؼبنتاات واػبدمات اليت تقدمها اؼبنظمة لذوي أصحاب اؼبصاحلإيضاح القضايا 
(Stakeholders) .دبا يف ذل  اؼبشاكل ايحمتملة 

 قبل التسايل. إجراء مراجعة أولية 

                                                 
 .48. ِشبْ ػجل اٌىو٠ُ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص 1
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 ISO( فإف أي مواصفة تصدرىا ISOومنظمة  EUرباد األورويبفيينا )بُت اإل تفاقيةإووفقا لبنود 
، فبا يعٍت سحب ربادات الوطنية اؼبماثلة يف أقطار اإلصفارباد األورويب تستوجب كافة اؼبو ويصادؽ عليها اإل
 صفات اؼبماثلة لبقية األقطار األوروبية.اوكافة اؼبو  BS 7750اؼبواصفة اإلقبليزية 

 المقارنة بين أنواع نظم اإلدارة البيئية الرئيسية:. 4

مواصفات إدارية تركز  BS 7750أف اؼبواصفة الربيطانية  ,Simon David Wilson)1996(يرى 
على الوثائق واؼبتطلبات اإلجرائية، ويعترب برنامج واسع للشركات، يهدؼ إذل الًتكيز على إدارة اإلجراءات 

 EMASالداخلية للمؤسسة، مع عدـ وجود شرط لنشر تقارير عن أداء اؼبؤسسة البيئي، بينما يف اؼبقابل تعترب 
داء البيئي، ولكن أيضا إذل توفَت اؼبعلومات للامهور تقدـ يف مواقع مواصفة خاصة باؼبوقع ال هتدؼ فقط إذل األ

ال  ISO 14001ؿبددة، وىذا نداء إذل اؼبؤسسات اليت تدرؾ أنبية إعادة اؽبيكلة البيئية. من ناحية أخرى 
 1يشًتط تسايل اآلثار الكبَتة مع شرط وحيد وىو عبنة ربقيق مراجعة داخلية.

 صفات الرئيسية الثبلث التارل:اأوجو اؼبقارنة بُت اؼبو  ( يلخص أىم01اعبدوؿ رقم )و 

 (: مقارنة بين المواصفات الرئيسية لنظم اإلدارة البيئية01الجدول رقم )

 الموصفات البريطانية أساس المقارنة
BS 7750 

 الموصفات األوروبية
EMAS 

 الموصفات الدولية
ISO 14001 

 .مواصفة دولية .مواصفة إقليمية أوروبية .بريطانيةمواصفة وطنية ؿبلية  طبيعة اؼبواصفة .1
تطبق على اؼبنظمة بأكملها  التطبيػق .2

أو جزء منها وعلى كافة 
األنشطة واؼبنظمات الصناعية 
والغَت الصناعية ومن ضمنها 
الوكاالت اغبكومية واؼبنظمات 

 غَت اغبكومية.

تطبق على التسهيبلت الفردية 
ذات اؼبوقع  واألنشطة

 الصناعي ايحمدد.

تطبق على اؼبنظمة بأكملها أو 
جزء منها وعلى كافة األنشطة 
واؼبنتاات واػبدمات يف صبيع 
القطاعات الصناعية وغَت 
الصناعية ومن ضمنها الوكاالت 
اغبكومية واؼبنظمات غَت 

 اغبكومية.

                                                 
1. Simon David Wilson, Environmental Management systems and their implications on industry in Hong Kong:  

a case study of the hotel industry, thesis Master of Science in Environmental management, University of Hong 

Kong, 1996, P 26. 
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يركز على نظاـ اإلدارة البيئية  الًتكيػز .3
نظاـ وعلى التحسُت البيئي لل

 أينما وجد.

يركز على التحسُت البيئي 
للموقع وكذل  ربسُت 

 االتصاالت.

يركز على نظاـ اإلدارة البيئية 
ويؤكد بصورة غَت مباشرة على 

 .التحسُت البيئي
يلتـز بالتحسُت اؼبستمر  االلتزاـ بالسياسة .4

 لؤلداء البيئي.
يركز على التحسُت البيئي 
للموقع وكذل  ربسُت 

 االتصاالت.

يلتـز بالتحسُت اؼبستمر لنظاـ 
اإلدارة البيئية ومنع التلوث وكذل  
التوافق مع القوانُت البيئية اؼبطبقة 

 الطوعية. وااللتزامات
ينبغي أف تكوف األىداؼ  األىداؼ والغايات .5

 البيئية ذات مقياس زمٍت.
ينبغي أف تكوف برامج اإلدارة 

 البيئية ذات مقياس زمٍت.
أف تكوف برامج اإلدارة  ينبغي

 البيئية ذات مقياس زمٍت.
يتطلب هتيئة سال التأثَتات  التوثيق .6

 .البيئية
يتطلب هتيئة سال التأثَتات 

 .البيئية
السياسة البيئية يتطلب توثيق 

ومسؤوليات اؼببلؾ باألطراؼ 
اػبارجية وال تستدعي مس  

 .سال التأثَتات البيئية
ينبغي أف تكوف برامج اإلدارة  .امةيستدعي سياسة بيئية ع االتصاؿ .7

 .البيئية ذات مقياس زمٍت
يستدعي ربسُت مستمر يف 

 العمليات وفبارسات اؼبنظمة.
يستدعي ربسُت مستمر يف  التحسُت اؼبستمر .8

 .األداء البيئي للمنظمة
ينبغي أف تكوف برامج اإلدارة 

 .البيئية ذات مقياس زمٍت
يستدعي ربسُت مستمر يف 

 وفبارسات اؼبنظمة.العمليات 
يتطلب تدقيق كل ثبلث  .تكرار التدقيق غَت ايحمدد التدقيق .9

 .سنوات على األقل
 .تكرار التدقيق غَت ايحمدد

واؼبوردين التزاـ اؼبتعاقدين  اؼبتعاقدين واؼبوردين .10
 .بالسياسة البيئية

إعبلـ اؼبتعاقدين واؼبوردين 
 .بالسياسة البيئية

اؼبتعاقدين واؼبوردين  التزاـ
 .بالسياسة البيئية

 داخلي، غَت ؿبدد التكرار. خارجي، ثبلث مرات سنويا. داخلي، غَت ؿبدد التكرار. اؼبراجعة الدورية .11

Source : Andreas Sturm, Suji Upasena, ISO 14001 : Implementing and Environnemental 

management system, Basel Switzerland : Ellipson, 1997, P.P 68-69. 
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ة النظم الثبلثة إال أهنا متشاهبة يف عدة جوانب، وللمقارنة بُت ىذه بلؼ يف ىيكلختعلى الرغم من اإل
ما داستخأجريت للبحث على النظاـ األكثر إ 1(Bo chen, 2004بلثة الرئيسية أظهرت نتائج دراسة )النظم الث

النموذج األنسب يعتمد على طبيعة عمل اؼبؤسسة وحامها، واألىداؼ  ختياريف اؼبملكة اؼبتحدة، أف قرار إ
وسلبياتو، وقد أشارت  مزاياه رة البيئية، حيث أف لكل مبوذج من النماذج الثبلثةمن تطبيق نظاـ اإلدااؼبنشودة 

 2الدراسة إذل وجود فروؽ بُت ىذه النظم أنبها:

  البدء بعملية التنفيذ يف نظاـISO 14001 أف تكاليف تطبيقو أقل، مقارنة بالنظامُت  أسهل، كما
 اآلخرين.

  نظاـISO 14001  أكثر قابلية للتوافق مع نظاـ اعبودةISO 9000  إمكانية اغبصوؿ على
 .ISO 14001اؼبعلومات اؼبساعدة على تطبيق النظاـ أسهل يف نظاـ 

 لؤلداء البيئي أكثر من النظاـ  يبلحظ يف النظامُت الربيطاين واألورويب التأكد من عملية التحسُت اؼبستمر
 .ISO 14001الدورل 

  يركز النظاـ الدورلISO 14001  على ربسُت األداء على اؼبستوى الداخلي للمؤسسة أكثر من الًتكيز
النظاـ الدورل يهتم فقط بعملية إدارة  أف على العبلقة مع األطراؼ اػبارجية، ويعود السبب يف ذل  إذل

نبعاث اؼبلوثة للبيئة اليت تطرحها اؼبؤسسة، نظاـ األورويب إضافة إذل ذل  باإليهتم الاعبوانب البيئية، بينما 
 ىذه اؼبلوثات على البيئة. نعكاساتوإ

 

 

 

 

 
                                                 

1. Bo chen, ISO 14001, EMAS, ORBS 7750 : an assessement of the environmental management systems for UK 

Businesses, Thesis Master, University of EAST Anglia, August, 2004, P 50. 

 .45هعغ ٍجك مووٖ، ص . ٍبًٚ اٌش١ـ، 2
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 م اإلدارة البيئيةقياس األداء البيئي لنظالمطلب الرابع: 

لتبٍت نظم إلدارة البيئة، ومن أىم أىداؼ ىذا التوجو ربسُت  االقتصاديةىناؾ توجو واضح للمؤسسات 
كباوؿ يف ما يلي بياف دور تبٍت نظاـ لئلدارة  ،قتصاديةاإلللمؤسسة  قتصادياإلاألداء البيئي ومن شبة ربسُت األداء 

 .االقتصاديةالبيئية يف ربسُت األداء البيئي للمؤسسة 

 ماهية األداء البيئي:. 1

  األداء البيئي: تعريف. 1.1

 وردت عدة تعريفات لؤلداء البيئي، نذكر يف ما يلي بعضا منها:

  تعرؼ منظمةISO  األداء البيئي على أهنا: "النتائج الكمية القابلة للقياس لنظاـ اإلدارة البيئية ذات
 1العبلقة باألبعاد البيئية واليت مت وضعها على أساس السياسة واألىداؼ البيئية للمنظمة".

 2بأنو: "عبارة عن نتائج ذات مقاييس إلدارة اؼبنظمة تعكس مظاىرىا البيئية". ىناؾ من عرفو 

فبا سبق يبكن القوؿ أف األداء البيئي ىو مفهـو قابل للقياس يوضح قدرة اؼبؤسسة على جعل نظامها 
 لئلدارة متوافقا مع البعد البيئي اؼبخطط لو من طرؼ اإلدارة العليا.

  األداء البيئي: أبعاد. 2.1

لكي يتضح مفهـو األداء البيئي نتعرض يف ما يلي ألبعاده اؼبختلفة: ونقصد كبل من الفعالية البيئية 
 والكفاءة البيئية.

عرفت الفعالية البيئية حسب ؾبلس األعماؿ العاؼبي للتنمية اؼبستدامة على أهنا "تقدمي الفعالية البيئية: . 1.2.1
تنافسية تليب حاجات اؼبستهلكُت وربسُت نوعية اغبياة، وىذا باغبد من اآلثار البيئية سلع وخدمات، بأسعار 

                                                 
1. Norme international ISO 14031, Management environnemental, Evaluation de la performance 

environnementale, Evaluation de la performance environnementale, lignes directrices, AFNOR, 1999, p:02.  

2. Smeets.E, Weterings.R, Environmental indicators: Typology and overview, Copenhagen European 

Environment Agency, 1999, p:19 
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تدرهبيا، مع ايحمافظة على كمية اؼبوارد الطبيعية البلزمة طواؿ دورة حياة اؼبنتوج وصوال إذل مستوى منسام وبمي 
 1األرض بشكل مستداـ".

 ا يلي:ونقوؿ أف ؼبؤسسة ما فعالية بيئية عالية إذا سبيزت دب

 ستخداـ اؼبوارد يف اؼبنتاات واػبدمات.زبفيض إ 

 .زبفيض الكثافة الطاقوية 

 .زبفيض اإلنبعاثات السامة 

 سًتجاع اؼبواد اؼبستخدمة.تعظيم إ 

 ستخداـ اؼبستداـ للموارد الطبيعية.تعظيم اإل 

 ستدامة اؼبنتاات )زيادة دورة حياة اؼبنتاات(.تدعيم إ 

 اؼبنافع اليت تقدمها اؼبنتاات واػبدمات. رفع حام 

ية بأهنا "توفَت سلع وخدمات ذات أسعار تنافسية تشبع تعرؼ الكفاءة البيئ الكفاءة البيئية:. 2.2.1
ن التأثَتات االيكولوجية وكثافة ضطراد ماغبياة يف الوقت الذي تقلل فيو بإنسانية وربقق جودة اإلحتياجات اإل
 2يناسب على األقل مع طاقة األرض التقديرية".ورة اغبياة للوصوؿ هبا إذل مستوى ستغبلؿ اؼبوارد خبلؿ دإ

 3ونقوؿ عن مؤسسة ما أهنا تتميز بكفاءة بيئية عالية، إذا ربقق ما يلي:

 .الًتكيز على خدمة العميل 

 .الًتكيز على اعبودة 

 .منح إعتبارات أكثر غبدود الطاقة البيئية 

                                                 
عبثو، كٚه ٔظبَ اإلكاهح اٌج١ئ١خ فٟ رؾ١َٓ األكاء اٌج١ئٟ، اٌٍّزمٝ اٌلٌٟٚ ؽٛي األكاء اٌّز١ّي ٌٍّٕظّبد ٚاٌؾىِٛبد، . ثوُٚ ى٠ٓ اٌل٠ٓ ٚك١ّٟ٘ 1

 .86، ص2011ٔٛفّجو  23ٚ 22عبِؼخ لبطلٞ ِوثبػ ٚهلٍخ، ٠ِٟٛ 

 .81، ص2005. ىوو٠ب طبؽْٛ، إكاهح اٌج١ئخ ٔؾٛ اإلٔزبط األٔظف، ِطجؼخ إٌبً، اٌمب٘وح، ِظو، 2

، عبِؼخ 04ل إٌبطو ٍِٛٝ ٚأِبي هؽّبٟٔ، اإلكاهح اٌج١ئ١خ ٚآ١ٌبد رفؼ١ٍٙب فٟ اٌّؤٍَبد اٌظٕبػ١خ، ِغٍخ أثؾبس إلزظبك٠خ ٚإكاه٠خ، اٌؼلك. ػج3

 .68، ص2008ِؾّل ف١ضو ثَىوح، اٌغيائو، 
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 .ذبديد منظور دورة اغبياة 

 مؤشرات قياس األداء البيئي:. 2

بقياس وتقييم أدائها البيئي للعديد من األسباب، أنبها تلبية طلبات األطراؼ  قتصاديةاإلتقـو اؼبؤسسة 
ذوي اؼبصلحة من داخل اؼبؤسسة وخارجها، وتتنوع مؤشرات قياس األداء البيئي بتنوع تأثَتات اؼبؤسسة على 

 تقييم األداء البيئي بأنو "منهج لتسهيل قرارات اإلدارة 14030اؼبواصفة  يف ISOالبيئة، وقد عرفت منظمة 
ختيار اؼبؤشرات وصبع وربليل البيانات وتقييم اؼبعلومات وفقا ؼبقاييس األداء خبصوص األداء البيئي للمنظمة، بإ

 هج".البيئي وإعداد التقارير، وتوصيل اؼبعلومات، والفحص الدوري، ويف النهاية تطوير ىذا اؼبن

 1ويهدؼ قياس األداء البيئي إذل ما يلي:

 .التحديد الدقيق لؤلخطار ذات البعد البيئي ايحمتملة واؼبتوقعة 

 .ضباية البيئة واؼبوارد الطبيعية وايحمافظة عليها 

  اغباضر دوف التأثَت السليب يف قدرة األجياؿ  حتياجاتاؼبستدامة دبا يتضمنو من تلبية إلتعزيز التنمية
 اغبصوؿ على نفس الفرص اؼبعيشية.القادمة على 

 .يعترب إحدى األدوات اؼبهمة يف اإلدارة البيئية اؼبتكاملة 

   يوفر إمكانية اؼبفاضلة بُت البدائل اؼبختلفة للمشاريع، واألنشطة والسياسات والتقنيات األنظف، وذل
 والبيئي للبدائل اؼبختلفة. االقتصاديعائد مع حساب التكلفة وال

 2ويبكن تقسيم مؤشرات قياس األداء البيئي إذل ثبلث ؾبموعات ىي:

 

 

                                                 
ِلافٍخ ِملِخ إٌٝ اٌٍّزمٝ اٌٛطٕٟ األٚي ؽٛي  . ى١٘خ ثٛك٠به ٚػجل اٌوىاق ثوا١ّٟ٘، رم١١ُ األصو اٌج١ئٟ ٌٍّٕشآد وؤكاح ٌزؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ،1

 .10، ص2010ِبٞ  18، لبٌّخ، اٌغيائو، 1945ِبٞ  01آفبق اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ فٟ اٌغيائو ِٚزطٍجبد اٌزؤ١ً٘ اٌج١ئٟ ٌٍّؤٍَخ، عبِؼخ 

األػّبي فٟ اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ، ِغٍخ اٌؼٍَٛ  . ٔبك٠خ هاضٟ ػجل اٌؾ١ٍُ، كِظ ِؤشواد األكاء اٌج١ئٟ فٟ ثطبلخ األكاء اٌّزٛاىْ ٌزفؼ١ً كٚه ِٕظّبد2

 .11، ص2005، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ األى٘و، اٌمب٘وح، ِظو، 02، اٌؼلك21اإللزظبك٠خ ٚاإلكاه٠خ، اٌّغٍل
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 مؤشرات اإلدارة البيئية:. 1.2

  على األداء البيئي للمؤسسة اليت زبتص دبا يلي:َتتتضمن ؾبهودات اإلدارة للتأث

 لتزاـواإل، اؽبيكل التنظيمي لئلدارة البيئية، نظم اإلدارة والتوفيق اؼبتعلق هبا، سًتاتياية والسياسةاإلالرؤية، 
 تصاالت باألطراؼ الداخلية واػبارجية ذات اؼبصلحة.اػباص باؼبسائل البيئية، واإل

 مؤشرات الحالة البيئية:. 2.2

اإلقليمية أو الدولية للبيئة مثل ظب  طبقة األوزوف، متوسط اغبرارة  تتضمن توفَت معلومات عن اغبالة
 العاؼبية، تركيز التلوث يف اؽبواء والًتبة واؼبياه...اخل

  مؤشرات األداء البيئي:. 3.2

وىي عبارة عن مؤشرات تشغيلية )تتعلق دبااالت قياس اغبياة واؼبقاييس الفنية للمنتاات العملية، 
ؼبخرجات مثل إصبارل اؼبخلفات، إستهبلؾ اؼبواد واؼبياه والطاقة ومؤشرات األثر )تتعلق بااؼبخلفات(، وتصريف 

 نبعاثات الغازات(.وإ

 . محاسبة األداء البيئي:3

وإحداث أضرار تنذر باػبطر على  كاف ينظر لعناصر البيئة بإعتبارىا موارد ؾبانية، وأف إساءة اإلستخداـ
العادل، وىو ما دفع اؼبنظمات الدولية اؼبختصة واغبكومات واعبمعيات غَت اؽبادفة إذل الربح للعمل على ربفيز 

للحد من تكاليف البيئة الضارة اؼبتولد عن أنشطتها وؿباولة تنمية العوائد البيئية، واإلفصاح  قتصاديةاإلالوحدات 
 1 ىذا الصدد.عن نتائج اعبهود يف

علق باألنشطة البيئية للوحدات يبكن تعريف ؿباسبة البيئة بأهنا "منهج لقياس وتوصيل اؼبعلومات اليت تت
 2قتصادية ذات التأثَت البيئي إذل األطراؼ اؼبعنية واجملتمع بشكل يبكن من الرقابة وتقومي أدائها البيئي".اإل

                                                 
ػٍَٛ  ( ٚالغ ِٚؼٛلبد رطج١مٙب فٟ اٌّؤٍَبد اإللزظبك٠خ فٟ اٌغيائو، أطوٚؽخ كوزٛهاٖ فISO 14000ٟ. هش١ل ػالة، ٔظُ اإلكاهح اٌج١ئ١خ )1

 . 57، ص2016/2017اٌز١١َو، عبِؼخ ِؾّل ثٛض١بف ا١ٌٍَّخ، 

ولبثخ اٌّب١ٌخ، . ػجل اٌَالَ وّبي، اٌّؾبٍجخ اٌج١ئ١خ أؽل اٌّزطٍجبد األٍب١ٍخ ٌٍّواعؼخ، ِغٍخ اٌولبثخ اٌّب١ٌخ، اٌّغّٛػخ اٌؼوث١خ ٌألعٙيح اٌؼ١ٍب 2ٌٍ

 .05، ص1999، رٌٛٔ، ك٠َّجو، 35اٌؼلك
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كما يبكن أف تعرؼ بأهنا "تقـو بتاهيز اؼبعلومات ذات التأثَت اؼبادي والنقدي ألنشطة الشركة إذل 
اعبهات اؼبستفيدة من نظم اؼبعلومات ايحماسبية وىم: اإلدارة، حاملوا األسهم، السلطات الضريبية، الدائنوف، وكالة 

 1ضباية البيئة وغَتىم".

يئية تتعلق بتوفَت وربليل اؼبعلومات اؼبتعلقة بالبيئة من الناحية من خبلؿ ما سبق يتضح أف ايحماسبة الب
 اؼبالية بغرض تقومي األداء البيئي للمؤسسة.

 ألداء البيئي:أساليب القياس المحاسبي ل. 4

 2ىناؾ ثبلثة مستويات للقياس ايحماسيب:

جتماعية اليت يبكن قياس تأثَتىا يتضمن قياس العمليات البيئية واإلو )األنشطة البيئية حصر(المستوى األول: 
 دبقياس نقدي.

جتماعية اليت ال يبكن قياس تأثَتىا يتضمن قياس العمليات البيئية واإلو  )معلومات كمية( المستوى الثاني:
 دبقياس نقدي ويتوفر لقياسها مقاييس كمية غَت نقدية.

جتماعية اليت اليبكن عن تأثَتىا للعمليات البيئية واإلرب بصورة إنشائية تع )وصفية معلومات (المستوى الثالث:
 قياس تأثَتىا دبقياس كمية.

بيئية بثق منو نظاـ ؿباسيب للتكاليف الاؼبيا إنختياريا بل أصبح مطلبا عدل يعد اإلىتماـ بالبيئة مطلبا إ
البيئة، وتوفَت اؼبعلومة  ستخدامها، هبدؼ التحكم اعبيد يف عبلقة اؼبؤسسة معواؼبعايَت ايحماسبية اليت إنتشر إ

 الضرورية لؤلطراؼ ذات اؼبصلحة.

 

 

 

                                                 
 .58مووٖ، ص . هش١ل ػالة، ِوعغ ٍجك1

 .158، ص2012. ثلٚٞ ِؾّل ػجبً، ِؾبٍجخ اٌج١ئخ، اٌّىزت اٌغبِؼٟ اٌؾل٠ش، االٍىٕله٠خ، ِظو، 2
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  ISO 14000  صفات القياسيةاالمبحث الثالث: سلسلة المو 

نظاـ لتقييم األداء البيئي للمؤسسة يسمح دبراجعة  ISO 14000سبثل سلسلة اؼبوصفات القياسية 
مع اؼبتطلبات القياسية للمحافظة على البيئة واغبد  األنشطة اليت تقـو هبا واؼبؤثرة على البيئة والعمل على توفيقها

 ميز وبافظ على سبلمة وأمن الكوف.من التلوث والوصوؿ ألداء بيئي مت

  ISO 14000 سلسلة المواصفات القياسية نشأة وتطور: ألولاالمطلب 

منظمة نشأة ماىية التقييس و  سنتطرؽ إذل ،ISO 14000قبل أف نسرد نشأة وتطور سلسلة اؼبواصفات 
 التقييس الدولية.

 ماهية التقييس:. 1

  تعريف التقييس:. 1.1

وتطبيق  يف أنو إتباع أسلوب موحد معظمهايف ـبتلف اللغات ويشًتؾ  ف كثَتة للتقييستعاريوضعت 
التعاريف اليت وضعت لو وأحدثها يف الوقت  مرجع واحد عند مزاولة نشاط ما ولعل أصح وازباذقواعد ثابتة 

وحسب ىذه اؼبنظمة فإف التقييس ىو:  ،ISOنفسو، ىو التعريف الذي وضعتو اؼبنظمة الدولية للتوحيد القياسي 
 قتصادإوضع وتطبيق قواعد لتنظيم نشاط معُت لصاحل صبيع األطراؼ اؼبعنية وبتعاوهنا، وبصفة خاصة لتحقيق 

 يلي: ومن بُت تطبيقاتو ما 1الواجب لظروؼ األداء ومقتضيات األماف. بارعتاإلمتكامل أمثل، مع 

 .وحدات القياس 

 .اؼبصطلحات والرموز 

  وتصنيف خصائص اؼبنتاات لتحديد ختبارواإلاؼبنتاات )تعريف خصائص اؼبنتاات، طرؽ القياس ،
 جودهتا وقابليتها للتبادؿ(.

 .سبلمة األشخاص والسلع 

                                                 
1. www.isi.org, consulté le 27.03.2017 

http://www.isi.org/
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التقييس يعٍت ذل  النظاـ أو األسلوب الذي  التعريف دبزيد من التفصيل، فنقوؿ أفويبكن أف يوضح ىذا 
وبقق وضع اؼبواصفات القياسية اليت ربدد اػبصائص واألبعاد ومعايَت اعبودة وطرؽ التشغيل واألداء للسلع 

لو وتيسَتا للتبادلية  واؼبنتاات مع تبسيط وتوحيد أنواعها وأجزائها على قدر اإلمكاف إقبلال لتعدد الذي ال داعي
عند يف إنتاج اعبملة وقطع الغيار وخفضا للتكاليف، كما يشمل التقييس أيضا توحيد الطرؽ واألساليب اليت تتبع 

الفحص واإلختبار للتأكد من مطابقة السلع واػبدمات للمواصفات اؼبعتمدة وكذل  اؼبصطلحات والتعاربف 
. وؼبا  والرموز الفنية وأسس الرسم والتعبَت وتوح يد لغة التفاىم العلمي والفٍت يف ؾباالت الصناعة والتاارة والعلـو

كاف القياس الدقيق من أىم األسس اليت يرتكز عليها التبادؿ التااري وكذل  اإلنتاج الصناعي اغبديث سواء يف 
منتااتو فإف التقييس يعٌت بتوحيد وحدات القياس وأساليبو وضبط معايرة أساليبو العلمية أو يف تبادلية أجزاء 

 القياس اليت يتم معايرهتا. مع آليات  نتظاـبإأجهزتو على مرابط ومراجع يتم ضبط دقتها 

 1أسس التقييس:. 2.1

 تشمل أسس التقييس العمليات الثبلث التالية:

 .التبسيط 

 .التوحيد 

 .التوصيف 

ذل العدد الذي نو: "إختصار عدد مباذج اؼبنتاات إالقياسي التبسيط بأوقد عرفت اؼبنظمة الدولية للتوحيد 
يكفي ؼبواجهة اإلحتياجات السائدة يف وقت معُت وذل  عن طريق إختصار أو إستبعاد النماذج الزائدة أو 

 اجملتمع ورغبات اؼبستهلكُت".إستحداث مبوذج جيد ليحل ؿبل مبوذجُت أو أكثر على أال ىبل ذل  حباجة 

عبعلهما مواصفة واحدة بأنو عبارة عن: "توحيد مواصفتُت أو أكثر  ISOأما التوحيد فقد عرفتو منظمة 
حىت يبكن للمنتاات الناذبة أف تكوف قابلة للتبادؿ عند اإلستخداـ"، ويتبُت من ىذا التعريف أف التوحيد 

 أكثر ما يبكن من قطاعات وؾباالت. يستهدؼ ربقيق قابلية اؼبنتاات للتبادؿ يف

                                                 
 .60. هش١ل ػالة، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص 1
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بأنو: "البياف اؼبوجز جملموعة اؼبتطلبات اليت ينبغي ربقيقها يف منتج  ISOأما التوصيف فقد عرفتو منظمة 
 ىذه اؼبتطلبات كلما كاف ذل  ستفاءإأو مادة أو عملية ما مع إيضاح الطريقة اليت يبكن بواسطتها التحقق من 

 ربديد خصائص اؼبواد واؼبنتاات وكذل  الطرؽ والوسائل الكفيلة بالتحقق من توفر ذا يعٍتفالتوصيف إمبلئما". 
بكثَت من الرسومات اؽبندسية  ستعانةاإلىذه اػبصائص وقد ال يكوف ىذا التحديد يسَتا فقد يستلـز مثبل 

 ذل إجراء كثَت من البحوث الصناعية.ت أو اعبداوؿ، كما أنو قد وبتاج إواؼبنحنيا

 :ISO منظمة المواصفات القياسية . نشأة2

األوروبية إنشاء منظمة دولية متخصصة تسعى إذل  قًتحت عدد من الدوؿؼبية الثانية إبعد هناية اغبرب العا
 ربقيق عدد من األىداؼ منها توحيد اؼبواصفات اؼبعتمدة يف الصناعة لتسهيل عملية التبادؿ التااري فيما بينها

 .والتسريع يف العودة إذل اجملاؿ الصناعي العاؼبي ودبا وبوؿ دوف سيطرة الواليات اؼبتحدة على األسواؽ العاؼبية

على إقامة منظمة دولية عرفت باسم دولة يف لندف واتفقوا  25بُت وفود  1946لذل  مت عقد لقاء عاـ 
International Standards Organization (ISO)نيف مقرا لو، وباشرت اؼبنظمة ، واختَتت مدينة ج

 بإصدار صبلة مواصفات موحدة عممت على الدوؿ األعضاء يف اؼبنظمة. 23/02/1946 عملها فعليا بتاريخ

 :ISO 14000 . نشأة وتطور المواصفة القياسية3

ـبصصة  ستشاريةجملموعة إ 1991بتشكيل اؼبنظمة العاؼبية للتقييس سنة  ISO 14000كانت نشأة 
 1لتطوير مواصفة دولية قادرة على:

 ( وضع مدخل عاـ إلدارة البيئة فباثل ؼبواصفة إدارة اعبودةISO 9000.) 

 .تعزيز قدرة اؼبنظمة على ترسيخ التحسُت يف األداء البيئي 

 .تسهيل التاارة الدولية عن طريق زبفيض وإزالة اغبواجز التاارية 

                                                 
 .65، ص 2009ا١ٌبىٚهٞ اٌؼ١ٍّخ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ، األهكْ، . صبِو اٌجىوٞ ٚأؽّل إٌٛهٞ، اٌز٠َٛك األفضو، كاه 1
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ا يؤدي إذل على مستوى القطاعُت العاـ واػباص بتحسُت فبارسات اإلدارة البيئية، دب ىتماـومع تزايد اإل
زدياد الوعي لدى يئية، ىذا من جهة، ومن جهة أخرى إإبراز قدر مناسب من اؼبساءلة البو  ستدامة التنميةإ

ؼبتعلقة باؼبصاحل التاارية أو اؼبستهلكُت باعبوانب البيئية واألنبية اؼبتزايدة للقيم البيئية يف عملية صنع القرار ا
"وقصد ربضَت صبلة من 1992نعقاد مؤسبر قمة األرض "ريو قبل إ 1992-1991بالصاحل العاـ، وخبلؿ الفًتة 

ستشارية على ؾبموعة من اؼببادرات اػباصة ي يتم التطرؽ ؽبا أثناء اؼبؤسبر إعتمدت اجملموعة اإلالتوصيات لك
 1يف بناء التوصيات، نذكر من بُت ىذه اؼببادرات: واغبكومية لكي تكوف مسودة تساعدىا 

  ميثاؽ األعماؿ لغرفة التاارة الدولية ومبادئو اػباصة باإلدارة البيئية من أجل الوصوؿ إذل التنمية
 اؼبستدامة.

 نشطة اؼبستحدثة اليت وضعها ؾبلس األعماؿ للتنمية اؼبستدامة.األ 

 أو التطوعية مثل مبادرة "الرعاية اؼبسؤولة" يف صناعة الكيماويات. ختياريةاؼببادرات الصناعية اإل 

 ختيارية بدال من التنظيم من خبلؿ مبدأ "األمر والتحكم" اؼببادرة اغبكومية بإذباه تشايع الربامج اإل
 بالواليات اؼبتحدة األمريكية يف الفًتة ما بُت السبعينيات وأواسط الثمانيات.

 رباد األورويب. اؼبقاييس الربيطانية ومقًتح اإلباإلضافة إذل 

وإعبلف  21ومت إعداد ىذه التوصيات اليت كاف ؽبا األثر اإلهبايب على وثيقتُت نبا: جدوؿ أعماؿ القرف 
( كلفتها بوضع ISO 1 TC, 207) تشكيل عبنة فنية لؤليزو ربت رقم ريودي جانَتو، حبيث سبخض عن ذل 

 ISO14000 برقم سلسلة ISO 9000نظاـ دورل قياسي لئلدارة البيئية على غرار نظاـ إدارة اعبودة الدولية 
 2.واليت يتم إدارهتا بواسطة ىيئة توحيد القياس الكندية

 

                                                 
ئخ اٌؼوث١خ، . ػجل اٌوؽ١ُ ػالَ، ِملِخ فٟ ٔظُ اإلكاهح اٌج١ئ١خ، إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍز١ّٕخ اإلكاه٠خ، ٔلٚح كٚه اٌزشو٠ؼبد ٚاٌمٛا١ٔٓ فٟ ؽّب٠خ اٌج1١

 .12، ص 2005ِب٠ٛ  11-07اٌشبهلخ، اإلِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح، 

 .20-19. طالػ ِؾّٛك اٌؾغبى ٚكا١ٌب ػجل اٌؾ١ّل اٌظمو، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص ص 2
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عباف فرعية حدد لكل منها ؾباؿ ؿبدد   7قامت اللانة الفنية بتشكيل تساع الكبَت للمواصفة لئلنظرا و 
 1كما ىو مبُت:

  اؼبصطلحات(Vocabulary) 

  نظاـ اإلدارة البيئي(environmental management system -  ems) 

 التدقيق البيئي (environmentalauditing - ea) 

  العبلمة البيئية(environmentallabeling - el) 

  البيئي تقييم األداء(environmental performance evtionepe) 

 دورة اغبياة تقدير (life cycle assessmentLca) 

 اعبوانب البيئية لقياسية اؼبنتج (environmental aspects for product standard eaps) 

من الدوؿ األعضاء يف اؼبنظمة الدولية للتقييس، أيضا  %60دولة أي  64وشارؾ يف ىذه اللانة 
يشارؾ يف عضوية ىذه اللانة فبثلُت عن الصناعة وفبثلُت عن مؤسسات حكومية معنية بشؤوف البيئة، بلغ عددىا 

من  ( Toronto)وعرب عدة مؤسبرات قامت هبا ىذه اللانة الفنية، كاف أوؽبا يف مدينة تورينتو ، 2مؤسسة 120
والذي عرض يف  1995، ومن مث مؤسبر أسلو يف كانوف الثاين 1994، مث أسًتاليا يف أيار 1993كانوف الثاين 

طبسة مسودات عمل كمواصفة دولية، ومت اؼبوافقة على واحدة منها يف ىذه اؼبقابلة، وعرضت على صبيع أعضاء 
، ويف أيلوؿ من نفس العاـ صدرت سلسلة 19963للتصويت، فتمت اؼبوافقة هنائيا يف شباط عاـ  (ISO)منظمة 
بشكلها النهائي متضمنة عدة إصدارات طوعية دولية ترشد من خبلؽبا إذل اؼبتطلبات  (ISO 1400) اؼبواصفة

 العامة لتكوين نظاـ إدارة بيئية مع طريقة التنفيذ.

 

                                                 
هكْ، . إٍّبػ١ً إثوا١ُ٘ اٌمياى ٚػبكي ػجل اٌّبٌه وٛه٠ً، ٔظبَ اإلكاهح اٌج١ئ١خ ثّٛعت اٌّٛاطفبد اٌل١ٌٚخ، ِىزجخ اٌوارت اٌؼ١ٍّخ، ػّبْ، األ1

 .32، ص 2010

غٛكح فٟ إٌّظّبد اإلٔزبع١خ ٚاٌقل١ِخ، كاه ا١ٌبىٚهٞ اٌؼ١ٍّخ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ، األهكْ، . ٠ٍٛف ؽغ١ُ اٌطبئٟ ٚآفوْٚ، ٔظبَ إكاهح ا2ٌ

 .383، ص 2009

 .210. ٔغُ اٌؼياٚٞ، ػجل هللا ؽىّذ إٌمبه، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص 3
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 ISO 14000 مواصفات القياسيةمفهوم سلسلة ال المطلب الثاني:

بأهنا "سلسلة مواصفات قياسية عاؼبية هتتم بنظم البيئة، تتكوف من عدة ISO 14000عرفت مواصفة 
لفعالية مستويات كل واحدة منها تتضمن ؾبموعة متطلبات ذات طابع إداري وفٍت، هتدؼ إذل ربقيق الكفاءة وا

 1.عتبارات البيئية بالعمليات اإلنتاجية للشركة اؼبنتاة"يف إدارة البيئة ودمج اإل

بأهنا "سلسلة من الوثائق واؼبواصفات اؼبكتوبة تزود الشركات الصناعية باألدوات البلزمة لبناء كما عرفت 
 2.ستخدامو"عطي اإلرشادات البلزمة لتطبيقو وإنظاـ إدارة سليم بيئيا، وت

أي مؤسسة مع الًتكيز على النواحي  وعرفت بأهنا "ؾبموعة من اؼبقاييس سبثل مدخل أنظمة إدارة عمليات
اليت تقدمها، تسعى من خبلؽبا إذل إرضاء عمبلئها وإظهار قدر من اؼبسؤولية البيئي  ومنتااهتاالبيئية ألنشطتها 
 3.أصحاب اؼبؤسسة"و للاماعات 

بأهنا "ؾبموعة اؼبعايَت الصادرة عن منظمة اؼبقاييس العاؼبية  ISO 14000كما عرفت سلسلة مواصفات 
(ISO)ختيارية تؤسس منهاا عاؼبيا لنظاـ ارة البيئية، وىي مقاييس عاؼبية إ، واليت توفر مقاييس ؼبختلف نظم اإلد

وىي تستخدـ كأداة  دىر فيو التاارة العاؼبية وتتطوراإلدارة البيئية، وتسعى إذل ضباية البيئة يف نفس الوقت الذي تز 
ة وتزويدىا بنظاـ يعًتؼ بو على اؼبستوى العاؼبي للتقييم لتل  إلدارة برامج اؼبنظمات اؼبخالفة يف ؾباؿ البيئ

 4.الربامج"

وعرفت أيضا بأهنا "عبارة عن ؾبموعة من اؼبتطلبات هتتم بتكوين نظاـ إدارة بيئية يبكن تطبيقو يف صبيع 
 5.جغرافية"جتماعية، ؼ اؼبتنوعة، سواء أكانت ثقافية، إأنواع وأحااـ اؼبنظمات، ويتكيف مع ـبتلف الظرو 

وعرفت كذل  بأهنا "ؾبموعة اؼبواصفات اػباصة بكيفية عمل اؼبنظمات يف القضاء على التلوث عن 
 6.طريق وضع نظاـ رظبي وقاعدة بيانات من أجل متابعة األداء البيئي"

                                                 
1. Sierra, Enrique : The new ISO 14000 series, international trade, forum 3, UN. 1996, P 18. 

، ربه٠ـ www.hii.edu.lu/research/jawal/q5.pdfإلكاهح ١ٍٍّخ ث١ئ١ب"، ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىزوٟٚٔ  14001عّبي ثش١و أ١٘ٚجخ، "اٌّٛاطفبد اٌم١ب١ٍخ إ٠يٚ  .2

 .12/03/2017اإلطالع 

 .08-07 . ػجل اٌوؽ١ُ ػالَ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص ص3

 .269. ٍب١ِخ عالي ٍؼل، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص 4

 .212. ٔغُ اٌؼياٚٞ ٚػجل هللا ؽىّذ إٌمبه، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص 5

، 70اٌؼلك  . إ٠ضبه ػجل اٌٙبكٞ آي ف١غبْ ٍٚٛىاْ ػجل اٌغٕٟ اٌج١برٟ، رم٠ُٛ َِزٜٛ رٕف١ن ِزطٍجبد ٔظبَ اإلكاهح اٌج١ئ١خ، ِغٍخ اإلكاهح ٚااللزظبك،6

 .117-116ص اٌؼواق، ص 

http://www.hii.edu.lu/research/jawal/q5.pdf
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عبارة عن عائلة من اؼبعايَت اؼبعًتؼ هبا دوليا ألنظمة اإلدارة البيئية  ISO 14000سلسلة اؼبواصفات ف
 1القابلة للتطبيق، يف أي عمل أو منظمة بغض النظر عن اغبام أو اؼبوقع أو الدخل، طاؼبا ؽبا تأثَت وتأثر بالبيئة.

ىي سلسلة مواصفات قياسية  ISO 14000ستنتاج بأف سلسة اؼبواصفات من خبلؿ ما سبق يبكن اإل
ؾبموعة من حوؿ دولية خاصة بنظم اإلدارة البيئية، وتتكوف من عدد من اؼبعايَت تتمحور حوؿ كل واحدة منها 

وفعالية يف  البنود واؼبتطلبات ذات الطابع الفٍت واإلداري، والغاية منها تشايع وتنمية إدارة بيئية أكثر كفاءة
 ر وضباية البيئة.ذباه تكوياؼبؤسسات اؼبختلفة بإ

 ما يلي: ISO 14000وقد كاف اؽبدؼ من وضع سلسلة اؼبواصفات الدولية 

  سبكُت اؼبؤسسات من إقامة نظاـ اإلدارة البيئية داخلها، يضمن حسن التعامل مع القضايا البيئية
 وعناصرىا اؼبختلفة.

 .مساعدة اؼبؤسسات على وضع األىداؼ والسياسات اػباصة هبا يف ؾباؿ البيئة 

 .إرشاد اؼبؤسسات إذل حسن تطبيق سياساهتا البيئية 

 بشروط السبلمة البيئية أماـ  التزامهكل فعاؿ عن سياستها البيئية وعن إإلزاـ اؼبؤسسات باإلعبلف بش
 السلطات الرظبية واؼبستهلكُت والرأي العاـ.

 السبلمة  تشايع اؼبؤسسات يف سعيها للحصوؿ على شهادات اؼبطابقة من اعبهات اؼبختصة، حوؿ
 البيئية.

 

 

 

 

                                                 
 .110. صبِو اٌجىوٞ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص 1
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 ISO 14000 في ظهور سلسلة المواصفات القياسية المطلب الثالث: العوامل المؤثرة

عن اؼبنظمة الدولية للتقييس نتاجا لتفاعل عوامل عدة  ISO14000صدور سلسلة اؼبواصفات الدولية  
طويلة حكرا على اؼبؤسسات الرظبية، دفعت اؼبنظمة لتبٍت اؼبواصفات اػباصة بأنظمة البيئة، وىو ؾباؿ ظل لفًتة 

 1ولعل أىم تل  العوامل ىي كاآليت:

 التنمية المستدامة:. 1

يف تقرير )مستقبلنا اؼبشًتؾ( الذي قدمتو اللانة  1987ظهر مصطلح التنمية اؼبستدامة ألوؿ مرة عاـ 
اؼبستدامة، ، ألف تطلق ميثاؽ العمل للتنمية 1991العاؼبية للبيئة والتنمية، الذي حفز غرفة التاارة الدولية عاـ 

صر الرئيسية امة، كما اشتمل اؼبيثاؽ على بعض العنامبدأ يعٍت بإدارة البيئة وتعزيز التنمية اؼبستد 16الذي تضمن 
 ألنظمة إدارة البيئة.

 21يف ريودي جانَتو الذي صدرت عنو أجندة  1992نعقد عاـ جاء مؤسبر البيئة والتنمية الذي إو 
مع لدعم اعبهود الدولية الرامية غبماية البيئة، وقد دفعت تل  اؼببادرات الدولية ؾبتإضافة نوعية ك وإعبلف ريو

زباذ اػبطوات البلزمة لتحقيق ذل  ثر اػبطر البيئي والتفكَت جديا بإاألعماؿ واؼبنظمات غَت اغبكومية للتأمل بأ
 خطوة جادة على ذل  الطريق. ISO 14000األثر، ولعل إطبلؽ سلسلة اؼبواصفة الدولية 

 اإلقليمية:و نتشار المواصفات الوطنية إ. 2

حيث بنيت اؼبواصفة إذل - 1992ألنظمة اإلدارة البيئية سنة  BS 7750اؼبواصفة الربيطانية إف صدور 
وكذل  ظهور التشريع  ،نتشار مواصفات فباثلة عديدة يف فرنسا، إيرلندا، إسبانيا...إخل، مث إ-حد كبَت عليها

إهباد ، وعدـ سباثل متطلبات تل  اؼبواصفات بل وتناقضها أحيانا، قد خلق عوائق ذبارية بضرورة EMASاألورويب 
بقبوؿ عاؼبي، دبا وبقق حرية التاارة الدولية  ىمواصفة دولية تتغلب على اغبواجز التاارية غَت اعبمركية، وربظ

تفاقية العوائق الفنية أماـ التاارة نظمة التاارة العاؼبية من خبلؿ إالوقت، وىو مسعى كاف ؼبوضباية البيئة يف ذات 
TBT .دور فعاؿ فيو 

 
                                                 

 . ثبالػزّبك ػٍٝ وً ِٓ: ػي اٌل٠ٓ كػبً، آصبه رطج١ك ٔظبَ اإلكاهح اٌج١ئ١خ ِٓ طوف اٌّؤٍَبد اٌظٕبػ١خ، هٍبٌخ ِبعَز١و رقظض إلزظبك1

 .39-38، ص ص 2011رطج١مٟ ٚإكاهح إٌّظّبد، و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبك٠خ ٚػٍَٛ اٌز١١َو، عبِؼخ اٌؾبط ٌقضو، ثبرٕخ، 
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 البيئي:تطور الوعي . 3

أسهم تطور الوعي البيئي للماتمعات اغبديثة بقدرهتا على تشكيل صباعات بيئية ضاغطة على اؼبؤسسات 
التدابَت البلزمة ؼبنع التلوث وضباية البيئة، وقد أدركت تل  اؼبؤسسات أف تبٍت  زباذ، ودفعها إلالصناعية واػبدمية

مواصفات دولية ألنظمة اإلدارة البيئية سيمكنها من التوافق مع التشريعات والتعليمات البيئية، وذل  سيظهرىا 
نونية وأخبلقية هتدد ظبعتها بدور أكرب مسؤولية ذباه البيئة، وأف أي إخبلؿ هبذا الدور سيعرضها لضغوط سوقية وقا

 ومستقبلها يف السوؽ.

 مشاكل البيئة العالمية:. 4

ىتماـ العاؼبي بقضايا البيئة والتنمية اؼبستدامة، أصبحت اؼبشكبلت البيئية العاؼبية أشد صعوبة يف ظل اإل
د سلطة دولية واحدة عتبار عدـ وجو طنية، خاصة إذا ما أخذنا بعُت اإلوتعقيدا يف حلها من اؼبشكبلت البيئية الو 

تشرع يف القوانُت وترسم السياسات وتتابع تنفيذىا، ومن مث فإف التحديات العاؼبية النطاؽ تتطلب حلوال عاؼبية 
 تسهم اؼبواصفات الدولية بتوفَت اؼبناخ اؼبناسب ؽبا.

 :ISO 9000سلسلة المواصفات الدولية . 5

واػباصة بأنظمة إدارة اعبودة  ISO 9000إف النااح الكبَت الذي حققتو سلسلة اؼبواصفات الدولية 
متداد بلداف العادل، ع الصناعي واػبدمي واغبكومي على إ، وتبنيها من قبل منظمات القطا 1987والصادرة عاـ 

لي والعاؼبي، كاف أحد العوامل اؼبؤثرة يف وربوؽبا أحد اؼبستلزمات الرئيسية ؼبمارسة العمل التااري على الصعيد ايحم
 نفسو. ISO 9000ؼبواصفات تعاجل الشأف البيئي، وتعتمد يف بنائو على إطار عمل  ISOتبٍت منظمة 

 تطور التشريعات البيئية:. 6

ستوكهودل للبيئة عاـ  لقرارات مؤسبرشهدت التشريعات البيئية تطورا ملحوظا منذ السبعينيات كنتياة 
عكس ذل  من خبلؿ زيادة القوانُت البيئية، وإنشاء ؾبالس اغبماية والتطبيق اغباـز للغرامات حبق ، وقد إن1972

نظمة اإلدارة البيئية ذباه ظهور مواصفات دولية ألسهم خبلق مناخ قانوين حاـز دفع بإاؼبخالفُت، وكل ذل  أ
 وتقويبها.
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 ISO 14000سلسلة المواصفات القياسية  هيكل المطلب الرابع:

 1:إذل قسمُت، األوذل تشمل اؼبؤسسة وثانية تشمل اؼبنتج ISO 14000يبكن تقسيم سلسلة 

 تقويم المؤسسات:. 1

 ، وكل مواصفة ؽبا ؾبموعة من اػبصائص.ISOيعتمد تقومي اؼبؤسسات على ؾبموعة من مواصفات 

  :ISO 14001نظام اإلدارة البيئية. 1.1

يف  2003، ففي دراسة أجريت يف فرنسا يف شهر مارس ISO14000يعترب األكثر شيوعا يف ؾبموعة 
جابية على اؼبؤسسة للمواصفة صبلة من االنعكاسات اإل أوروبية فإف العينة اليت أجريت معها الدراسة ترى أف دوؿ

 ولعل أنبها:

 14 ستقطاب يد اؼبواصفة تكوف لديها القدرة على إ% من العينة ترى أف اؼبؤسسة اليت ربصلت على
 .توظيفهاعاملة مؤىلة قصد 

 27.)يروف أهنا تساعدىم على ربسُت عبلقاهتم بأصحاب رؤوس األمواؿ )اؼبستثمرين اؼباليُت % 

 33.يروف أهنا أداة من أدوات ربفيز العماؿ % 

 47واؼبنظمات غَت اغبكومية. % يروف أهنا تساعد على ربسُت العبلقة مع اغبركات اعبمعوية 

 56.يروف أهنا تساعد على ربسُت العبلقة مع السلطات العمومية واعبماعات ايحملية% 

 92.يروف أهنا تساعد على ربسُت صورة اؼبؤسسة أماـ اؼبستهلكُت % 

  (:14012-14011-14010التدقيق البيئي ) .2.1

ىي "آلية إدارية منظمة  1989أحيانا باؼبراجعة البيئية وحسب تعريف الغرفة التاارية الدولية سنة  يعرؼ
لتوافق وموثقة وتتم بصفة دورية، هبدؼ التقومي اؼبوضعي لكيفية أداء النظم واؼبعدات البيئية من أجل ضباية البيئة وا

 ة البيئية.ة" وهتدؼ أساسا إذل ضماف اعبودمع السياسات البيئية للمؤسس
                                                 

 .109، 111، ص ص 2015، ػّبْ، األهكْ، 1. عبثو ٍبٍٟ اٌل١ّٟ٘، اإلكاهح اٌج١ئ١خ ٚاٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ، كاه األ٠بَ، ط1
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  :14031تقييم األداء البيئي . 3.1

اكل التلوث، اؼبخلفات اؼبؤسسات من الناحية البيئية من صبيع النواحي )مش تركز على مدى فعالية أداء
تقـو بعض اؽبيئات واؼبنضمات غَت اغبكومية جبمع  لتزاـ بالتشريعات البيئية...( كمااػبطرة، اإلنبعاث يف اؽبواء، اإل

 معلومات ونشرىا عن األداء البيئي للمؤسسات، فبا أعترب أداة فعالة للرقابة من جانب مؤسسات اجملتمع اؼبدين.

 تقويم المنتجات:. 2

 نذكرىا:يعتمد تقومي اؼبنتاات على ؾبموعة من اؼبواصفات القياسية 

  :14040دورة حياة المنتج  تحليل. 1.2

حىت  ج )مادة خاـ، عمليات اإلنتاج، اإلستخداـ النهائيتعرؼ بأهنا دراسة عبميع اؼبراحل اليت يبر هبا اؼبنت
كل التأثَتات ينتهي عمره مث مرحلة التخلص النهائي منو( وكل مرحلة من ىذه اؼبراحل هبب أف تدرس وربلل  

وذل  لتحسُت   1973لطريقة يف الواليات اؼبتحدة بعد أزمة الطاقة سنة ظهرت ىذه اوقد  السلبية على البيئة.
 ستخداـ الطاقة يف كل األنشطة اإلنتاجية واػبدمية.كفاءة إ

  :14062التأثيرات البيئية على المنتجات . 2.2

سواء كانت سلعا أو خدمات ؽبا تأثَتات بيئية ربدث خبلؿ مراحل من اؼبعروؼ أف صبيع اؼبنتاات 
لكيفية  صديقة البيئة، فتم وضع ؾبموعة من اإلرشاداتالهبب األخذ بعُت اإلعتبار التصاميم اؼبتنامية حياهتا، ولذا 

رشادات عتبار ىذه اإلديدة أو تعديلها، وأخذت بعُت اإلإدخاؿ اإلعتبارات البيئية عند تصميم اؼبنتاات اعب
للتعريف باؼبنتاات. تصاؿ اؼبستخدمة قف اؼبنتاات اؼبنافسة وأساليب اإلحاجيات العمبلء يف األسواؽ ومو 

ستنزافها وكذا اغبد من اؼبلوثات على اؼبوارد الطبيعية واغبد من إ واؽبدؼ األساسي من ىذه اؼبواصفة ىو اغبفاظ
 الناذبة عند عمليات اإلنتاج اؼبختلفة.
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  :14020الملصقات البيئية . 3.2

يطلق عليها اسم اؼبلصقات أو العنونة تعترب آلية مهمة ؼبراقبة مدى تطابق اؼبنتاات مع اؼبواصفات البيئية، 
وىي عبارة عن شعار يوضع على السلع واؼبنشآت اػبدمية تدؿ على مدى كفاءهتا البيئية، كما أهنا ـبتلفة عن 

 البطاقات اإلعبلنية للسلع.

زباذ قرارات الشراء، وبالتارل قة ذات مصداقية عالية وتساعد على إؼبستهل  دبعلومات مفيدة وموثفتزود ا
نوع من ىذه البطاقات  25وباوؿ اؼبنتاُت اغبصوؿ على ىذه البطاقات من أجل تسويق منتااهتم ويوجد حوارل 

 البيئية يف العديد من دوؿ العادل. ونلخص كل ما سبق يف اؼبخطط التارل:

 (ISO 14000) (: تقسيمات سلسلة المواصفة04الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصناعي"، على  األعماؿ أضبد بن مشهور اغبازمي، "اإلسًتاتياية اؼبستقبلية للبيئة وعبلقتها بقطاع المصدر:
 .14/03/2017، تاريخ اإلطبلع : ww.Faculty.ksu.ed.sa/elkhatibاؼبوقع اإللكًتوين 

 اإلدارة البيئيـــة
ISO 14000 

 

 التأثيرات البيئية على المنتج

 الملصقات البيئية

 تقييم المنتج

 تحليل دورة حياة المنتج

 

 نظام اإلدارة البيئية

 التدقيق البيئي

 المنظمة تقييم

 تقييم األداء البيئي
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 يف اعبدوؿ التارل: ISO 14000وفيما يلي ملخص لسلسة 
 (ISO 14000)هيكل سلسلة المواصفة  (:02جدول رقم )ال

 العنوان رقم وتاريخ المواصفة الحالة
ISO 1996:14001 :مواصفات مع مرشد االستخداـ نظم اإلدارة البيئية 
ISO 1996:14004 :إرشادات عامة للمبادئ واألنظمة والتقنيات اؼبساعدة نظم اإلدارة البيئية 
ISO 1996:14010 إرشادات للتدقيق البيئي: مبادئ عامة نظم اإلدارة البيئية: تدقيق 
ISO 1996:14011 :إرشادات للتدقيق البيئي: إجراءات للتدقيق تدقيق نظم اإلدارة البيئية 
ISO 1996:14012 :إرشادات للتدقيق البيئي: معايَت مؤىبلت اؼبدققُت البيئيُت تدقيق نظم اإلدارة البيئية 
W/D 14015 التقييم البيئي للموقع تدقيق نظم اإلدارة البيئية: وبدد: دل 
ISO 1998:14020 :مبادئ عامة الملصقات البيئية 
ISO 1999:14021 :اإلعبلف البيئي الذايت الملصقات البيئية 
ISO 1998:14024 :اؼببادئ واإلجراءات1النوع  الملصقات البيئية : 

W/D T.R 14026مرشد للمبادئ واإلجراءات3النوع  البيئية:الملصقات  : دل وبدد : 
ISO 1999:14031 :تقومي األداء البيئي: اإلجراءات اإلدارة البيئية 
T.R 1999:14032 :تقومي األداء البيئي: دراسة حالة لتوضيح استخداـ  اإلدارة البيئيةISO 14031 
ISO 1997:14040 :تقدير دورة اغبياة: اؼببادئ وإطار العمل  اإلدارة البيئية 
ISO 1998:14041 :تقدير دورة اغبياة: تعريف اؽبدؼ واجملاؿ وربليل اؼبخزوف اإلدارة البيئية 
ISO 2000:14042 :تقدير دورة اغبياة: تقدير تأثَت دورة اغبياة اإلدارة البيئية 
ISO 2000:14043 :تقدير دورة اغبياة: تفسَت دورة اغبياة اإلدارة البيئية 
T.R 1999:14048 :توثيق بيانات دورة اغبياةتقدير دورة اغبياة:  اإلدارة البيئية 
T.R 1999:14049 :تقدير دورة اغبياة: أمثلة تطبيق  اإلدارة البيئيةISO 14040 
ISO 1998:14050 :اؼبفردات اإلدارة البيئية 
T.R 1998:14061  معلومات ؼبساعدة اؼبنظمات لرعاية الغابات باستخداـISO 14004-ISO 

14001 
ISO 1997:14064 دليل اعبوانب البيئية يف مقياس اؼبنتوج 

ISO              مواصفة دولية :                      W/D          مسودة عمل :                     T.Rتقرير اللانة : 

، دار ISO 14000قبم العزاوي، عبد اهلل حكمت النقار، إدارة البيئة نظم ومتطلبات وتطبيقات المصدر:  
 .126، ص 2007اؼبسَتة، عماف، األردف، 
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 ISO 14001المبحث الرابع: المواصفة الدولية 

كيفية اؼبواصفة العاؼبية اؼبعًتؼ هبا لنظاـ إدارة البيئة، وىي توفر اإلرشادات عن   ISO 14001تعترب 
بطريقة أكثر فعالية، آخذة يف  إدارة اؼبظاىر البيئية ألنشطة ومنتاات اؼبؤسسة وكذل  اػبدمات اليت تقدمها

، وبالتارل 1جتماعيةالتوازف مع اإلحتياجات اإلقتصادية واإل قيية البيئية ومنع التلوث وذل  بتحقعتبار ضبااإل
 تنافسية اؼبؤسسة.تساىم يف ربقيق مبادئ التنمية اؼبستدامة وربسُت 

 ISO 14001:2004المطلب األول: متطلبات المواصفة الدولية 

ح ر شاؼبتطلبات ودليل االستخداـ" ت – "نظاـ مواصفة اإلدارة البيئية ISO 14001 :2004مواصفة 
 2والتقييس من بعد ذل . ISO 14001ستيفاؤىا إلقامة نظاـ إدارة بيئية لنا اؼبتطلبات والشروط اليت هبب إ
فحص، صحح( ىذا النموذج الذي يدعم مفاىيم )خطط، إفعل، إ Demingوبنية على أساس مبوذج دورة 

 4ىذا اؼبخطط كما يلي: ISO 14001، وتصف اؼبواصفة 3التحسُت اؼبستمر

 خطط Plan: .إنشاء األىداؼ والعمليات الضرورية لتوصيل النتائج وفقا للسياسة البيئة 

 إفعل Do: .تنفيذ العمليات 

 إفحص check:  والقوانُت البيئية واؼبتطلبات  اسة البيئية واألىداؼت بالنسبة للسيوقياس العمليامراقبة
 األخرى والتقارير والنتائج.

 صحح Act: زباذ األفعاؿ للتحسُت اؼبستمر ألداء نظاـ اإلدارة البيئية.إ 

اؼبتطلبات األساسية لنظاـ اإلدارة البيئية كما  ISO 14001: 2004( من اؼبواصفة 4ويعرض اعبزء )
 يلي:

 
                                                 

 .838، ص 2008، اٌمب٘وح، ِظو، 1بٌّٟ إلكاهح اٌغٛكح، كاه اٌفبهٚق ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، ط. ِبد ١ٍمو، روعّخ فبٌل اٌؼبِوٞ، اٌّوعغ اٌؼ1

2. Loetitia Vaute/ Marie – Paule Greveche : certification ISO 14001 les 10 pièges à éviter, AFNOR, Paris, 2005, 

P 92. 

3. Yarnell Patrick, Implementing an ISO 14001 environmental management system, school of resource and 

environmental management, canada, 1999, P 13. 

4. ISO 14001 : (2004) environmental, Management system specification with guidance for use, International 

Organisation for Standardization (ISO), Geneve. 
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 :متطلبات عامة. 1

على اؼبنظمة إنشاء وصيانة نظاـ لئلدارة البيئية، يتم ربديثو وايحمافظة عليو بصورة دائمة ربقيقا للتحسُت 
 1اؼبستمر اؼبطلوب للنظاـ.

 :السياسة البيئية. 2

البيئية بتحديد وتوثيق سياسة بيئية بواسطة اإلدارة العليا تتمثل اػبطة األوذل إلعداد نظاـ اإلدارة 
لتزاـ هبا وإعبلهنا، فهي توضح أساسيات النظاـ وعبلقتو جبميع مفردات األداء البيئي، وتقع واإل 2للمؤسسة

مسؤولية رسم السياسة البيئية على عاتق اإلدارة العليا، أما باقي اإلدارات فيتمثل دورىا يف التنفيذ وتوفَت 
 اؼبدخبلت لصياغة وتعديل ىذه السياسة.

متثاؿ للوائح والوقاية من التلوث والتحسُت اؼبستمر، فهي البيئية هبب أف تلـز اؼبؤسسة باإلإف السياسة 
هبب أيضا أف تقيم طبيعة ومدى عمليات اؼبنظمة، أي هبب أف ال تتااىل القضايا البيئية اؼبهمة ذات العبلقة 

ذباىات اؼبنظمة، اسة البيئية ؼبسة واضحة يف صبيع إعاملُت وللامهور، حيث تعطي السيباؼبنظمة، وتكوف متاحة لل
لتزاـ اؼبؤسسة ادئ اؼبؤسسة، وتؤكد ىذه السياسة إوبذل  فإف السياسة البيئية ىي بياف وإعبلف وبدد نوايا ومب

 باآليت:

 ستاابة اإلدارة للتشريعات البيئية والصناعية النافذة يف اؼبنطقة.إ 

 السياسة البيئية وإعبلهنا يف اؼبؤسسة ومعرفة العاملُت ؽبا. توثيق 

 .مشوؿ السياسة البيئية لؤلىداؼ والغايات ومتطلبات اؼبراجعة 

تعد بذل  السياسة البيئية مبدأ مهما من اؼبواصفات اإلرشادية واػبطوة األوذل، إذ تكشف عن مدى 
، وىذا يرتبط بكل التشخيص مشكلة التلوث واغبد منه فلسفة ورؤية اإلدارة ذباه إهباد ووضع سياسة بيئية وفقا

 تطلبات السوؽ للحفاظ على البيئة.من التأثَت على البيئة وطبيعة أنشطة اؼبؤسسة وم

                                                 
 ISO 14001 ٚISO. طبٌؼ ػٍٟ ِؾَٓ اٌّلؽغٟ، اٌق١به اٌزىبٍِٟ ٌجٕبء ٔظبِٟ إكاهح اٌغٛكح ٚاٌج١ئخ ٚفمب ٌٍّٛاطفز١ٓ اٌم١ب١ٍز١ٓ اٌل١ٌٚز١ٓ 1

 .124، ص St. lements ،2012، )كهاٍخ ؽبٌخ فٟ شووخ ػلْ ٌٍؾل٠ل(، أطوٚؽخ كوزٛهاٖ فٟ إكاهح األػّبي: 9000

عبِؼخ ػ١ٓ . شٛلٟ ِؾّل ١ٍٍّبْ، رم١١ُ فؼب١ٌخ رطج١ك ٔظُ اإلكاهح اٌج١ئ١خ، أطوٚؽخ كوزٛهاٖ فٟ اٌؼٍَٛ اٌج١ئ١خ، ِؼٙل اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس اٌج١ئ١خ، 2

 .170، ص 2011شٌّ، 
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 :التخطيط البيئي. 3

يعد التخطيط البيئي عامبل مهما ال يقل أنبية عن العامل السابق، إذ يتطلب وضع منهاية عمل 
وجذرية غبماية البيئة، كما تساعد اؼبعنيُت على تنفيذ السياسة البيئية ذات الصلة للوصوؿ إذل ربسينات تدرهبية 

 بنشاطات اؼبؤسسة وتوقع تأثَتاهتا، ويتضمن التخطيط اعبوانب التالية:

  مصادر التأثير البيئي: .1.3

يبكن  أنشطة ومنتاات وخدمات اؼبؤسسة، واليتعلى البيئة بأهنا عناصر ضمن كل تعرؼ اؼبصادر اؼبؤثرة 
أف تتفاعل مع البيئة وتؤثر عليها، وىذا يتطلب من اؼبؤسسة إصدار إجراءات لتمييز أو ربديد ىذه اؼبصادر بصفة 

ـ جبمع اؼبعلومات عن ـبتلف أنشطتها مدخبلهتا وـبرجاهتا، قصد ا، ىذا ما يفرض على اؼبؤسسة القي1مباشرة
والسلبية مع ربديد مستوى ودرجة التأثَت على صحة العاملُت  تشخيص التأثَتات البيئية الفعلية وايحمتملة واإلهبابية

 حتماالت حدوثو.جي ومدى تكراره وإوايحميط اػبار 

  القوانين البيئية والمتطلبات األخرى:. 2.3

اؼبؤسسة  لتزاـالبديهية فبدونو ال يبكن ربديد إ إف التعرؼ على اؼبتطلبات القانونية ىو من األعماؿ
بالقوانُت من عدمو، وال تشمل اؼبتطلبات القانونية والتشريعات اليت تضعها الدولة فقط، وإمبا تشمل أيضا 

 اؼبتطلبات اليت تلتـز هبا اؼبؤسسة نفسها.

طلبات شركات التأمُت، ومن ىذه اؼبتطلبات: معايَت األداء للنظاـ اإلداري، متطلبات العمبلء، مت
ية متطلبات أخرى داخلية أو خارجية ليست يف نطاؽ القانوف، وهتدؼ ىذه اػبطوة إذل قًتاض، وأمتطلبات اإل

 2ربديد نطاؽ العمل القانوين عبميع عمليات نظاـ اإلدارة البيئة.

  األهداف العامة والغايات البيئية: .3.3

اؽبامة اؼبؤثرة على البيئية اػبطوة التالية لوضع السياسة البيئية ىي ربويل ىذه السياسة الناصبة عن اؼبصادر 
يف أنشطة ومنتاات وعمليات اؼبؤسسة إذل أىداؼ عامة واضحة وأىداؼ دقيقة ؿبددة، فبدوف أىداؼ ؿبددة 

                                                 
 .45، ص 1999ٌؼٍّٟ، اٌمب٘وح، ِظو، ٔظبَ اإلكاهح اٌج١ئ١خ، اٌشووخ اٌؼوث١خ ٌإلػالَ ا 14000. أٍبِخ ا١ٌٍّغٟ ٚػٍٟ ػجل اٌؼي٠ي ػٍٟ، األ٠يٚ 1

. ػجل إٌّؼُ أؽّل اٌفمٟ، اإلكاهح اٌج١ئ١خ ٌٍؼّواْ اٌؾضوٞ، هٍبٌخ ِبعَز١و فٟ اٌزقط١ظ اٌؼّوأٟ، و١ٍخ إٌٙلٍخ عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، ِظو، 2

 .81، ص 2008
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صفات القياسية اؼبؤسسات بإصدار وثائق لؤلىداؼ اتظل السياسة البيئية شعارات عامة غَت مؤثرة، وتطالب اؼبو 
، على أف تكوف تل  األىداؼ قابلة للقياس ومتوافقة مع 1فاظ هباحتئية عند كل مستوى يف اؼبؤسسة واإلالبي

السياسة البيئية، وتعترب األىداؼ العامة طويلة اؼبدى مثل منع التلوث، أما األىداؼ الدقيقة فهي خطوات قصَتة 
 اؼبدى مثل تقليل نسبة التلوث دبقدار معُت خبلؿ فًتة قصَتة.

  برنامج اإلدارة البيئية:. 4.3

حىت يتم ربقيق األىداؼ واألغراض فإف خطة التنفيذ البد أف تتضمن ما يسمى بربنامج اإلدارة البيئية،  
يعتمد على قدرة اإلدارة البيئية على كما هبب أف تتصل برامج اإلدارة البيئية باألىداؼ واألغراض مباشرة، وىو ما 

ربدد اؼبؤسسة برنامج إدارة بيئية يضمن ربقيق  هبب أف ، كماإجراءات فعلية تتحقق هبا األىداؼ واألغراض وضع
 سًتاتيايةاإلصبيع أىدافها البيئية، ولكي يكوف فعاال هبب أف يتكامل زبطيط اإلدارة البيئية ضمن اػبطة 

 ما يلي:على اؼبؤسسة أف تنشئ وربافظ على برناؾبا لتحقيق غاياهتا وأىدافها ويشمل ىذا الربنامج  للمنظمة.

  واؼبسؤوليات لتحقيق الغايات واألىداؼ لكل وظيفة ولكل مستوى وظيفي باؼبؤسسة.ربديد اؼبهاـ 

 .الوسائل وحدود الوقت اؼبتاح لتحقيق ىذه الغايات واألىداؼ 

 2وللتأكد من برنامج اإلدارة البيئية هبب ربديد ما يلي:

 .طرؽ ربقيق األىداؼ 

 .جدولة ربقيق األىداؼ 

 وهبب مبلحظة ما يلي:

  األغراض.تطور األىداؼ و 

 لتزاـ القانوين باؼبعايَت البيئية والتشريعات.اإل 

                                                 
بعَز١و فٟ اإلكاهح اٌؼبِخ، عبِؼخ آي اٌج١ذ، األهكْ، . ٍٍّبْ ؽّلاْ ؽ١ّل اٌلغ١ّبد، ِشىالد اإلكاهح اٌج١ئ١خ فٟ األهكْ ٍٚجً ِؼبٌغزٙب، هٍبٌخ 1ِ

 .59، ص 2004

، ربه٠ـ إطالع ٠َٛ: www.aun.edu.eg/arabic/mag/mag5/a3.htm≠ 20. ِؾّل أثٛ اٌمبٍُ ِؾّل، ٔظُ اإلكاهح اٌج١ئ١خ، ِزٛفو ػٍٝ اٌّٛلغ  2

27/02/2017. 

.  
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 .اػبدمات وخواص اؼبنتج والتسهيبلت بالنسبة للعمبلء 

 لتزاـ بالسبلمة والصحة اؼبهنية وجودة اإلدارة.بناء الربامج واػبطط لئل 

 حتواء برنامج اإلدارة البيئية على اػبطوات العملية والتعليمات الواضحة والسهلة.إ 

 .إعادة تقييم اػبطة عند وجود أي متغَت سواء اإلنتاج أو اػبدمات أو غَتىا 

  مشاركة و ضرورة وضع برامج اإلدارة البيئية حبيث تكوف سهلة مع ضماف سهولة تطويرىا يف أي وقت
 العاملُت يف تنفيذ الربنامج.

 :التنفيذ والتشغيل. 4

من ىذا اؼبتطلب تنفيذ ما مت التخطيط لو من صبيع العاملُت باؼبؤسسة وىو يتضمن العديد من  اؽبدؼ
 ا من قبل اؼبؤسسة، وىي كما يلي:اػبطوات اليت هبب القياـ هب

  الهيكل والمسؤوليات:. 1.4

باألمر، وهبب ربديد وتوثيق األدوار واؼبسؤوليات لكل فرد من أقساـ نظاـ اإلدارة البيئية وإعبلـ اؼبعنيُت 
ربديد وتوثيق كل مهمة بالتفضيل حىت يدرؾ الكل مسؤولياتو، إضافة إذل مراجعتها وربديثها دوريا، كما هبب 

اإلدارة العليا يف اؼبؤسسة فبثلُت لئلدارة  ؼبتخصصة والتقنية والتمويل، وتعُتتوفَت اؼبوارد والقوى العاملة واؼبهارات ا
 1لية مهاـ وصبلحيات ومسؤوليات غرضها اآليت:يتولوف إذل جانب مسؤولياهتم اغبا

 .التأكد من أف متطلبات نظاـ اإلدارة البيئية قد مت وضعها وتنفيذىا وصيانتها دبوجب ىذه الوظيفة 

  تزويد اإلدارة العليا بتقرير أداء نظاـ اإلدارة البيئية للفحص وأساس للتحسُت اؼبستمر يفEMS. 

 

 

                                                 
، كهاٍخ رطج١م١خ فٟ اٌشووخ اٌؼبِخ ٌظٕبػخ اٌيعبط ISO 14001. ف١ٌّ ٔبطو ِؾّل، رؤص١و اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رجٕٟ ٔظبَ اإلكاهح اٌج١ئ١خ 1

، ص 2012، عبِؼخ األٔجبه و١ٍخ اإلكاهح ٚااللزظبك، اٌؼواق، 08، اٌؼلك 4ٚا١ٌَوا١ِه، ِغٍخ عبِؼخ األفجبه ٌٍؼٍَٛ االلزظبك٠خ ٚاإلكاه٠خ، اٌّغٍل 

 .224-223ص 
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  وزيادة المهارات: التدريب والتوعية .2.4

حتياجاهتا التدريبية وتشَت لنوعُت من التدريب، األوؿ اؼبنظمة بتحديد إ ISO 14001تلـز اؼبواصفة 
متخصص باألفراد )عماؿ، موظفُت، ؾبهزين...( الذين ينام عن أعماؽبم أثارا بيئية مهمة، والثاين يأخذ شكل 

 1التوعية بالقضايا اآلتية:

  السياسة البيئية وإجراءاهتا مع متطلبات اإلدارة البيئية.أنبية اؼبطابقة مع 

 .التأثَتات البيئية اؼبهمة الفعلية وايحمتملة ألنشطتهم وخدماهتم، والفوائد البيئية لؤلداء الفردي ايحمسن 

  متطلباتو دبا فيها االستعداد دورىم ومسؤولياهتم لتحقيق تل  اؼبطابقة اؼبطلوبة مع نظاـ اإلدارة البيئية و
 ستاابة للطوارئ.واإل

 كبرافات عن أساليب العمل ايحمددة.العوائق اليت تًتتب نتياة اإل 

  تصاالت:اإل .3.4

 2هبب أف تضع اؼبؤسسة اإلجراءات التالية:

 تصاالت الداخلية بُت ـبتلف اؼبستويات اإلدارية باؼبؤسسة.اإل 

 اػبارجية من اعبهات اليت تتعامل مع اؼبؤسسة )صبهور جهات رقابية  تصاالتإستبلـ وتوثيق والرد على اإل
 منظمات غَت حكومية مقاولُت موردين(.

 تصاالت على نوعُت نبا:ت نظاـ اإلدارة البيئية وتكوف اإلتقرير سنوي يتضمن كافة بيانا إعداد 

 تصاالت الداخلية:اإل

جتماعات الدائمة عبماعة العمل، ـ اإلدارة البيئية، وتتمثل يف اإلوتعد مهمة لضماف التنفيذ الفاعل لنظا
 اإلخبارية واؼبواقع اإللكًتونية.والرسائل 

                                                 
كهاٍخ ثّؼًّ إٍّٕذ اٌىٛفخ، ِغٍخ  ISO 14001. ػجل اٌىو٠ُ ف١ًٍ اٌظفبه: ّٔٛمط ٌم٠ُٛ ٔظبَ إكاهح اٌج١ئخ ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌّٛاطفخ اٌل١ٌٚخ 1

 .09، ص 2011، عبِؼخ ثبثً، اٌؼواق، 01، اٌؼلك 19عبِؼخ ثبثً ٌٍؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ، اٌّغٍل 

 .205-204ِوعغ ٍجك مووٖ، ص ص . ِؾّل ػجل اٌٛ٘بة اٌؼياٚٞ، 2
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 تصاالت الخارجية:اإل

تصاالت من األطراؼ اػبارجية اؼبستفيدة ذات ينبغي على اؼبؤسسة إستبلـ، والتوثيق، واإلستاابة لئل
تصاالت اػبارجية اؼبتمثلة يف التقارير السنوية، ايحمافظة على طرائق إلغبالة يستلـز وضع، وتنفيذ و الصلة، ويف ىذه ا
 االت الشفهية مع السلطات العامة.تصارية، واؼبواقع اإللكًتونية، واإلوالرسائل اإلخب

  وثائق نظام اإلدارة البيئية: .4.4

إذ هبب أف هبب أف ربدد العمليات التشغيلية وتوثق بشكل مناسب وتعدؿ كلما كاف ذل  ضروريا، 
ربدد اؼبؤسسة بشكل واضح األنواع اؼبستخدمة من الوثائق اليت ربدد وتصف إجراءات التشغيل الفعالة وعملية 

 1الضبط، هبب أف يتضمن توثيق نظاـ اإلدارة البيئية ما يأيت:

 .السياسة البيئية واألىداؼ واؼبستهدفات 

 ؿ نظاـ اإلدارة البيئية.وصف ؾبا 

 .وصف العناصر األساسية لنظاـ اإلدارة البيئية وتفاعلها ومرجعيتها للوثائق ذات العبلقة 

 .الوثائق والسابلت اؼبطلوبة يف ىذه اؼبواصفة القياسية الدولية 

  الوثائق، وتتضمن السابلت اليت حددت من قبل اؼبؤسسة بأف تكوف ضرورية لتأكيد فعالية التدريب
 دبظاىرىا البيئية اؽبامة.وضبط العمليات ذات العبلقة 

  مراقبة الوثائق: .5.4

 ISOهبب على اؼبنظمة أف تضع إجراءات واضحة ؼبراقبة صبيع الوثائق اؼبطلوبة باؼبواصفة القياسية 
 2اليت تفي دبتطلبات نظاـ إدارة البيئة على أف تكوف ىذه الوثائق على النحو التارل: 14001

 يف مكاف معلـو وظاىر وؿبتفظ هبا بطريقة منظمة. موضوعة 

 .تراجع بصفة دورية وتعدؿ وتعتمد التعديبلت 
                                                 

 .106. ثٓ اٌطب٘و ِؾّل ١ٌّٓ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص 1

 .181. اٌم١ٕؼٟ ػجل اٌؾك، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص 2
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 .تكوف متاحة لكل فرد وبتاجها يف صبيع اؼبواقع اؽبامة 

 .وبتفظ هبا لفًتات ؿبددة وال تستخدـ عندما تكوف تالفة أو ملغاة 

  التحكم في العمليات:. 6.4

اؼبتطلبات األساسية لتنفيذ نظاـ اإلدارة البيئية، حيث هبب على اؼبؤسسة يعد التحم وضبط العمليات من 
بعد أف ربد العمليات واألنشطة اليت ينام عنها جوانب بيئية خطَتة، واليت تنسام مع سياستها وأىدافها، القياـ 

وثقة تغطي إجراءات م ذبالتخطيط ؽبذه العمليات للتأكد من إقبازىا وفق ظروؼ ؿبددة، من خبلؿ وضع وتنفي
كبرافات عن السياسة واألىداؼ البيئية للمؤسسة، باإلضافة اعبوانب البيئية اػبطَتة، واليت يؤدي غياهبا إذل إ

 البيئية اؽبامة للسلع واػبدمات. لئلجراءات اليت تعطي اعبوانب

 1األنشطة اليت ينبغي للمؤسسة ضبطها للتحكم يف العمليات ما يلي: ISO 14001وػبصت اؼبواصفة 

 .رقابة أنشطة اإلنتاج ؼبنع حدوث التلوث وايحمافظة على البيئة 

  رقابة األنشطة اإلدارية لضماف توافق اؼبتطلبات التنظيمية الداخلية واػبارجية، والتأكد من كفاءهتا
 وفعالياهتا.

 ستاابة ألي تغَتات ؿبتملة من اؼبتطلبات البيئية.ألنشطة اإلدارية اإلسًتاتياية لئلرقابة ا 

  ستجابة للطوارئ:اإلستعداد واإل .7.4

ستاابة أف تكوف على أىبة اإلستعداد لئل ISO 14001ستنادا للمواصفة يتوجب على اؼبنظمة إ
ستعداد توقعة الناذبة عن اغبرائق أو اإلنبعاث اؼبفاجئ، وتعتمد فلسفة اإلللظروؼ الطارئة / لؤلحداث غَت اؼب

 .د اآلثار البيئية اػبطَتةابعستعتمد إذل تقليل الضرر وإنقاص أو إللطوارئ على وضع ـبططات للطوارئ مسبقا، ت

 

 

                                                 
1. ISO 14004 : 2004, environmental management system, General guideline on principals, system and 

supporting techniques, P 20. 
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 1ؿبتويات خطط الطوارئ كالتارل: ISO 14001ربدد اؼبواصفة 

 ستعداد للطوارئ واالستاابة ؽبا.ؤوليات، وأف ربدد التدريب على اإلربديد السلطات واؼبس 

 .إعداد اإلجراءات اػباصة بتقييم خدمات الطوارئ 

  ختبار الدوري ػبطط الطوارئ )إذا أمكن(.مع أنواع الطوارئ اؼبختلفة، واإل التعاملطرؽ 

 تصاالت الداخلية واػبارجية أثناء الطوارئ.توفَت معلومات عن مواد خطرة وربديد اإل 

 :الفحص واإلجراءات التصحيحية. 5

البيئية، والذي يضمن تطابق يعد الفحص واإلجراءات التصحيحية من األنشطة األساسية لنظاـ اإلدارة 
 أداء اؼبنظمة مع برنامج نظاـ اإلدارة الذي مت وضعو ويتضمن اآليت:

  المراقبة والقياس:. 1.5

ات اؼبؤثرة يف العمليات التشغيلية اليت راءات لرصد وقياس بصفة دورية الصغوتنفيذ إج على اؼبؤسسة وضع
ءات توثيق اؼبعلومات لرصد األداء البيئي، حيث تشمل عملية يكوف ؽبا أثر كبَت على  البيئة، حبيث تتضمن اإلجرا

اؼبتابعة والقياس عمليات اؼبراجعة ورقابة التنفيذ دبا هبعلها مطابقة مع أىداؼ وغايات اؼبؤسسة البيئية، كما يتوجب 
لمواصفة مع حتفاظ بالسابلت اؼبوثقة وإدامتها خاصة بالتقومي الدوري لدبعايرة وصيانة أجهزة الرصد واإل القياـ

 2التشريعات والتعليمات البيئية.

  عدم المطابقة واإلجراءات التصحيحية والوقائية:. 2.5

ؼبطابقة الفعلي وايحمتمل من أجل ذ وتصوف إجراءات للتعامل مع عدـ اهبب على اؼبؤسسة أف تضع وتنف
 3أفعاؿ تصحيحية وأفعاؿ وقائية، ومن ضمن اإلجراءات اليت هبب الًتكيز عليها ىي: ازباذ

 .ربديد حاالت عدـ اؼبطابقة مع أخذ األفعاؿ البلزمة لتخفيف آثارىا البيئية 

                                                 
 .71اْ ؽ١ّل اٌلغ١ّبد، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص . ٍٍّبْ ؽّل1

 .208. ِؾّل ػجل اٌٛ٘بة اٌغوٚاٞ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص 2

-95، ص ص 2006، اٌمب٘وح، ِظو، 1. طالػ ِؾّٛك اٌؾغبه ٚكا١ٌب ػجل اٌؾ١ّل طمو، ٔظُ اإلكاهح اٌج١ئ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ، كاه اٌفىو اٌؼوثٟ، ط3

96. 
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 ي عدـ اؼبطابقة وربديد أسباهبا مع أخذ األفعاؿ البلزمة ؼبنع تكرار حدوثها.تقص 

 تكرار حدوث عدـ اؼبطابقة وتنفيذ األفعاؿ اؼببلئمة واؼبصممة لتانب  تقييم اغباجة لفعل يضمن عدـ
 حدوثها.

 .سابلت بنتائج األفعاؿ التصحيحية واألفعاؿ الوقائية اؼبتخذة 

 .مراجعة فعالية األفعاؿ التصحيحية واألفعاؿ الوقائية اؼبتخذة 

  السجالت:. 3.5

ضروريا للربىنة على مطابقة متطلبات نظاـ  ل كاف ذ  تقـو اؼبنظمة بإنشاء وايحمافظة على السابلت كلما
 1حتفاظ هبا ىي:قة، ومن بُت السابلت اليت هبب اإلاإلدارة البيئية ومتطلبات ىذه اؼبواصفة الدولية والنتائج ايحمق

 .سابلت للتدريب ونتائج اؼبراجعات والتقييم وسابلت الفحص واؼبعايرة 

 .سابلت اؼبتطلبات التشريعية والقوانُت البيئية وسابلت تقارير األحداث واألعطاؿ 

 .سابلت تقارير اؼبراجعة البيئية والتقييم وسابلت معلومات عن اؼبوردين والعمبلء 

 ستاابة للطوارئ.سابلت مدى اإل 

  تدقيق نظام اإلدارة البيئية:. 4.5

واؼبشرفة على مواصفة اإلدارة البيئية )اليت وضعت ؾبموعة من اؼبقاييس اػباصة  عرفت اللانة الفنية لئليزو
بالتدقيق البيئي وإجراءاتو( التدقيق الداخلي البيئي على أنو عملية ربقق منتظمة وموثقة للحصوؿ على مؤشرات 

لدولية أـ ال وهبب التأكد موضوعية من أجل ربديد ما إذا كاف نظاـ اإلدارة البيئية يتوافق مع متطلبات اؼبواصفة ا
 2يف عملية التدقيق على ضرورة ما يلي:

  ربديد إجراءات خاصة بالتدقيق لنظاـ اإلدارة البيئية بصفة دورية، وذل  من أجل التأكد من توافق نظاـ
 ذه وايحمافظة عليو، وإيصاؿ نتائج التدقيق لئلدارة العليا.ياإلدارة البيئية مع متطلبات اؼبواصفة وتنف

                                                 
 .69-68، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص ص . أٍبِخ ا١ٌٍّغٟ ٚػٍٟ ػجل اٌؼي٠ي ػ1ٍٟ

 .165. هاشٟ طبهق، ِوعغ ٍجك، مووٖ، ص 2
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 ختيار اؼبراجعُت وتنفيذ اؼبراجعة موضوعيا وحياديا.أف يكوف إ هبب 

 زمة إلسباـ تغطية ؾباؿ التدقيق وعدد مراتو والطريقة اليت دبوجبها يتم، وربديد اؼبسؤوليات واؼبتطلبات البل
 الذي يعرض النتائج. التدقيق وإعداد التقرير

 :المراجعة البيئية. 6

ستعراض الدوري اؼبسال ألداء نظاـ اـ اإلدارة البيئية، وىي تشمل اإلنظتعد اؼبراجعة اؼبرحلة النهائية يف 
اإلدارة البيئية، وذل  من خبلؿ بناء برنامج للمراجعة من أجل معرفة ما إذا كاف النظاـ يعمل بالطريقة اؼبخطط ؽبا 

 أو إذا كاف من الضروري إجراء أي تغَتات عبعلو أفضل.

و اؼبساعدة يف ضباية البيئة وخفض اؼبخاطر على التلوث الناجم عن إف اؽبدؼ الكلي للمراجعة البيئية ى
أعماؿ اؼبنظمة على البيئة والصحة وسبلمة األفراد واجملتمع عن طريق التقييم اؼبنهاي اؼبنظم ؼبا ربققو اؼبنظمة إزاء 

 ما يلـز بشأهنا. الزباذواعبمهور ىذه اؼبخاطر وإبرازىا أماـ اإلدارة 

 1996لعاـ  ISO 14001بُت إصدار اؼبواصفة القياسية الدولية  ويف ىذا السياؽ يتم تبُت اإلختبلؼ
 (.03يف اعبدوؿ رقم ) 2004ر لعاـ واإلصدا
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 1996لعام  ISO 14001(: نقاط االختالف بين إصدار المواصفة الدولية 03الجدول رقم )
 2004واإلصدار 

 االختالف مضمون 2004اصدار  1996اصدار 
 4.3.3مع عنصر اؼبتطلب  1996ؼبواصفة عاـ  4.3.4مت دمج عنصر اؼبتطلب  4.3.3 4.3.4

 .2004 إلصدار
اؼبوارد، األدوار، اؼبسؤولية  2004كاف بعنواف اؽبيكل واؼبسؤولية وأصبح يف اصدار  4.4.1 4.4.1

 .والسلطة
، يستوجب ضرورة تقييم االلتزاـ  2004عنصر جديد أضيف للمواصفة لعاـ  4.5.2 

 .وبشكل دوري وبإجراء موثق لضماف تنفيذ النشاط البيئي
 .أضيف مبدأ ضرورة التحري عن حاالت عدـ اؼبطابقة وليس معاعبتها فقط 4.5.3 4.5.3

الطائي وآخروف، نظم إدارة اعبودة يف اؼبنظمات اإلنتاجية واػبدمية، دار اليازوري العلمية  يوسف حايمالمصدر: 
 .407، ص2009للنشر والتوزيع، الطبعة العربية، 

إصدار  ISO14001( متطلبات نظاـ اإلدارة البيئية وفق اؼبواصفة الدولية 03تناولنا يف اعبدوؿ رقم )
، ودبقارنة اإلصدارين يتضح دمج 1996اين ؽبذه السلسلة بعد إصدارىا األوؿ عاـ وىو اإلصدار الث 2004

 3.3.4نبا ) 1996بندين يف إصدار عاـ  ا( بعد أف كان3.4.4)الغايات والربامج( يف بند واحد بتسلسل )
اءات برامج اإلدارة البيئية(، فيما تغَت تسلسل بند عدـ اؼبطابقة واإلجر  4.3.4األىداؼ والغايات(، و)
تقييم  2.5.4(، كما أضيف متطلبات جديدة ربت بند )3.5.4( إذل )2.5.4التصحيحية والوقائية من )

تقييم  2.2.5.4تقييم التوافق مع اؼبتطلبات القانونية(، و) 1.2.5.4التوافق(، وتتضمن متطلبُت فرعيُت نبا ) 
مت التدقيق الداخلي(. وقد  5.5.4التوافق مع اؼبتطلبات األخرى(، كما أضيف متطلب جديد ربت بند )

لغرض تشخيص الفاوة يف تطبيق وتوثيق  ISO14001 :2004  متطلبات اؼبواصفةزبصيص فقرة منفردة إذل
تل  اؼبتطلبات، وواقع حاؽبا يف العينة اؼببحوثة سبهيدا لتحديد أسباب عدـ اؼبطابقة، ومن مث ؿباولة وضع اغبلوؿ 

 اؼبناسبة.
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 2015لسنة  ISO 14001الثاني: اإلصدار الثالث للمواصفة الدولية  المطلب

، يعمل على 2004واؼبعدؿ يف  1996يف  االذي مت نشرى ISO14001النسخة اعبديد من إصدار 
لػ  250.000من قبل أكثر من  اعتمادىتداـ ؼبمارستها البيئية، حيث مت إتشايع اؼبؤسسات للتحسُت اؼبس

 .2015ومن اؼبقرر إجراء عدة تعديبلت على النظاـ لئلصدار اعبديد الذي من مت نشره يف عاـ  1بلدا، 155

 (ISO 14001: 2015نظام اإلدارة البيئية ). 1

قدرة حتياجات اغباضر دوف اؼبساس بالتوازف بُت البيئة واجملتمع واإلقتصاد ضرورة لتلبية إيعترب ربقيق 
بُت الركائز الثبلث  ويتم ربقيق التنمية اؼبستدامة كهدؼ عن طريق اؼبوازنة إحتياجاهتا،األجياؿ القادمة على تلبية 

 ستدامة.لئل

وقد تطورت التوقعات اجملتمعية للتنمية اؼبستدامة والشفافية واؼبساءلة مع التشريعات الصارمة على كبو 
لنفايات بطريقة غَت اؼبوارد، وإدارة ا ستخداـيئة من التلوث، وعدـ الكفاءة يف إمتزايد، وتزايد الضغوط على الب

 .البيئية وفقداف التنوع البيولوجياج وتدىور النظم هاؼبن الئقة، وتغَت

 عتماد هنج منظم إلدارة البيئة من خبلؿ تنفيذ نظم اإلدارة البيئية هبدؼفبا أدى ذل  باؼبؤسسات على إ
 ستدامة.اؼبسانبة يف الركيزة البيئية لئل

 : (ISO 14001: 2015حول نظام اإلدارة البيئية وفقا للموصفة الدولية إصدار ) خلفية. 1.1

من أهنا ال تزاؿ ذات  سنوات، للتأكد 10-5وتنقيحها بصورة دورية، عادة كل  ISOيتم مراجعة معايَت 
عوامل  عًتاؼ اؼبتزايد من قبل اؼبؤسسات أف ىناؾصلة بالسوؽ، واإلستاابة ألحدث اإلذباىات، دبا يف ذل  اإل

والتأكد من أف  سي الذي يعملوف فيو،خارجية وداخلية اليت تؤثر على البيئة، مثل تقلبات اؼبناخ والسياؽ التناف
 اؼبعيار متوافق مع معايَت أخرى لنظاـ اإلدارة.

يف  2015بتكار الرئيسي إلصدار ، ويتمثل اإل2004ربتفظ ىذه النسخة باؼببادئ الرئيسية إلصدار 
، واؽبدؼ منو يتمثل يف ربقيق ما يسمى بػ"اؼبعيار العاؼبي" حيث يدعو اؼبؤسسات لتنفيذ ISO 14001ىيكل 

                                                 
1. http://www.actu-environnement.ccom/ae/news/reducation-impacts-certifications-quels-liens-etablir23503.php 

4. 

http://www.actu-environnement.ccom/ae/news/reducation-impacts-certifications-quels-liens-etablir23503.php%204
http://www.actu-environnement.ccom/ae/news/reducation-impacts-certifications-quels-liens-etablir23503.php%204
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ة نظاـ اإلدارة البيئية للمسانبة يف التنمية اؼبستدامة، وىذا يتطلب ؾبموعة من اإلجراءات ؼبنع التلوث، وضباية البيئ
( ISO 14001: 2015ذل  فإف مشروع ) ومع وربسُت أدائها البيئي، وإظهار إلتزامها لتلبية متطلبات اللوائح،
لبراطا أو نفوذا للسماح ؽبا تكوف اؼبؤسسات أكثر إ سيكشف طرؽ جديدة حيث يدعو على سبيل اؼبثاؿ أف

مهما يف رصد األداء البيئي  بتحديد أولويات اؼبخاطر والفرص )اؼبرتبطة باآلثار(، أي يضمن اؼبرونة اليت تلعب دورا
ُت وربديد مبلء( وىذا بالًتكيز على أنشطة اؼبؤسسة وعملياهتا بتقنللموردين والعمتداد سلسلة القيمة )على إ

، 2015اعبوانب البيئية لدورة حياة اؼبنتج، ويتم ذل  من خبلؿ العمل بالبنود العشرة اليت يوفرىا اإلصدار لعاـ 
 اؼبتمثلة يف اآليت:

 ؾباؿ التطبيق. 

 اؼبراجعة اؼبعيارية. 

 اؼبصطلحات والتعاريف. 

 ر اؼبؤسسةإطا. 

 القيادة. 

 التخطيط. 

 الدعم. 

 العمل التنفيذي. 

 تقييم األداء. 

 التحسُت. 

 :ISO 14001( تلغي وربل ؿبل الطبعة الثانية )ISO14001 : 2015ىذه الطبعة الثالثة لئليزو )
 (، الذي مت تنقيحو من الناحية الفنية.2004
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 : (ISO 14001 : 2015الهدف من نظام اإلدارة البيئية ). 2.1

الظروؼ البيئية يف التوازف ستاابتها لتغَت البيئة وإ الغرض من ىذا اؼبعيار ىو تزويد اؼبنظمات بإطار غبماية
من ربقيق النتائج اؼبرجوة  وبدد اؼبتطلبات اليت سبكن اؼبؤسسةقتصادية، وىو بدوره مع اإلحتياجات اإلجتماعية واإل
 من تطبيقها لنظاـ اإلدارة البيئية.

 1اآليت: ISO 14001: 2015ويتطلب تطبيق 

 ثر بروزا يف إطار التوجو اإلسًتاتياي للمؤسسةأف تكوف اإلدارة البيئية أك. 

 لتزاـ أكرب من جانب القيادة.إ 

 ستخداـ اؼبستداـ للموارد والتخفيف من آثار غبماية البيئة من األضرار، مثل اإلستباقية تنفيذ مبادرات إ
 تغَت اؼبناخ.

  على فكرة دورة اغبياة لضماف النظر يف اعبوانب البيئية من البداية إذل هناية اغبياة.الًتكيز 

 .هبب أف يكوف ىناؾ اتصاؿ فعاؿ بُت أصحاب اؼبصلحة 

 ندماج يف نظم اإلدارة األخرى وذل  بواسطة اؽبيكل واؼبصطلحات والتعاريف.كما يسمح لتسهيل اإل 

ارة العليا باؼبعلومات البلزمة لبناء ناجح على اؼبدى الطويل ويبكن لنهج منظم إلدارة البيئة تزويد اإلد
 وإنشاء خيارات للمسانبة يف التنمية اؼبستدامة من خبلؿ:

 .ضباية البيئة من خبلؿ منع أو زبفيف اآلثار البيئية الضارة 

 يحمتمل للظروؼ البيئية يف اؼبؤسسةالتخفيف من التأثَت السليب ا. 

  متثاؿ وتعزيز األداء البيئي.باإللتزامات واإلمساعدة اؼبؤسسة يف الوفاء 

  ربقيق اؼبنافع اؼبالية والتشغيلية اليت يبكن أف تنام عن تنفيذ البدائل السليمة بيئيا واليت تعزز موقف
 السوؽ.

                                                 
 .2016-01-05رُ االطالع فٟ  www.iso.org. اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ: 1

http://www.iso.org/
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 .توصيل اؼبعلومات البيئية لؤلطراؼ اؼبعنية ذات الصلة 

 : (ISO 14001: 2015: )(PDCA)نموذج . 3.1

وىو عملية تكرارية تستخدمها  ،(PDCA)فحص، حسن ذا النموذج على مفهـو خطط، نفذ، إيقـو ى
ويبكن وصفها من  لب من متطلبات نظاـ إدارة البيئةبتطبيقو على كل متط اؼبنظمات لتحقيق التحسُت اؼبستمر

 خبلؿ الشكل اآليت:

 PDCA الدورل إذل مبوذجكيف يبكن دمج اإلطار الذي قدـ يف ىذا اؼبعيار يوضح  ( 05الشكل رقم )
 تباع هنج النظم.اغباليُت واعبدد على فهم أنبية إ والذي يبكن أف يساعد اؼبستخدمُت

 PDCA :ISO 14001: 2015(: دورة 05الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: BSI Group 2014 BSI/UK/555/SC/1214/en/BLD, The new international standard for 
environmental management systems, p03 

 ISOيف اؼبعيار الدورل  PDCA( وجود أربع خطوات أساسية يف دورة 05يتضح من الشكل رقم )
 رة العليا اؼبتمثلة يف القيادة:بتصرؼ اإلدا 2015: 14001
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  خططP:  حدد األىداؼ والعمليات الضرورية لتحقيق النتائج وفقا للسياسة البيئية من طرؼ اإلدارة
 العليا للمنظمة.

  الدعم والتشغيلD:  تنفذ العمليات ايحمددة باػبطوة السابقة من قبل العاملُت التنفيذيُت بتقدمي الدعم
 من القيادة.

  تقييم األداءC : باألىداؼ البيئية طويلة األجل، السياسة البيئية، راقب وقم بقياس العمليات اؼبتعلقة
 األىداؼ البيئية قصَتة األجل، اؼبتطلبات القانونية واؼبتطلبات األخرى، وقم بإصدار تقرير للنتائج.

  التحسينA: اإلجراءات البلزمة من أجل ربسُت األداء اؼبستمر يف نظاـ اإلدارة البيئية. ازباذ 

ة السياسة البيئية وتتأكد من أهنا: مناسبة لطبيعة وحام التأثَتات البيئي وهبب أف ربدد اإلدارة العليا
بالتحسُت اؼبستمر ومنع التلوث، والتوافق مع التشريعات واللوائح السائدة،  لتزاماألنشطتها أو منتااهتا، وتتضمن إ

 وتقدـ إطارا لتحديد ومراجعة األغراض واألىداؼ البيئية، وتكوف متاحة عبميع العاملُت واؼبسانبُت واجملتمع.

 ISO 14001: 2015محتويات المعيار الدولي  .2

م اإلدارة األخرى، مثل تل  اؼبتعلقة باعبودة والصحة حتياجات ايحمددة لنظىذا اؼبعيار ال يشمل اإل
ستخداـ هنج مشًتؾ والتفكَت القائم ؼبهنية والطاقة واإلدارة اؼبالية، ومع ذل  فإنو يبكن اؼبؤسسة من إوالسبلمة ا

 على اؼبخاطر لدمج نظاـ اإلدارة البيئية مع متطلبات نظم اإلدارة األخرى.

ستخدمها اؼبؤسسة لتقييم اؼبطابقة اليت ترغب يف إثباهتا مع ىذه كما وبتوي ىذا اؼبعيار متطلبات ت
 1اؼبواصفة ويبكن القياـ بذل  عن طريق:

 .تقدمي تقرير اؼبصَت وإعبلف الذات 

 مثل العمبلء.طراؼ الذين ؽبم مصلحة يف اؼبؤسسةتأكيد السعي من التوافق من قبل األ ، 

 خارجي للمؤسسة السائد من قبل طرؼ تأكيد السعي لئلعبلف عن الوضع. 

                                                 
1. http://www.en-standard.eu/iso-14001-2015-environmental-management-systems-requirement/? gclid= CNv 

W8Z7 i2MkCFQUewwodXrQlog, 09/2015. 

http://www.en-standard.eu/iso-14001-2015-environmental-management-systems-requirement/?%20gclid=%20CNv%20W8Z7%20i2MkCFQUewwodXrQlog
http://www.en-standard.eu/iso-14001-2015-environmental-management-systems-requirement/?%20gclid=%20CNv%20W8Z7%20i2MkCFQUewwodXrQlog
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 خارجية. ـ إدارهتا البيئية من قبل مؤسسةتسعى لتسايل نظا 

 ستخداـ األشكاؿ اللفظية التالية:كما يتم إ

 .هبب" يشَت إذل وجود الشرط" 

 .ينبغي" يشَت إذل التوصية" 

 .هبوز" يشَت إذل إذف" 

 .يبكن" يشَت إذل إمكانية أو قدرة" 

  ISO 14001: 2015النطاق: . 1.2

كما يستخدـ من  ا اؼبؤسسة لتعزيز أدائها البيئي،متطلبات نظاـ إدارة البيئة اليت يبكن أف تستخدمهوبدد 
ستدامة، وىو ينطبق تسهم يف بناء الركيزة البيئية لئلقبل مؤسسة تسعى إلدارة مسؤولياهتا البيئية بطريقة فبنهاة 

ها ينطبق على اعبوانب البيئية ألنشطتعلى أي مؤسسة، بغض النظر عن حام ونوع وطبيعة نشاطها، كما 
ا لتحسُت ستخدامها كليا أو جزئيؿبددة األداء البيئي، كما يبكن إ وال ينص على معايَت واؼبنتاات واػبدمات،
ويساعد اؼبؤسسة على ربقيق النتائج اؼبرجوة من نظاـ اإلدارة البيئية، واليت توفر قيمة للبيئة  منهاية اإلدارة البيئية،

وسباشيا مع السياسة البيئية للمؤسسة، والنتائج اؼبرجوة من نظاـ اإلدارة البيئية  نفسها واألطراؼ اؼبعنية، واؼبؤسسة
 حيث تشمل:

 .تعزيز األداء البيئي 

 متثاؿ.الوفاء بإلتزامات اإل 

 .ربقيق األىداؼ البيئية 
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 المراجعة المعيارية: . 2.2

 :ISO14001يف ال توجد اؼبراجع اؼبعيارية اؼبرتبطة  ISO 14001: 2004كما ىو اغباؿ مع 
 .ISOيتم تضمُت البند من أجل اغبفاظ على ؿباذاة تتفق مع ىيكل و  2015

 المصطلحات والتعاريف: . 3.2

 ISOاألخرى مثل ) ISO14001يتم الرجوع إذل اؼبصطلحات والتعاريف عند الضرورة إذل معايَت 
شهادة األيزو  ISO:14001معيار قائمة اؼبصطلحات والتعاريف من  2015( يبتد 2013 :14031
القياسية، واعبمع بُت اؼبصطلحات والتعاريف يف اؼبعيار اعبديد جنبا إذل جنب مع  2004 :14001

اؼبصطلحات والتعاريف اؼبرتبطة بنظم اإلدارة البيئية أكثر ربديدا، وألغراض ىذه الوثيقة، تطق اؼبصطلحات 
 اريف اؼبمثلة يف اعبدوؿ اؼبوارل:التعو 
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 ISO 14001: 2015المصطلحات والتعاريف للمعيار الدولي  :(04الجدول رقم )

4.2 

 

 

 التعريف بالمصطلح المصطلحات
اؼبنظمة لديها فهم أكرب للقضايا اؽبامة اليت يبكن أف تؤثر سلبا أو إهبابا على الطريقة  سياؽ اؼبنظمة

 اليت تدير هبا مسؤولياهتا البيئية.
يبكن أف تكوف القضايا داخلية أو خارجية، إهبابية أو سلبية، وتشمل الظروؼ البيئية  القضايا

 تتأثر هبا اؼبنظمة.اليت إما تؤثر أو 
اؼبزيد من التفاصيل حوؿ النظر يف احتياجاهتم وتوقعاهتم، مث يقرر ما إذا كاف سيعتمد  األطراؼ اؼبهتمة

 أي منها باعتبارىا التزامات االمتثاؿ.
 .EMSمتطلبات ؿبددة لئلدارة العليا والعاملُت يف األدوار القيادية داخل  القيادة

 سياؽ اؼبنظمة يوفر إطارا لتقييم اؼبخاطر اؼبرتبطة هبا والفرص مع التهديدات. ديدات والفرصاؼبخاطر اؼبرتبطة مع الته
 اؼبتطلبات القانونية واؼبتطلبات األخرى. متثاؿااللتزامات لئل

أكرب من التفاصيل حوؿ األىداؼ البيئية اليت تعكس عملية التخطيط  مستوى األىداؼ البيئية اليت زبطط لتحقيقها
 اؼبتغَتة، وتشمل ربديد اؼبؤشرات اؼبناسبة.

 ىناؾ شروط واضحة وأكثر تفصيبل جملاؿ كل من االتصاالت الداخلية واػبارجية. االتصاالت
 وثائق وسابلت معلومات موثقة

أكثر تفصيبل، دبا يف ذل  النظر يف الشراء، تصميم االتصاالت، اؼبتطلبات  متطلبات التخطيط والرقابة التشغيلية
 البيئية "دبا يتفق مع منظور دورة اغبياة".

يغطي قياس من نظم اإلدارة البيئية، العمليات اليت يبكن أف يكوف ؽبا تأثَت كبَت على  تقييم األداء
 دـ ايحمرز كبو ربقيق األىداؼ.البيئة، الضوابط التشغيلية وااللتزامات االمتثاؿ والتق

متطلبات أكثر تفصيبل اؼبتعلقة باغبفاظ على معرفة وفهم الوضع من مستويات  تقييم االمتثاؿ
 االمتثاؿ.

 تقييم أكثر تفصيبل لعدـ اؼبطابقة واإلجراءات التصحيحية البلزمة. عدـ اؼبطابقة واإلجراءات التصحيحية
 عن مدخبلت وـبرجات اؼبراجعة. متطلبات أكثر تفصيبل مراجعة اإلدارة

Source: The new international Standard for environmental management systems, BSI Group 
2014 BSI/UK/555/SC/1214/en/BLD p04. 
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 سياق المؤسسة: . 4.2

إجراءات وقائية، ويف جزء  زباذالذي يتناوؿ يف جزء مفهـو بعد اإلستهبلؾ وذل  إليعترب بند جديد و 
وبدد السياؽ لنظم اإلدارة البيئية وذبتمع ىذه األىداؼ عن طريق التنسيق مع القضايا الداخلية واػبارجية ذات 
الصلة )أي تل  اليت تؤثر على قدرة اؼبؤسسة على ربقيق النتياة اؼبرجوة من نظم اإلدارة البيئية اػباصة هبا( يف 

للمساعدة يف ربديد، بُت العناصر األخرى، ونطاؽ نظم  4.2طراؼ اؼبعنية يف البند مع متطلبات األ 4.1البند 
 وسبثل ـبتلف خطوات ىذا البند يف اآليت: 4.3اإلدارة البيئية يف البند 

 .ربديد القضايا اػبارجية اليت ؽبا صلة باؼبؤسسة 

 .ربديد وفهم السياؽ الداخلي للمؤسسة 

 ة ربديد األطراؼ اؼبعنية اليت ؽبا صلEMS .للمؤسسة 

 .ربديد أولئ  الذين يرغبوف يف األداء البيئي للمؤسسة 

 حتياجات وتوقعات األطراؼ اؼبعنية باؼبؤسسة.ربديد إ 

 1متثاؿ.ربديد )اؼبتطلبات( اليت أصبحت إلتزامات اإل 

  القيادة:. 5.2

و ؾبموعة من األشخاص العليا" واإلدارة العليا ىي شخص أيضع ىذا البند متطلبات حوؿ "اإلدارة 
ا ووبدد مسؤولية اإلدارة العليا يف وضع سياسته ستوى،توجيو والتحكم يف التنظيم على أعلى مالبيقوموف الذين 

ة، مثل "ضباية لتزامات ايحمددة يف إطار اؼبؤسسة وتتااوز تل  اؼبطلوبة مباشر البيئية، ويبكن أف تشمل ىذه اإل
األدوار واؼبسؤوليات والسلطة ألولئ  الذين يعملوف على تطبيق  عليا تعيُتالبيئة"، كما يشًتط على اإلدارة ال

EMS:ويكوف ذل  كاآليت ، 

 

                                                 
1. ISO 14001: 2015 Environmental management systems – Requirements, DNV GL, NO-1322  Hovik, Norway 

www.dnvgl.com, P05. 

http://www.dnvgl.com/
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 .ربمل اؼبؤسسة ؼبسؤولية تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية 

 ػب إثبات أهنا ملتزمة EMS .اػباص هبا 

 .التأكد من أف اؼبؤسسة تقـو بوضع سياسة بيئية 

 أف اؼبؤسسة تقـو بوضع األىداؼ البيئية. التأكد من 

 ستمرار اؼبؤسسة بتطبيق إلتزاـ وإEMS. 

  التخطيط: .6.2

حتياجات وتوقعات األطراؼ اؼبعنية(، )لفهم إ 2.4)لفهم وتنظيم سياؽ اؼبنظمة( و 1.4يعمل مع بنود 
عملية التخطيط ؼبعاعبة كل  ستخداـائية. وتركز اؼبؤسسة على تطوير وإوذل  بغرض التعامل مع اإلجراءات الوق

 العوامل واؼبخاطر اؼبرتبطة بعملية التخطيط. وتتمثل عملية التخطيط يف ىذا اؼبعيار من خبلؿ اآليت:

 .تطوير العمليات اليت ربتاجها اؼبؤسسة لتلبية متطلبات نظاـ اإلدارة البيئية 

 ا.وضع العمليات البلزمة لتخطيط وتنفيذ نظم اإلدارة البيئية اػباصة هب 

 .تنفيذ العمليات البلزمة لتخطيط وتنفيذ نظم اإلدارة البيئية اػباصة هبا 

 .اغبفاظ على العمليات البلزمة لتخطيط وتنفيذ نظم اإلدارة البيئية اػباصة هبا 

  النظر يف نطاؽ البيئة اػباصة باؼبؤسسة أثناء التخطيط لتطبيقEMS.1 

  الدعم:. 7.2

يبكن اغبفاظ على نظاـ فعاؿ إلدارة البيئة أو ربسينو دوف موارد كافية، ويكوف ذل  يف وظيفة  ال
 التخطيط، وينبغي ربديد اؼبوارد اؼبقدمة للخدمة. ويغطي ىذا البند بنود أساسية متمثلة فيما يلي:

 
                                                 

1. The new international Standard for environmental management systems, BSI Group 2014 

BSI/UK/555/SC/1214/en/BLD p04. 



  ISO 14000نظم اإلدارة البيئية وسلسلة المواصفات القياسية  :                            الفصل األول

 82 

 ( 1.7اؼبوار اؼبتمثلة يف البند.) 

 ( 2.7توفر الكفاءة اؼبتمثلة يف البند.) 

  (.3.7اؼبتمثل يف البند )الوعي 

 (.4.7تصاؿ الفعاؿ يف اؼبؤسسة اؼبتمثل يف البند )توفر اإل 

 ( 5.7أف تكوف اؼبعلومات موثقة واؼبتمثلة يف البند.) 

  تنفيذ العمليات:. 8.2

 ربقيق السياسات واألىداؼ البيئية،ىذا البند يتعامل مع تنفيذ اػبطط والعمليات اليت سبكن اؼبؤسسة من 
 رجية،ستعانة دبصادر خاو النفوذ يبارس على العمليات باإلكثر ربديدا تتعلق بالسيطرة أمتطلبات جديدة أوىناؾ 

ويبثل ىذا البند أساس الرقابة والتخطيط غباالت الطوارئ أثناء عملية التنفيذ، وىو يؤيد بشكل وثيق بندي 
 مليات اؼبكونة ؽبذا البند يف:. وتتمثل أىم العISO 14001: 2004يف اؼبعيار الدورل  4.4.7و 4.4.6

 ( 1.9رصد وقياس وربليل وتقييم األداء، واؼبتمثل بالبند.) 

 ( 2.9التدقيق الداخلي، واؼبتمثل بالبند.) 

 ( 3.9مراجعة نظاـ إدارة البيئة باؼبؤسسة، واؼبتمثل بالبند.) 

 تقييم األداء:  .9.2

( من اؼبعيار السابق 5.4ما ورد يف الفقرة ) يغطي ىذا البند من اؼبعيار اعبديد معظم
ISO14001 :2004 تحديد ما ربتاجو من معلومات لتقييم األداء البيئي وفعالية ب واؼبتمثل يف قياـ اؼبؤسسة

 نظم اإلدارة البيئية اػباصة هبا. وتتمثل ـبتلف اػبطوات اليت يقـو هبا ىذا البند يف اآليت:

 (.9.1، واؼبتمثل بالبند )رصد وقياس وربليل وتقييم األداء 

 ( 2.9التدقيق الداخلي، واؼبتمثل بالبند.) 
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 ( 3.9مراجعة نظاـ إدارة البيئة باؼبؤسسة، واؼبتمثل بالبند.) 

  التحسين المستمر: .10.2

دـ اؼبطابقة ؼبراقبة وتصحيح ع يتم بتحديد عدـ اؼبطابقة وإزباذ اإلجراءات البلزمة حسب اإلقتضاء
ف ربدث أو من ايحمتمل أ ما إذا كاف عدـ اؼبطابقة ؿبددة يف مكاف واحد وبعدىا يتم ربديد العواقب،والتعامل مع 

  اؼبؤسسة بأكملها إذا لـز األمر،، فبا يؤدي إذل القياـ باإلجراءات التصحيحية عربيف أي مكاف آخر يف اؼبؤسسة
حاجة للنظر يف عدـ اؼبطابقة ايحمتملة، وإف   وعلى الرغم من أف مفهـو العمل الوقائي تطور إال أنو ال يزاؿ ىناؾ

كاف ذل  نتياة لعدـ اؼبطابقة الفعلية، وقد مت سبديد متطلبات التحسُت اؼبستمر لضماف مبلءمة وكفاية نظم 
 اإلدارة البيئية فضبل عن فعاليتو وذل  لتعزيز األداء البيئي. وتتمثل أىم العمليات اليت يقـو هبا ىذا البند يف:

 (.1.10جراءات البلزمة لتحسُت نظم اإلدارة البيئية وربقيق النتائج اؼبرجوة، واؼبتمثلة بالبند )زباذ اإلإ 

 ( 2.10عدـ اؼبطابقة واإلجراءات التصحيحية، واؼبتمثلة بالبند.) 

 ( 3.10التحسُت اؼبستمر، واؼبتمثل بالبند.)1 

 ISO 14001: 2004مع  ISO 14001: 2015مقارنة أحدث إصدار . 3

 ISO 14001يبثل إطار مشًتؾ عبميع أنظمة اإلدارة  ISO 14001: 2015اؽبيكل اعبديد 
رض مطابقة بنود فرعية على اؽبيكل، معايَت نظاـ اإلدارة اؼبختلفة، بغتساؽ، ومواءمة   على إبقاء اإلويساعد ذل

 وتطبيق لغة مشًتكة يف صبيع اؼبعايَت.

، سوؼ ذبد اؼبؤسسات أنو ISO 14001: 2004يف مكاف  ISO 14001: 2015ستخداـ وبإ
ىتماـ اإلدارة األساسية واغبصوؿ على اؼبزيد من إمن السهل دمج نظاـ إدارة البيئة اػباصة هبا يف ـبتلف عملياهتا 

 بتطبيق ىذا النظاـ. العليا

 

                                                 
1. http://www.en-standard.eu/iso-14001-2015-environmental-management-systems-requirement/?gclid=CN vW 

8Z 7i2 MkCFQ UewwodXrQlog, 09/2015. 

http://www.en-standard.eu/iso-14001-2015-environmental-management-systems-requirement/?gclid=CN%20vW%208Z%207i2%20MkCFQ%20UewwodXrQlog
http://www.en-standard.eu/iso-14001-2015-environmental-management-systems-requirement/?gclid=CN%20vW%208Z%207i2%20MkCFQ%20UewwodXrQlog
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 ISO14001: 2015(: المقارنة بين المتطلبات المقترحة للنسخة 05الجدول رقم )
 ISO14001:2004و

ISO 14001: 2015 ISO 14001: 2004 
  . سياؽ اؼبنظمة4

  فهم وتنظيم سياؽ اؼبنظمة .1.4
  فهم احتياجات وتوقعات األطراؼ اؼبعينة .2.4
 اؼبتطلبات العامة .1.4 ربديد نطاؽ نظم اإلدارة البيئية .3.4
  نظاـ اإلدارة البيئية .4.4
  . القيادة5

  القيادة وااللتزاـ .1.5
 السياسة البيئية .2.4 السياسة البيئية .2.5
 اؼبوارد واألدوار واؼبسؤولية والسلطة .1.4.4 األدوار التنظيمية واؼبسؤوليات والسلطات .3.5
 التخطيط .3.4 . التخطيط6

 اعبوانب البيئية .1.3.4 إجراءات ؼبعاعبة اؼبخاطر اؼبرتبطة مع التهديدات والفرص .1.6
 اؼبتطلبات القانونية وغَتىا .2.3.4 عاـ .1.1.6
  اعبوانب البيئية اؽبامة .2.1.6
  التزامات االمتثاؿ .3.1.6
  اؼبخاطر اؼبرتبطة مع التهديدات والفرص .4.1.6
  زبطط الزباذ إجراءات .5.1.6
 األىداؼ والغايات والربامج .3.3.4 األىداؼ البيئية والتخطيط لتحقيقها .2.6

 البيئية األىداؼ .1.2.6
 زبطط اإلجراءات البلزمة لتحقيق األىداؼ البيئية .2.2.6

 األىداؼ والغايات والربامج .3.3.4

 تنفيذ وتشغيل .4.4 . الدعم7
 اؼبوارد واألدوار واؼبسؤولية والسلطة .1.4.4 اؼبوارد .1.7
 االختصاص .2.7
 الوعي .3.7

 الكفاءة والتدريب والتوعية .2.4.4

 االتصاالت .4.7
 عاـ .1.4.7

 االتصاالت .3.4.4
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 االتصاالت الداخلية .2.4.7
 التواصل اػبارجي .3.4.7
 معلومات موثقة .5.7

 عاـ .1.5.7
 توثيق .4.4.4

 مراقبة الوثائق .5.4.4 إنشاء وربديث .2.5.7
 السيطرة على السابلت .4.5.4

 مراقبة الوثائق .5.4.4 السيطرة على اؼبعلومات اؼبوثقة .3.5.7
 السيطرة على السابلت .4.5.4

 تنفيذ وتشغيل .4.4 . تنفيذ العملية8
 السيطرة على العمليات .6.4.4 التخطيط والرقابة التشغيلية .1.8
 االستعداد واالستاابة للطوارئ .7.4.4 االستعداد واالستاابة للطوارئ .2.8
 الفحص .5.4 . تقييم األداء9

 رصد وقياس وربليل وتقييم األداء .1.9
 عاـ .1.1.9

 رصد وقياس .1.5.4

 تقييم االمتثاؿ .2.5.4 تقييم االمتثاؿ .2.1.9
 التدقيق الداخلي .5.5.4 التدقيق الداخلي .2.9
 مراجعة اإلدارة .6.4 مراجعة اإلدارة 3.9
  . التحسُت10

 اإلجراءات التصحيحية واإلجراءات الوقائية .3.5.4 عدـ اؼبطابقة واإلجراءات التصحيحية .1.10
  التحسُت اؼبستمر .2.10

Source: The new international Standard for environmental management systems, BSI Group 
2014 BSI/UK/555/SC/1214/en/BLD p08-09. 

 ISO  14001وفق اؼبواصفة الدولية( أعبله متطلبات نظاـ اإلدارة البيئية 05تناولنا يف اعبدوؿ رقم )
، 2004( والثاين عاـ 1996وىو اإلصدار الثالث ؽبذه السلسلة بعد إصدارىا األوؿ لعاـ ) 2015إصدار 

يتضح أنو مت إضافة متطلبات ربت بنود جديدة  2015مع اإلصدار األخَت  2004ودبقارنة اإلصدار الثاين 
عشرة  2015يف اإلصدار  ،4متطلبات تندرج ربت البند  سنو 2004بعدما كاف عدد اؼبتطلبات يف اإلصدار 

. سياؽ 4يف البند ) 2015بنود، حيث سبثلت البنود اعبديدة اليت مت إصدارىا يف عاـ  10متطلبات تندرج ربت 
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اؼبنظمة( واؽبدؼ من ىذا البند ربديد السياؽ لنظم اإلدارة البيئية. وذل  عن طريق التنسيق مع القضايا الداخلية 
اػبارجية ذات الصلة )أي تل  اليت تؤثر على قدرة اؼبؤسسة على ربقيق النتياة اؼبرجوة من نظم اإلدارة البيئية و 

يئية، . القيادة( واؽبدؼ من ىذا البند ربديد مسؤولية اإلدارة العليا يف وضع سياستها الب5اػباصة هبا(، والبند )
، كما ؤسسة وتتااوز تل  اؼبطلوبة مباشرة، مثل "ضباية البيئة"لتزامات ايحمددة يف إطار اؼبويبكن أف تشمل ىذه اإل
،  EMSتعيُت وتواصل األدوار واؼبسؤوليات والسلطة ألولئ  الذين يعملوف على تطبيق يشًتط على اإلدارة العليا 
رة البيئة . الدعم( واؽبدؼ من ىذا البند ىو تبيُت أنو ال يبكن اغبفاظ على نظاـ فعاؿ إلدا7كما مت إضافة البند )

أو ربسينو دوف موارد كافية. ويكوف ذل  يف وظيفة التخطيط، وينبغي ربديد ىذه اؼبوارد اؼبقدمة للخدمة، أما البند 
. التحسُت( واؽبدؼ من إضافة ىذا البند ىو سبديد متطلبات التحسُت اؼبستمر لضماف مبلءمة وكفاية نظم 10)

 ز األداء البيئي.اإلدارة البيئية، فضبل عن فعاليتو وذل  لتعزي

ربت البند  2004كما مت تغيَت تسلسل بعض البنود قبد مثبل متطلب السياسة البيئية كاف يف اإلصدار 
( 2.4(، كما مت تغيَت تسلسل متطلب التخطيط من البند )2.5ربت بند ) 2015( أصبح يف اإلصدار 2.4)

 .2015( يف إصدار 2.5إذل البند )

 :ISO 14001الثالث: كيفية التسجيل للحصول على المواصفة  المطلب

وجوب التسايل إال أف العديد من اؼبؤسسات تعد   14001ISOعدـ إشًتاط اؼبواصفة على الرغم من 
لتزامها، دبتطلبات ىذه اؼبواصفة فبا وبقق ؽبا مزايا عديدة، والتسايل ىو ؿ على شهادة اؼبطابقة داللة على إاغبصو 

" يف اؼبنظمة يتوافق مع متطلبات EMSإف نظاـ اإلدارة البيئية " فيها طرؼ ثالث غَت متحيز. عملية يشهد
 1وإجراءات ؿبددة. وفقا آلليات ISO 14001اؼبواصفة 

عتماد كليا على طرؼ بُت اإل ISO 14001ليب ومداخل تبٍت اؼبواصفة اوتتباين اؼبؤسسات يف أس
عتماد على مبلكها اإلتفضيل بعضهم إذل يلها اؼبؤسسة وتساللقياـ بعملية تأىيل " Third-partyثالث "

ختيار لث للقياـ بعملية التسايل، وبُت إإلجراء عمليات التأىيل والتدقيق داخليا، ومن مث اللاوء إذل طرؼ ثا
يف التطابق مع متطلبات اؼبواصفة دوف إشراؾ أي طرؼ  Setf-Declarationالبعض اآلخر لئلعبلف الذايت 

طلبها أصحاب ستعدادىا لتوفَت أدلة تؤكد تل  اؼبطابقة، كما عملية وذل  يتطلب قدرة اؼبؤسسة وإخارجي بال
 ."Stakeholdersاؼبصاحل "

                                                 
 .321. ىا٠ل ِواك، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص 1
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ويعتقد بأف األسلوب الثاين ىو األقل كلفة واألكثر فعالية السيما وأنو يسهم خبلق قوى داخلية ضاعفت 
ؼبتطلباهتا، واألكثر استشعارا لروح اإلقباز كلما ربققت قباحات يف لتنفيذ النظاـ وتطويره، إذ تصبح األكثر فهما 

 1تطبيقو، فبا يهيئ لو عناصر قباحو واستمراره منذ البداية.

التسايل من قبل طرؼ ثالث،  14001ISOويف الوقت الذي ال تشًتط متطلبات أي من اؼبواصفة 
 2للتسايل، أنبها:فإف ىناؾ صبلة من العوامل وايحمفزات 

  للتسايل كشرط للتعامل مع اؼبؤسسةطلب الزبائن. 

 متيازات للمؤسسات اؼبسالة.منح اغبكومات إ 

 .الرغبة يف دخوؿ أسواؽ يعد التسايل شرطا لدخوؽبا 

 .ربقق ميزة تنافسية للمؤسسة اؼبسالة 

  كسب ود اجملتمع وأصحاب اؼبصاحلStakehoders. 

  األخرى للقياـ بتقييمات أولية ودورية.تقليل الكلف اؼبتعلقة بزيادات الزبائن واألطراؼ 

 ؽبما بصورة مطولة  اؼبؤسسة من خبلؿ التقييم اؼبستمر التحسُت اؼبستمر لنظامي إدارة اعبودة والبيئة يف
 ومعمقة، كمحرؾ رئيس للتسايل.

  من اؼبصاريف واؼبؤسسات اؼبالية يف حالة التسايل. ئتمانيةإاغبصوؿ على تسهيبلت 

أنبية التسايل وما وبققو من مزايا للمؤسسة، فإنو يتوجب على اؼبؤسسات أف التأكيد على رغم الوب
سايل دراسة وافية، إذ تشَت إحدى الدراسات اليت أعدهتا تتدرس اؼبنافع الداخلة واػبارجية اؼبتحققة ؽبا من ال

عدـ قياـ كافة تل   01400 عتمدت متطلبات مواصفة اإليزوإشركة  500" على US-Asiaمؤسسة "
ا تنافسية ؽبا، وعدـ ستثمار دل يكن ؾبزيا، وعدـ ربقق مزاييل ألسباب متعددة )العائد على اإلاؼبؤسسات بالتسا

 3جتياز التدقيق الشمورل،...إخل(قدرهتا على إ

                                                 
 .229. ِؾّل ػجل اٌٛ٘بة اٌؼياٚٞ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص 1

 .230-229. اٌّوعغ ٔفَٗ، ص ص 2

 .229. ِؾّل ػجل اٌٛ٘بة اٌؼياٚٞ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص  3
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حبرية ربديد الوحدة التنظيمية اليت ترغب اؼبؤسسة يف تسايلها  ISO 14001وتسمح اؼبواصفة الدولية 
 اؼبؤسسة بكاملها أو أقساـ منتخبة أو حىت عمليات ـبتارة ضمن اؼبرفق الواحد. سواء أكانت على مستوى

بعض اؼبنتوجات واؼبناطق اعبغرافية، شريطة أف تكوف تل  ستثناء بل إف بعض الكتاب يؤشر إمكانية إ
اؼبوقع الوحدات وظائفها وإدارهتا اػباصة هبا، وترغب عموما اؼبؤسسات متعددة اعبنسيات التسايل على أساس 

 1الفردي، يف حُت تفضل اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة اغبام التسايل على مستوى اؼبؤسسة ككل.

وتشَت األدبيات إذل وجود إشكالية يف تسايل اؼبؤسسات اؼبصنفة كأعماؿ ذبارية مصغرة ألهنا تتصف 
ستاابة السريعة يف اؼبتداخلة، اإلو بإجراءات العمل األقل رظبية، واؼبهارات اؼبتعددة ؼبوظفيها، واؼبهاـ اؼبتعددة 

اؼبطبقة على كبو واسع يف اؼبؤسسات  مواجهة الطوارئ، مع مطالبتهم عند التسايل بذات اإلجراءات الرظبية
 2الكبَتة ذات التوثيق الواضح لكافة مفردات النظاـ.

تع خبربة ( بوقت مبكر، وأف يتمRegistrasوهبب على اؼبؤسسات أف زبتار ىيئات التصديق )اؼبسال 
عتماد حصاؿ تسايبلت متعددة ومكلفة، واإلستإل، وإال ستكوف ىناؾ حاجة عتماد دورلومصداقية وإ

Axcreditation  ىو تل  العملية اليت يتم دبوجبها تقييم كفاءة ومصداقية اؼبسال عن طريق ىيئاتRAB ،
 ...إخل.JAB، الياباف UKASبريطانيا 

عتماد اؼبسالُت، فقد إيف  يعزز مصداقية اؼبسال إذل حد كبَت، ولوجود طرائق عديدة عتمادوألف اإل
، كما قامتا وتسوية تل  التناقضات" تعمل على موازنة CASCOعبنة أظبتها " IECو ISOثبتت منظميت 

 :بإصدار سلسلة من الوثائق اؼبوجهة لتحديث اؼبتطلبات العامة للتسايل

 ISO/IEC  العامة لقبوؿ ىيئات التسايل ألنظمة إدارة اعبودة " اؼبتطلبات 62دليلQMS." 

 ISO/IEC  اؼبتطلبات العامة لقبوؿ ىيئات التسايل ألنظمة إدارة البيئة " 66دليلEMS." 

 

 

                                                 
 .230. ِؾّل ػجل اٌٛ٘بة اٌؼياٚٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص 1

 .231-230. ِؾّل ػجل اٌٛ٘بة اٌؼياٚٞ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص ص 2
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 1إتباعها يف العناصر التالية:ويبكن تلخيص خطوات التسايل الواجب 

 طلب التسجيل / العقد:. 1

ـ اعبهة اؼبسالة راغبة بتسايلو، وتقداؼبؤسسة الراغبة بالتسايل طلبا توضح فيو أنشطتها واؼبوقع ال تقدـ
 عقدا متكامبل يشتمل على كافة اغبقوؽ والواجبات اؼبًتتبة على الطرفُت.

 بتدائي / مراجعة الوثائق:التقييم األولي أو اإل. 2

تقدـ اؼبؤسسة الوثائق اليت مت إعدادىا فيما ىبص أيا من نظامي إدارة اعبودة أو البيئة وخباصة الدليل 
"Manuel"  يف اؼبواصفة بغية اؼبطابقة معها، ستنادا للمتطلبات الواردةذباه اعبودة أو البيئة إالذي يوضح سياستها 

ليقـو بإعداد تقرير يبُت فيو مدى تطابق اؼبوارد اؼبوثقة   Lead Auditionويقـو دبراجعة تل  الوثائق مدقق أقدـ 
 مع نظَتهتا يف اؼبواصفة.

الذي عادة ما تقـو بو مؤسسات  ستشارياإلعليو، ىو وجوب الفصل بُت العمل د يوما هبب التأك
ف قياـ لتدقيق والتصديق بغية التسايل، وأمتخصصة تساعد اؼبؤسسات على التأىيل لنيل الشهادة، وبُت أنشطة ا

 ر يولد صراعا بُت اؼبصاحل.ادو األذات اؼبؤسسة دبمارسة ذات 

 المراجعة الموقعة للنظام:. 3

يقـو اؼبدقق األقدـ بزيارة اؼبوقع اؼبراد تسايلو للتأكد من مطابقة الوثائق كافة والتحقق من هتيئة اؼبؤسسة 
 للتدقيق الشامل، ولتقييم اؼبصادر البلزمة لعملية التدقيق.

 التدقيق الشامل:. 4

)اؼبقاببلت، اإلجراءات، موقعي للتقييم والتحقق من خبلؿ أدلة موضعية تدقيق ققُت هبري فريق من اؼبد
 ISO 14001التسايل، اؼببلحظات...إخل( من تطابق نظاـ إدارة البيئة يف اؼبؤسسة مع متطلبات اؼبواصفة 

تم تنفيذه بكفاءة، وهبب على اؼبؤسسة أف تكوف قادرة حتوائها على الفقرات الشرطية واألحكاـ البلزمة، وأف يوإ

                                                 
 .233-231. ِؾّل ػجل اٌٛ٘بة اٌؼياٚٞ، اٌّوعغ اٌَبثك، ص ص 1
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لتزامها بتنفيذ تل  اؼبتطلبات من خبلؿ األدلة والرباىُت، وعادة ما تقـو اؽبيئات التصديقية بإجراء إعلى إظهار 
 1شهر. 12شهر إذل أ 6التدقيق الفوري كل 

 التسجيل:قرار . 5

 إحدى النتائج ايحمتملة التالية:يقدـ الفريق تقريرا هنائيا للمؤسسة، يشتمل على 

  :ال توجد أي حاالت عدـ مطابقة.إذ تزكية بالتسجيل 

 قق من القياـ باإلجراء التصحيحي إذ وجدت حالة أو أكثر من حاالت عدـ بعد التح :تزكية بالتسجيل
 " اليت يبكن تصحيحها والتحقق من ذل  من دوف إجراء تدقيق شامل.NCRاؼبطابقة "

  :راء تدقيق موقعي شامل ىناؾ حاالت عدة رئيسية من حاالت يتوجب إجتزكية بإعادة التقييم موقعيا
 تكوف نافذة ؼبدة ثبلث سنوات. ستبلـ شهادة اؼبطابقةآخر، وعند إ

 إدامة التسجيل أو اإلشراف:. 6

اؼبطابقة، ووبتمل أف يقـو فريق التدقيق فقط  ستمرارقيق عادة كل ستة أشهر للتحقق من إهبري التد
بتدقيق عناصر ؿبددة من أيا من نظامي إدارة اعبودة والبيئة، غَت أنو بعد مضي فًتة ثبلث سنوات يتوجب مراجعة  
كافة عناصر النظامُت، وعادة ما تقـو اؼبؤسسات بإجراء عمليات تدقيق داخلية تسبق أي تدقيق خارجي حىت 

 2دقق.تستعد للفريق اؼب

 

 

 

 

 
                                                 

 .99-98. ثٛؽفض هٚأٟ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص ص 1

 .233. ِؾّل ػجل اٌٛ٘بة اٌؼياٚٞ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص 2
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 ISO 14001ستخدام مواصفة إسلبيات و  مزاياالمطلب الرابع: 

نتقادات يبكن عرضها يف العناصر عدة مزايا وإ ISO 14001لقد أظهر التنفيذ الفعلي للمواصفة 
 التالية:

 :ISO 14001فوائد الحصول على المواصفة . 1

صبلة من الفوائد يبكن  ISO 14001وبقق حصوؿ اؼبؤسسات على شهادة تسايل اؼبواصفة الدولية 
 1تصنيفها كاآليت:

 إنتاجيا:. 1.1

 :يف عتماد اؼبدخل النظمي يف وضع أىداؼ وبرامج إدارة اعبودة إذ أف إ تحسين كفاءة عملية اإلنتاج
ربديد األوجو والتأثَتات البيئية ووضع أىداؼ تستايب ؽبا تؤدي إذل ربسُت الكفاءة التشغيلية من 

 خبلؿ:

  أفضل اؼبواد األولية.اغبصوؿ على 

 .ضبط العبلقة مع اؼبوردين وربسينها 

 .تقليل اغبوادث وىدر الطاقة 

 .تقليل نسبة اؼبعيب باإلنتاج 

 .زيادة الكفاءة اؼبهارية للعاملُت 

 :أكدت دراسة أجريت على اؼبؤسسات اؼبسالة يف اؼبواصفة بأهنا أشرت ربسُت  تحسين األداء البيئي
 أدائها البيئي كما يلي:

 نبعاث للهواء.تقليص معدؿ اإل 

 .تقليل كمية النفايات 
                                                 

 .172-170، ص 2007ٟ ظً اٌؼٌّٛخ اٌّؼبطوح، اٌلاه اٌغبِؼ١خ، اإلٍىٕله٠خ، ِظو، . فبٌل ِظطفٝ لبٍُ، إكاهح اٌج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ف1
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 ستخداـ الطاقة، اؼبواد، اؼباء...إخل.ترشيد إ 

 ستخداـ اؼبواد.إعادة إ 

 تسويقيا:. 2.1

 :إذ أصبحت اؼبواصفة متطلبا أساسيا يف العديد من األسواؽ  تعزيز الميزة التنافسية في السوق العالمية
اعبديدة، وتعزز لية تنافسية تزيد من فرصها السوقية ضاؼبسالة تتمتع بأفالعاؼبية، فبا هبعل اؼبؤسسات 

مكانتها يف العطاء واؼبناقصات، وتساعد يف اغبصوؿ على الشارة األوروبية اليت تعد جواز سفر يسمح 
 ؽبذه اؼبنتوجات بالدخوؿ إذل السوؽ األوروبية اؼبشًتكة.

 :اؼبواصفة مشكلة كثرة اؼبقاييس الوطنية اليت كانت تعيق التاارة وتضع عاعبت  تسهيل التجارة الدولية
 قتصاد العاؼبي.التاارة واإلندماج باإلاغبواجز أمامها، فوفرت بذل  فرصة تسهيل 

 :لب اؼبستهلكوف اؼبؤسسات بأف تليب أىدافا معينة تتعلق اطعادة ما ي تحسين العالقة مع المستهلكين
كُت ؼبواصفة يبكن أف يكوف سبيبل لتحقيق تل  األىداؼ، فبا هبعل اؼبستهلباعبودة والبيئة، وتنفيذ ا

 دبا يزيد من حصتها السوقية.يقبلوف على منتوجات اؼبؤسسة 

 قانونيا:. 3.1

 :باؼبواصفة وبسن من إدارة التوافق مع القوانُت  لتزاـإذ أف اإل تعزيز التوافق مع التشريعات والتعليمات
والتعليمات ذات العبلقة يف اؼبؤسسات ويشكل شبكة أماف ربميها من اؼبسؤولية القانونية السيما فيما 

 ىبص البيئة بسبب تنامي وتصاعد التشريع البيئي.

 :التصروبات كالتفتيش األقل تكرارا، لتسهيل منح  الحصول على حوافز من السلطات المعنية
 الصناعية، وزبفيف الغرامات والعقوبات، ومتطلبات أقل صرامة...

 ما وجدت اؼبواصفة ؾباؽبا الواسع يف  اتساعد يف معاعبة اؼبنازعات القضائية الدولية ذات البعد البيئي إذ
 التطبيق.
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 جتماعيا:إ. 4.1

 الصورة العامة للمؤسسة أماـ ؾبتمعها وقواه الفعالة يف ؾباؿ ضباية اؼبستهل  والبيئة وسبكُت  ربسُت
 اؼبؤسسات من كسب ودىم ودعمهم.

 غَت اؼبرئي الذي تسهم بو شكل االدخار اغبقيقي بيئة عن طريق التنمية اؼبستدامة يمنع التلوث وضباية ال
 اؼبواصفة.

 اليت أصبحت هتدد مستقبل األجياؿ اغبراري وثقب األوزوف حتباس قد تسهم يف معاعبة مشكلة اإل
 القادمة، من خبلؿ توفَتىا لؤلسس الداعمة لتل  اعبهود.

 إداريا:. 5.1

  شًتاؾ الفعلي لكافة تمر يف اإلدارة البيئية يتطلب اإلإف مفهـو التحسُت اؼبس العاملين:رضا زيادة
عموما ىي قضية كل واحد منهم وىي من  واإلدارة السليمةف إدارة البيئة العاملُت يف الشركة وإشعارىم بأ

ىذا أجلهم ولصاغبهم ؼبا فيها من تأكيد على الصحة والسبلمة العامة داخل الشركة وخارجها، ومثل 
لتزامهم بشركتهم ويؤدي بالتارل إذل زيادة ا وثقة العاملُت وزيادة عطائهم وإكتساب رضاؼبفهـو يساىم يف إ
 1اليت يقوموف هبا من أجل رفع مستوى األداء والتحسُت اؼبستمر.اؼببادرات الذاتية 

 .ربسُت اإلجراءات اؼبتبعة والتوثيق وتقليل اؽبدر اإلداري 

 والبيئة داخليا كآلية إدارية متميزة تسهم يف التحسُت  االستفادة من مراجعة اإلدارة ألنظمة إدارة اعبودة
 اؼبستمر ألداء اؼبؤسسة.

  تصاالت الداخلية.ارات اؼبؤسسة اؼبختلفة وربسُت اإلوالتنسيق بُت إدتشايع التعاوف 

  الواضح للمسؤوليات تعرؼ العاملُت اعبدد على األعماؿ اؼبطلوبة منها بسرعة وىذا بفضل التوثيق
 والصبلحيات ولتعليمات العمل.

                                                 
(، األُِ اٌّزؾلح، ٠ٛ١ٔٛهن، 14000. اٌٍغٕخ اإللزظبك٠خ ٚاإلعزّبػ١خ ٌغوثٟ آ١ٍب )األٍىٛا(: رمو٠و ػٓ ثلا٠بد رطج١ك ٔظبَ اإلكاهح اٌج١ئ١خ )األ٠يٚ 1

 .08-07، ص ص 2000ِىزجخ ِغٌٍ اٌٛىهاء ثبٌمب٘وح،
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  على بقية أقساـ إذ أف تنفيذ اؼبواصفة يزود اؼبؤسسة دبدخل نظمي يؤثر  اإلدارية:تكامل األنظمة
 .ستقرارىا وثباهتايف إ اؼبؤسسة ويسهم

 ماليا:. 6.1

 تحسُت قدرة لبفاض معدالت اؼبسؤولية التأمينية واؼبخاطرة، وذل  لتقليل قيمة بوليصة التأمُت بسبب إ
 ستاابة للطوارئ.اؼبؤسسة يف اإلستعداد واإل

  اغبصوؿ على رأس ماؿ بكلفة منخفضة من اؼبصارؼ وصناديق القرض للمؤسسات ذات أنظمة إدارة
، إذ أصبحت اؼبصارؼ تضع حواجز ISO 14001اعبودة والبيئة اؼبسالة، وال ظبيا اؼبواصفة الدولية 

 بيئية أماـ اؼبتقدمُت لطلب القروض يتوجب زبطيها، ىناؾ ذبارب عديدة يف ىذا اجملاؿ يقف مصرؼ
 "روياؿ" بكندا يف مقدمتها.

 اؼبخاطرة البيئية إحدى عوائق  تسهم يف جذب رؤوس األمواؿ األجنبية للعديد من الدوؿ اليت كانت
 ستثمار أمامها.اإل

 :وذل   أنظمة إدارة اعبودة والبيئة اعبيدة على خفض الكلف ومن مث زيادة الرحبية،تساعد  توفَت الكلف
بلؾ اؼبوارد بكفاءة عالية، والتخلص من كلف الدعاوي القضائية ستهمن خبلؿ ضبط كلفة اعبودة وإ

 والغرامات وإعادة تدوير اؼبوارد، وتقليل كلف التدريب على اؼبدى البعيد.

ولعل الفوائد يف القطاع اؼبارل من أىم اعبوانب اليت تًتكز عليها اؼبؤسسات عند دراسة اؼبنافع اؼبتوقع 
أثر أنظمة اعبودة والبيئة يف تعظيم القيمة السوقية ؽبا حىت تستطيع إقناع ربققها، لذا تسعى اؼبؤسسات لتعقب 

 قتصادية لتل  األنظمة.سواؽ اؼبالية اؼبمولة باعبدوى اإلاأل

يشكل ربديا للمؤسسات، فالعديد من تل   14001ISOوأخَتا فإف قياس فوائد اؼبواصفة الدولية 
الفوائد اؼبتوقعة غَت ملموسة، ويصعب إعطاؤىا قيمة نقدية، بل حىت بالنسبة لتل  الفوائد اليت تبدو قاتلة للقياس 

ستنتاج بأف تأثَت اؼبواصفة لوحده كاف مسؤوال عن ربقيق وفر بالكلفة وفورات بالكلفة، حيث من الصعب اإلمثل ال
عد مكانتها البلئقة يف د من اؼبؤثرات األخرى، السيما وأف ؿباسبة كلف اعبودة والبيئة دل تأخذ ببوجود العدي
 اؼبؤسسات.
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 :ISO 14000عيوب تنفيذ نظام اإلدارة البيئية . 2

من تذليل العديد من الصعوبات اؼبتعلقة  ISO 14000على الرغم من سبكن نظاـ اإلدارة البيئية 
ختبلؼ اؼبعايَت البيئية عبمركية اؼبقنعة اليت نشأت بفعل إباغبواجز االتاارة اػبارجية والسيما ما يرتبط  يةياببإنس

 نتقادات، أبرزىا ما يأيت:صبلة من اإلوتعددىا، إال أنو يواجو 

 اؼبعايَت  عتبارعداد سياسات وأىداؼ بيئية للمؤسسات اإلنتاجية، تأخذ بنظر اإليساعد النظاـ على إ
 1والتشريعات البيئية وـبتلف اؼبعلومات عن اعبوانب البيئية، إال أنو ال يعطي معيارا ؿبددا لؤلداء البيئي.

 ات، ال يبكن اإلفصاح عنها، يف حُت أف التاارية والصناعية السرية للمؤسس ىناؾ بعض اؼبعلومات
لوصوؿ إذل البيانات اػباصة صبلحية ا النظاـ يتطلب تعيُت أطراؼ ثالثة حسابية ورقابية وقانونية ؽبا

 ات كافة.باؼبؤسس

 ات يف ـبتلف أكباء العادل، فإف اؼبؤسسختبلؼ األنظمة والقوانُت اإلقليمية والوطنية النافذة بالنظر إل
البلداف اؼبتساىلة بالقوانُت واللوائح البيئية، وتزيد أعماؽبا اؼبدمرة للبيئة،  ستغلتات قد ياؼبتعددة اعبنس

 وبذل  فبل يبكن تطبيق نظاـ موحد وبمل اؼبعايَت واؼبواصفات نفسها يف صبيع أكباء العادل.

  14001يف اغبصوؿ على شهادة تواجو معظم الصناعات الصغَتة واؼبتوسطة صعوبةISO  وذل  لعدـ
 2من أنظمتها وأساليبها اإلنتاجية مع اؼبتطلبات اؼبفروضة من قبل النظاـ. توافق الكثَت

 بتكارات اؼبتواصلة إف النظاـ ليس ىو إحداث ما موجود يف ؾباؿ ايحمافظة على البيئة وصيانتها، إذ أف اإل
 3تتااوز اغبدود الفنية والتكنولوجية اليت يتحدد هبا النظاـ.

 14001تكلفة اغبصوؿ على شهادة  رتفاعإ ISO :4واليت يبكن تقسيمها إذل ما يأيت 

                                                 
١خ، ع١ٕف، ٠ٍَٛوا، . األُِ اٌّزؾلح، ِؤرّو األُِ اٌّزؾلح ٌٍزغبهح ٚاٌز١ّٕخ: ِؼب١٠و اإلكاهح اٌج١ئ١خ ٚا٢صبه اٌزغبه٠خ ٚاإلٍزضّبه٠خ ػٍٝ اٌجٍلاْ إٌب1ِ

 .08، ص 1997

2. Vivian Bertrand, Dr.Tom Conway, Op-cit, P 4. 

١خ: ِؼب١٠و اإلكاهح اٌج١ئ١خ ٚا٢صبه اٌزغبه٠خ ٚاإلٍزضّبه٠خ ػٍٝ اٌجٍلاْ إٌب١ِخ، ِوعغ ٍجك مووٖ، . األُِ اٌّزؾلح، ِؤرّو األُِ اٌّزؾلح ٌٍزغبهح ٚاٌز3ّٕ

 .09ص 

4. Pauleette. L : can the ISO 14000 series environmental management standards provide a viable alternative to 

government regulation. MSU. Centre, Etats-Unis, 1999, P 07.
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 ونوعها، فالشركات متعددة اعبنسيات  شهادة، وىذه زبتلف حسب حام اؼبؤسسةرسـو إصدار ال
 ( دوالر أمريكي، واؼبؤسسات1000000-100000تًتاوح رسـو إصدار شهاداهتا ما بُت )
( دوالر 100000-10000بُت ) ىا ما51 ر شهاداتالصغَتة واؼبتوسطة تًتاوح رسـو إصدا

 أمريكي.

 متثاؿ ؼبتطلبات النظاـ، وىذه تنقسم إذل تكاليف داخلية تشمل تدريب اؼبوظفُت تكاليف اإل
وإدخاؿ التكنولوجيا اغبديثة وتعديل اؽبياكل اإلنتاجية فضبل عن معدالت الرصد واؼبتابعة والتكاليف 

نسبة للتكاليف اػبارجية من حام التكاليف، أما بال %80يقارب الداخلية األخرى اليت تشكل ما 
ين يقوموف بإعداد ستعانة خبدمات اؼبدققُت اػبارجُت واؼبستشارين القانونيُت الذفتشمل اإل

ة للقوانُت واللوائح اؼبطلوبة، ويذكر أف أسعار تل  اػبدمات تكوف الدراسات بشأف إمتثاؿ اؼبؤسس
 عالية نسبيا.
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 :ةالصخ

توصلنا من خبلؿ ىذا الفصل إذل أف حقيقة العبلقة القوية واؼبتبادلة التأثَت بُت كل من التنمية والبيئة دل 
تعد ؾباال للش  يف الوضع اغبارل فبل يكاد العادل يتاو كبو مستقبل مستداـ، حىت يواجو دباموعة من اؼبشاكل 

وبدأ يف مواجهتها بشكل فعاؿ ليحقق ىدؼ اإلستدامة ليس من  البيئية اغبالية واؼبتوقعة، واليت إعًتؼ هبا العادل
اؼبنظور التنموي فقط ولكن من اؼبنظور البيئي أيضا حيث أصبحت ىناؾ إستحالة القياـ بتنمية شاملة ومستدامة 
 تليب حاجات ومتطلبات اإلنساف اؼبتنامية، دبعزؿ عن تدارؾ الظروؼ البيئية ايحميطة واليت تشكل األساس اؼبادي

 لؤلنشطة اإلنسانية اؼبختلفة واؼبؤثرة على مستوى تقدمو ورفاىيتو.

وإذا كاف ىناؾ جدؿ حوؿ العبلقة بُت التاارة والبيئة بُت مؤيد لتحرير التاارة وأثرىا على تزايد اإلىتماـ 
رار كبَتة بالبيئة بالبيئة وايحمافظة عليها وبُت معارض ؽبا يرى أهنا تؤدي إذل زيادة اإلنتاج الذي يؤدي إذل إغباؽ أض

وإعاقة ربقيق التنمية اؼبستدامة فإف الفيصل ؽبذا اعبدؿ ىو مدى تطبيق القواعد واألنظمة اؼبختلفة واإللتزاـ باؼبعايَت 
 البيئية.

فتحرير التاارة القائم على مراعاة القواعد واؼبتطلبات البيئية يساعد على الوصوؿ إذل التنمية اؼبستدامة 
اؼبوارد لؤلجياؿ اغبالية واؼبستقبلية وحسن إستغبلؿ الثروة الطبيعية يف ظل عبلقة مثلى مع باغبفاظ على قاعدة 

العادل اػبارجي، يف حُت أف ربرير التاارة دوف مراعاة تل  اؼبتطلبات البيئية يؤدي إذل اإلضرار بالبيئة وعدـ ربقيق 
 التنمية اؼبستدامة.

تسيَت عبلقتها بالبيئة وفق أسس علمية، فظهر ما يسمى يف ىذا اإلطار تبنت ؾبموعة من الدوؿ أمباطا ل
بنظم اإلدارة البيئية، وتظهر آثارىا على الدوؿ أوال من خبلؿ تبٍت فبارسات إدارية للحفاظ على البيئة، كما تظهر 
دأ تل  اآلثار على اؼبؤسسة اإلقتصادية من خبلؿ تبٍت منهاية إدارية للتعامل مع اعبانب البيئي يف اؼبؤسسة، تب

سبثل حاليا لغة عاؼبية موحدة  ISO 14000من اإلدارة العليا إذل اؼبنفذين، حيث أصبحت نظم اإلدارة البيئية 
لتحديد مدى إلتزاـ اؼبؤسسة اإلقتصادية بالتعامل اإلهبايب مع البيئة، كما أضحت تشكل حواجز صبركية للنفاذ 

العاؼبي بالبيئة وزيادة الوعي دبخاطر التلوث على اغبياة  لبعض األسواؽ الدولية، خاصة بعد زيادة اإلىتماـ
 اإلنسانية.
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اليت يبر للحصوؿ عليها  ISO 14001إف ذبسيد نظاـ اإلدارة البيئية يتمثل يف اغبصوؿ على شهادة 
دبتطلبات عدة: متطلبات عامة، السياسة البيئية، التخطيط، التنفيذ والتشغيل، الفحص واإلجراءات التصحيحية، 

راجعة البيئية، وقد تبُت لنا من خبلؿ ىذا الفصل أف جهود كبَتة تبذؿ لتطوير ىذه النظم ومبلءمتها مع نظم اؼب
، عرفت ىذه النظم العديد من اؼبراجعات والتعديبلت، خاصة يف 1996اعبودة األخرى، فمنذ ظهورىا سنة 

 .2015و 2004سنيت 

وثقلها على اؼبؤسسة اؼبطبقة واؼبتبنية  ISO 14000وبالرغم من تكاليف تطبيق نظم اإلدارة البيئية 
للنظاـ، إال أنو ال يبنع من ربقيق آثار إهبابية متعددة منها إنتاجيا، تسويقيا، قانونيا، إجتماعيا، إداريا وماليا 
تساىم بشكل كبَت يف اغبفاظ على مكانتها يف السوؽ وتوسعها يف األسواؽ الدولية، وىذا ما سنتناولو يف الفصل 

  وارل.اؼب

 



 :الثاني الفصل

 واإلعتبارات النظم ظل في المؤسسات تدويل
 الدولية األسواق في المطلوبة البيئية
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 :تمهيد

إن عملية التدويل أصبحت اليوم أمرا واقعا ومآل منطقي للمؤسسات اإلقتصادية لضمان البقاء وربقيق 
 النمو وزيادة اغبصص السوقية.

وتشهد بيئة األعمال عوؼبة النشاط اإلنتاجي واإلقتصادي واإلتفاقيات الدولية اليت ربكم األداء البيئي 
اد إنتاج اؼبؤسسة اؼبلوثة من السوق الدولية نتيجة لتشريعات ولوائح تنظيمية للدولة ومؤسساهتا، فقد تنتهي بإستبع

تصدر يف أقطار بعيدة جدا من دولة اؼبؤسسة، ال سبلك ىذه األخَتة أن نتدخل يف شأهنا، بإعتبارىا مسائل خاصة 
ألسباب بيئية أو صحية، وقد  بالسيادة الوطنية، وىناك اليوم قائمة يتزايد طوؽبا للمواد احملظور إستخدامها يف العادل

يبدو ألول وىلة أنو ليس ؽبذه اإلجراءات تأثَت على السوق احمللية، إال أن مسألة النفاذ إذل األسواق الدولية مسألة 
 تستحق أن تعاجل دبزيد من التفصيل واإلىتمام.

ضمن إسًتاتيجيات  فبا أدى باؼبؤسسات اإلقتصادية الراغبة بتدويل نشاطها إذل دمج اإلعتبارات البيئية
أعماؽبا وأىدافها على اؼبدى الطويل، ويأيت ىذا التوجو كون البعد البيئي أصبح معيارا من معايَت ربقيق تنافسية 
مستدامة، ويتبلور مستوى إىتمام اؼبؤسسات بالبيئة الطبيعية من خبلل السعي لتطبيق ىذه اؼبواصفات على 

 ISOصادية يف الدولة ومؤسساهتا اؼبنتجة وتطبيق نظم اإلدارة البيئية اؼبستوى التكنولوجي ومستوى التنمية اإلقت
سيزيد من درجة توغلها وإندماجها يف األسواق الدولية، ويساىم يف مواكبة التغَتات احمليطة باؼبؤسسة  14000

ت البيئية وآليات ومواجهة ربديات اؼبنافسة الدولية، على إعتبار أن ىذه النظم تعد دبثابة حلقة الربط بُت التشريعا
 السوق الدولية.

وعليو سنتناول يف ىذا الفصل العبلقة بُت النظم واإلعتبارات البيئية وتدويل اؼبؤسسات اإلقتصادية من 
 خبلل توضيح مدى تأثَت النظم واإلعتبارات البيئية على نفاذ اؼبؤسسات اإلقتصادية إذل األسواق الدولية.

 اؼبوالية8وىذا من خبلل التطرق إذل اؼبباحث 

 :اإلطار العام للتدويل. المبحث األول 
 :أشكال النفاذ إذل األسواق الدولية. المبحث الثاني 
 :اإلعتبارات البيئية اؼبطلوبة للنفاذ إذل األسواق الدولية. المبحث الثالث 
 :آثار تطبيق النظم واإلعتبارات البيئية على النفاذ لؤلسواق الدولية. المبحث الرابع 
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 ول: اإلطار العام لتدويل المؤسساتالمبحث األ

لد واحد أدركت الكثَت من اؼبؤسسات االقتصادية يف السنوات األخَتة أن الًتكيز على سوق واحدة بب
ستمرارية وذلك لشدة اؼبنافسة بُت اؼبؤسسات القائمة فيو، كذلك عدم القدرة على أصبح ال يضمن البقاء واإل

ستمرارىا يكون من تبلشت وبالتارل تطوير اؼبؤسسة وإ واجز الدخولاغبفاظ على حصة السوق اؼبعتادة ألن ح
بلد، األمر الذي يدفع اؼبؤسسة  خبلل التفكَت يف تنويع األسواق وؿباولة التواجد يف أكثر من سوق ويف أكثر من

 التفكَت يف عملية التدويل. إذل

 المطلب األول: مفهوم التدويل

ن القرن اؼباضي لدراسة عملية التطور والتوسع اليت تقوم هبا ظهر مفهوم تدويل اؼبؤسسة بالسبعينات م
 اؼبؤسسة، يف سبيل زيادة أنشطتها على اؼبستوى الدورل.

 تعريف التدويل:. 1

صطبلحا حىت أوال ربديد ىذا اؼبفهوم لغة، مث إمن اؼبهم عند تعريف التدويل أو عملية التدويل أن كباول 
 صطبلحو.للغوي ؽبذا اؼبصطلح وما درج على إؼبعٌت ايتسٌت لنا، ربديد مدى التناسب بُت ا

  التدويل لغة:. 1.1

 1معجم عريب عريب8 ،معٌت التدويل يف معجم اؼبعاين اعبامع

 .َتْدِويل )اسم(8 مصدر َدوََّل 

 .َتْدِويُل َمِديَنٍة8 َجْعُلَها ربت اؼبراقبة واإلشراف الدورل 

 ية.َتْدِويُل الَبَضائَِع8 َجْعُلَها ذات صبغة دول 

 .َدوََّل )فعل(8 َدوََّل يَُدوُِّل، تدويبل، فهو ُمَدوِّل، واؼبفعول ُمَدوَّل 

                                                           
. ثٛجّؼخ ع١ّٓ، ِغبّ٘خ ٌظ١بغخ ئعزشار١ج١خ ٌزذ٠ًٚ ٔشبؽ اٌّإعغبد اٌىجشٜ، اٌّزٛعطخ ٚاٌظغ١شح )دساعخ دٛي رذ٠ًٚ ثؼغ اٌّإعغبد 1

 .31،30، ص.ص2015/2016 اٌجضائش٠خ(، أؽشٚدخ دوزٛساٖ فٟ اٌؼٍَٛ اإللزظبد٠خ، رخظض ئلزظبد دٌٟٚ، جبِؼخ ِذّذ خ١ؼش ثغىشح،
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 .دول األمر8 جعلو دوليا ىبضع إلشراف دول ـبتلفة 

  ا مشًتكا بُت الدول كلها.هتدول اؼبدينة8 جعل أمر 

 .دولوا البضائع8 جعلوىا ذات صبغة دولية 

 .دولوا األمر8 صار من شأن ؾبموع الدول 

 8 أفبها، جعلها ملكا للدولة.دول األرض 

 .َدوََّل دااًل8 كتبها 

ويبكن تعريف التدويل لغة8 ىو جعل أمر ما، أو شيء ما، أو مسألة ما ربمل صبغة أو صفة دولية، 
 تتجاوز النطاق اعبغرايف لبدل معُت أو إقليم معُت.

  صطالحا:التدويل إ .2.1

ختبلف واضح بُت ـبتلف جوانبو حبيث أن ىناك إ دقتصاديا متعدد األبعايعترب مفهوم التدويل مفهوما إ
عملية التوسع »يرى بأنوRazzier  8بُت الباحثُت حول ربديد تعريف موحد لظاىرة التدويل، فبعض منهم أمثال 

 1«.قتصادية خارج اغبدود الوطنيةرايف لؤلنشطة اإلاعبغ

سسة بإقباز سبهُت تدرهبي مع عملية أو مراحل متتابعة تسمح للمؤ »ويرى البعض اآلخر بأن التدويل8 
 2«.األسواق األجنبية

تطوير اؼبنتجات واػبدمات »فيعرفان مصطلح التدويل على أنوPudios and Cotler  8أما حسب 
 3«.للدخول يف األسواق اػبارجية

سات تطوير مستويات متزايدة من التدويل كعملية تطويرية يف أي من اؼبؤس»كما يعرف أيضا بأنو8 
 1«.و األسواق اػبارجيةلتزام كباإل

                                                           
، جبِؼخ اٌؼشثٟ ثٓ ١ِٙذٞ، أَ اٌجٛالٟ، 01. شٛلٟ ججبسٞ، رذ٠ًٚ أػّبي اٌششوبد اٌّزؼذدح اٌجٕغ١بد، ِجٍخ دساعبد ئلزظبد٠خ، اٌؼذد سلُ 1

 .61، ص2014

2. Corrine Pasco Behro, Marketing Internationale, 5éme édition Dunod, Paris, 2006, P32. 

3. Kotler Philipe et Dubois Bernard, Marketing Management, 12éme édition, Nouveaux Horizons, Paris, 2006, 

P779. 
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ا وحسب ليلى جاد وآخرون فإن مفهوم تدويل اؼبؤسسة يشَت إذل عملية التطور والتوسع اليت تقوم هب
 2اؼبؤسسة يف سبيل زيادة أنشطتها على اؼبستوى الدورل، ويشمل ذلك8

  ،رض ربقيق اء بغسو التنوع اعبغرايف لنطاق عمل اؼبؤسسة، وىو ما يعٍت زيادة عدد األسواق اليت تعمل هبا
 لبفاض تكلفة عوامل اإلنتاج يف تلك األسواق.مزيد من األرباح، أو اإلستفادة من ميزة إ

 م توجيهها إذل داخل تعميق أساليب العمل داخل السوق الدورل الواحد، دبعٌت زيادة حجم اؼبوارد اليت يت
لتعامبلت الدولية )تصدير انتقال من التصدير غَت اؼبنتظم إذل األشكال اؼبختلفة من السوق مثل اإل

متيازات، اؼبشروعات اؼبشًتكة يف الدول األخرى ء وفبثلُت لؤلعمال، التصاريح واإلستخدام وكبلمنتظم، إ
 أو الفروع اؼبملوكة بالكامل(.

ًتاتيجية اليت تسمح للمؤسسات باإلنفتاح ستلك اإل»التدويل على أنو8  مرعي كما يعرف ؿبمد مرعي
دير البسيط إذل غاية الوصول قتحام األسواق اػبارجية بدءا من التصإتباع عدة أشكال إلعلى اػبارج من خبلل 
 3«.قتصادية عاؼبيةإذل إسًتاتيجية ذبارية إ

ا اؼبؤسسة يف سبيل زيادة وبالتارل فإن مفهوم تدويل اؼبؤسسات ىو دراسة للعملية الديناميكية اليت سبر هب
يف ذلك من ربديد ألسباب توجو اؼبؤسسات إذل تلك األسواق الدولية،  يف األسواق الدولية، دبا ندماجدرجة اإل

أثناء  ت اليت واجهتهاوكيفية ربديد األسواق اليت تعمل هبا، وأساليب العمل داخلها، وأىم اؼبكاسب واؼبشكبل
 تلك العملية.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .10، ص2016. صسصاس اٌؼ١بشٟ ٚثشان دٕبْ، ِجبدب ٚئعزشار١ج١بد اٌزغ٠ٛك اٌذٌٟٚ، داس اٌىزبة اٌذذ٠ش، اٌمب٘شح، ِظش، 1

خ، ِجٍظ اٌٛصساء، ِشوض اٌّؼٍِٛبد ٚدػُ ئرخبر اٌمشاس، اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍذساعبد اٌز٠ّٕٛخ، . ١ٌٍٝ جبد ٚآخشْٚ، دساعخ رذ٠ًٚ اٌششوبد اٌّظش2٠

 .09، ص2006ِظش، ف١فشٞ 

، 1999، دِشك، عٛس٠ب، 1. ِذّذ ِشػٟ ِشػٟ، د١ًٌ اٌزشخ١ض ٚرذذ٠ذ األ٘ذاف ٚٚػغ اٌخطؾ فٟ اٌّإعغبد، داس اٌشػب، ؽ3

 .30،29ص.ص
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 تعريف المؤسسة الدولية: .2

 كم على اؼبؤسسة أو الشركة بأهنا دولية8تعددت اآلراء بشأن اؼبعايَت اليت يبكن من خبلؽبا اغب

  الشركة األجنبية: .1.2

ستثماريا، سواء يف ؾبال رة مباشرة أو غَت مباشرة، نشاطا إىي اؼبؤسسة اليت سبتلك، أو تدير بصو »
اإلنتاج، أو التسويق أو اػبدمات خارج حدود الدولة األم، وذلك بغض النظر عن عدد من الدول اؼبضيفة، اليت 

 1«.دائرة األنشطة اؼبذكورة تقع يف

  الشركة الدولية:. 2.2

ختيار يف دولة أجنبية بشخصية مستقلة وسبارس نشاطها باإلالشركة اليت تتمتع »عرفها لفنجستون بأهنا8 
 2«.أو أكثر

  :الشركة المتعددة الجنسيات. 3.2

ة مليون دوالر، واليت سبتلك اؼبنظمة اليت يزيد رقم أعماؽبا أو مبيعاهتا السنوية عن مائ»عرفها فرنون8 
 3«.تسهيبلت أو فروعا إنتاجية يف ست دول أجنبية أو أكثر

 من خبلل اؼبقارنة بُت التعاريف قبد أن8

يفنجستون يهتم أكثر بدرجة لفرنون يركز على عنصر اغبجم )حجم الشركة مقاسا برقم أعماؽبا( بينما 
ولة )عدم وجود رقابة أو قيود مفروضة على الشركة من اغبرية يف فبارسة األنشطة والعمليات خارج حدود الد

 اغبكومة بشأن فبارسة نشاطها خارج حدود الوطن(.

ليفنجستون أن يشًتط فرنون ضرورة فبارسة الشركة لنشاط إنتاجي يف ست دول أو أكثر، بينما يرى 
 4الدولية.فبارسة الشركة ألي نشاط إنتاجي يف دولة واحدة )أو أكثر( يضفي عليها صفة 

                                                           
 .17، ص1993ألػّبي، اٌّىزت اٌؼشثٟ اٌذذ٠ش، ِظش، . ػجذ اٌغالَ أثٛ لذف، ئلزظبد٠بد ا1

 .17، ص2001، ِظش، 1. ػجذ اٌغالَ أثٛ لذف، دساعبد فٟ ئداسح األػّبي، ِىزجخ ِٚطجؼخ اإلشؼبع اٌف١ٕخ، ؽ2

 .65، ص2000، األسدْ، 1. عؼذ دمٟ رٛف١ك، ِجبدب اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ، داس ٚائً ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، ؽ3

 .68دٕبْ، ِشجغ عجك روشٖ، ص. صسصاس اٌؼ١بشٟ ٚثشان 4
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ة الدولية أنو لكي تصبح الشركة دولية هبب أن تصل نسبة مبيعاهتا كما ذكر رولف يف تعريفو للشرك
بيعات أو من إصبارل اؼب %53ستثمارات يف الدول األخرى إذل دد العاملُت يف اػبارج أو حجم اإلاػبارجية أو ع

لية ىي اليت سبلك وتدير غ إذل أن الشركة الدو ستثمار الكلي هبا بينما يذىب ىودوينعدد العاملُت أو حجم اإل
 ستثمارية يف أكثر من دولة أجنبية واحدة بشرط سبلك الشركة لكل أو جزء من اؼبشروع.مشروعات إ

يف أكثر من دولة ومنو فالشركة الدولية ىي الشركة اليت تتجاوز اغبدود القومية، وسبارس أنشطتها وأعماؽبا 
 النشاط.متبلك حصة أو كل واحدة، مع إ

 قياس درجة تدويل الشركات:

مال إذل درجة تدويل الشركة، شًتاك الشركة يف األعمال الدولية، ومدى قباحها يف تلك األعيشَت حجم إ
لتحديد  Transnationality Indexمؤشر الشركات الدولية  UNCTAD ستخدمت منظمة األنكتادوقد إ

تعبَت عن ىذا اؼبؤشر باستخدام اؼبتوسط العام لثبلثة متغَتات شًتاك الشركة على اؼبستوى الدورل، ويتم المدى إ
رئيسية ىي8 نسبة اؼببيعات اػبارجية إذل إصبارل مبيعات الشركة، نسبة األصول يف اػبارج إذل إصبارل أصول الشركة، 

 1ونسبة العمالة يف اػبارج إذل إصبارل عمالة الشركة.

اؼبستخدمة يف قياس درجة تدويل الشركات، وذلك  وقد حاولت بعض الدراسات زيادة عدد اؼبتغَتات
هبدف التعبَت عن كافة العوامل اؼبؤثرة على عملية تدويل الشركة، عن طريق إضافة متغَتين آخرين إذل اؼبؤشر 

 السابق ونبا8 اػبربة الدولية لئلدارة العليا للشركة، والتنوع اعبغرايف لؤلنشطة الدولية للشركة.

 

 

 

 

 

                                                           
 .١ٌ11ٍٝ جبد ٚآخشْٚ، ِشجغ عجك روشٖ، ص 1
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 دوافع التدويلالمطلب الثاني: 

واآلخر تفاعلي، سًتاتيجي يف طبيعتو سع الدورل للمؤسسات، البعض منها إيوجد العديد من الدوافع للتو 
كتساب معلومات جديدة يف ىذه السوق. أما الدافع األجنبية، أو إستغبلل السوق وكمثال للدافع اإلسًتاتيجي إ

 1نتشار باػبارج8باػبارج وىنا نرى أىم الدوافع لئلنتشر غباجة ػبدمة العمبلء األمر الذي إالتفاعلي ىو ا

 البحث عن فرص النمو من خالل تنوع السوق: .1

جيبلت، وسيمنز، وصوين، وبيجون –ترتفع بشدة فرص األسواق اعبديدة باػبارج فالكثَت من اؼبؤسسات 
فرص البيع باػبارج واليت ال تستمد أكثر من نصف مبيعاهتا يف األسواق العاؼبية باإلضافة إذل  .على سبيل اؼبثال

اؼبنتج أو اػبدمة يف حُت وصوؽبا إذل  ن اؼبمكن أن تستمر السوق اػبارجية يف تسويقيبكن مقارنتها بالبيع ؿبليا فم
طورت بسرعة نشاطها خارج  "NESTLE"مرحلة اإلشباع بالسوق احمللية، وكمثال على ذلك مؤسسة نستلي 

ىذا  2نظرا لكون معدل مبو السكان يقل عن معدل مبو اؼبنتج )اؼببيعات(. سويسرا نظرا لضيق السوق احمللي وىذا
 التحول إذل السوق األجنيب يعترب جذابا خاصة يف األسواق اليت مازالت يف مراحل مبوىا األوذل.

 الحصول على أعلى الهوامش واألرباح: .2

قتصاد اؼبتطور يكون بطيئا إلت فإن مبو األسواق بالدول ذات ابالنسبة للعديد من اؼبنتجات واػبدما
حيث أن اؼبنافسة شديدة فبا هبعل ىامش الربح الذي ربصل عليو الشركات ضئيبل، باؼبقارنة مع األسواق األجنبية 
اليت دائما ما يكون حجم وصول اػبدمات إليها ؿبدودا )مثل األسواق اعبديدة سريعة النمو( أو أن تكون ؿبرومة 

رتفاع الطلب ن عدم وجود منافسة قوية مصحوبة بإقتصاد النامي(. إذات اإلن تلك اػبدمات )مثل الدول م
 باألسواق يعطي الفرصة للشركات بفرض ىوامش ربح عالية مقابل ما تقوم بتقديبو.

 

 

 
                                                           

ْٚ، . ئط. ربِش وبفٛج١ً، جبسٞ ٔبثذ، جْٛ س. س٠ض٠ٕجشجش، اٌّؼبِالد اٌزجبس٠خ اٌذ١ٌٚخ، رشجّخ طبئغ ػب١ٌّخ ٔبششْٚ، رٛص٠غ ِىزجخ ٌجٕبْ ٔبشش1

 .21،19،  ص.ص2014، ٌجٕبْ، 1ؽ

، أؽشٚدخ دوزٛساٖ فٟ اٌؼٍَٛ -دبٌخ اٌّإعغبد اٌجضائش٠خ–عغبد اإللزظبد٠خ فٟ ظً اٌؼٌّٛخ اإللزظبد٠خ . فشدبد غٛي، ِإششاد رٕبفغ١خ اٌّإ2

 .125، ص2005/2006، 03اإللزظبد٠خ، جبِؼخ اٌجضائش 
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 كتساب أفكار جديدة حول المنتجات والخدمات واألساليب التجارية:إ .3

األجنيب الفريد حتياجات، كما أن اؼبناخ تعددي اإلمنافسُت أقوياء وعمبلء ميتميز السوق العاؼبي بوجود 
يقدم للشركات أفكارا جديدة للمنتجات، ونشاطات وأساليب ذبارية حيث أن ذبربة القيام بأعمال باػبارج تؤىل 

 تطوير أداء اؼبؤسسة من كفاءة وفاعلية.ل ات إلكتساب ما يساعدىا من معلوماتالشرك

 لخارج:يزين الذين إنتقلوا إلى الى خدمة العمالء الممقدرة أفضل ع .4

تقدًن خدمة أفضل لعمبلئها الذين نتشار دوليا بالشركات باإلقتصاد العاؼبي قامت كثَت من ربت مظلة اإل
فتتاح أول مصنع ؽبا يف بريطانيا، قام ل على ذلك عقب قيام شركة نيسان بإومثا ية،نتقلوا إذل األسواق األجنبإ

 بنقل أعماؽبم ىناك.موردو قطع الغيار اليابانيون 

كتساب مرونة في الحصول على أو إ ستفادة من المصادر العالميةاإلقتراب من مصادر التوريد واإل .5
 مصادر اإلنتاج:

ستخراجية كالبًتول، والتعدين واغبراجة كونت كيانات عاؼبية لصناعات اإلفالشركات اليت تعمل يف ؾبال ا
فتتاح مصانع ؽبا إلنتاج األؼبنيوم، بإ Alcoaعلى سبيل اؼبثال شركة ألكوا يف أماكن وجود ىذه اؼبواد اػبام. قامت 

ستخراج مادة التوكسيت اليت ينتج منها معدن األؼبنيوم من ىذه ل، وغينيا وجاميكا ومناطق أخرى إليف الربازي
 اؼبناجم احمللية، كذلك قامت بعض الشركات بالتدويل للحصول على ؾبال أوسع لتمويل قواعدىا.

نتقال وأمريكا وىو ما أتاح إلدارهتا اإلللكمبيوتر أقامت مصانع ؽبا يف آسيا وأوروبا  Dellركة دل فش
شركة دل ميزة تنافسية بُت منافسُت أقل مرونة، تلك  منطقة إذل أخرى، تلك اؼبرونة منحت السريع لئلنتاج من

 ات أسعار صرف العمبلت.التفوق دبهارة على منافسيها والتحكم يف تقلب ناؼبيزة مكنت شركة دل م

 الحصول على أقل تكلفة أو عوامل ذات قيمة أفضل لإلنتاج: .6

مالة منخفضة مكنت العوؼبة الشركات من اغبصول على رأس اؼبال، والتكنولوجيا، ومهارة اإلدارة، وع
ات تابعة ؽبا يف و قيمة أفضل. مثال ذلك قيام بعض شركات الكمبيوتر التايوانية بإنشاء شركاألجر، وجودة عالية، 

كز للعديد من عروف أن الواليات اؼبتحدة ىي مر فمن اؼب للحصول على رأس اؼبال بأقل تكلفة،الواليات اؼبتحدة 
مصادر رؤوس األموال يف قطاع التكنولوجيا اؼبتطورة كسوق األوراق اؼبالية ومضاربة الرأظباليُت والذي بدوره قام 
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كما أن من أكثر األمور شيوعا   نبية هبدف اغبصول على دعم مادي،ججبذب عددا ال حصر لو من الشركات األ
اليابانية ىذا  Canonتبعت شركة الة منخفضة األجر أو متميزة وقد إمضاربات الشركات باػبارج حبثا عن عم

 ستفادة من العمالة اؼبتميزة واؼبنخفضة األجر.الكثَت من إنتاجها إذل الصُت لئل النمط حيث قامت بنقل

 قتصاد واسع المصادر واإلنتاج والتسويق والبحث والتطوير:ير إتطو  .7

  011.111قتصاد القائم على وفرة حجم اإلنتاج يقلل من تكلفة سعر الوحدة فمثبل تكلفة إنتاج إن اإل
نتشار دوليا يزيد من قاعدة عمبلء الشركات، وبالتارل يزداد كامَتا فقط. إن اإل  011من إنتاج  كامَتا أقل بكثَت

تاج قلت تكلفة اؼبنتجات اليت تقوم بتصنيعها، تعتمد كلفة الوحدة على حجم الكمية اؼبنتجة فكلما زاد اإلن حجم
قتصاد الواسع مصاحب لعمليات البحث والتطوير، واؼبصادر، والتسويق، والتوزيع وخدمة ما الوحدة، كما أن اإل

 بعد البيع.

 تزايد التنافس في السوق المحلية: مواجهة المنافسة العالمية بأكثر فاعلية وإحباط .8

زو األسواق يف صبيع اؼبنافسة الدولية يف زيادة بدخول اؼبنافسُت من الشركات متعددة اعبنسيات اليت تغ
قتحام دول نافسُت يف األسواق العاؼبية أو إويبكن للشركات أن تعزز موقعها التنافسي ؼبواجهة اؼب أكباء العادل،

 ية لزعزعة مثل ىذه الشركات وإعاقتها وكمثال لذلك ما قامت بو شركة كاتربيلرستباقإاؼبنافسُت بطريقة ا
Caterpillar كوماتسوبالدخول إذل اليابان كمنافس رئيسي لشركة Komatsu  يف  0751اليت أنشأت عام

لو دل  صناعة معدات اغبفر، إن التحرك الوقائي لشركة كاتربيلر أعاق التوسع الدورل لشركة كوماتسو اليابانية،
تتصرف شركة كاتربيلر ذباه الشركة اليابانية على ىذا النحو إلعاقة تطورىا باليابان، والسوق الداخلية لليابان، 

 لكانت واجهت شركة كاتربيلر منافسا أكثر قوة.

 ستثمار مع شريك أجنبي ذي شراكة مجزية:اإل .9

ة باػبارج، واؼبشاريع اؼبشًتكة أو اؼبشاريع ستثمار واؼبغامر إن الشركات العاؼبية تقوم بعمل إسًتاتيجي لئل
القائمة على التحالفات مع شريك أجنيب فعال يبكن أن يؤدي إذل منتج جديد وأخذ مكانة يف السوق اؼبستقبلية 

واليت قامت  Black and Decker أو ربقيق أرباح على اؼبدى الطويل، مثال على ىذا، شركة ببلد آندديكر
خريطة اؼببيعات باألسواق نفسها مكانة ضمن لاؽبندية للتجزئة لتضع  Bajaj ة باجاجدبشروعات مشًتكة مع شرك
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راكة مع دخلت يف ش Groupe Bullاؽبندية الواسعة، كذلك فإن الشركة الفرنسية لصناعة الكمبيوتر جروب بول 
 كتساب رؤى لتطوير اعبيل القادم مع تكنولوجيا اؼبعلومات.شركة توشيبا اليابانية إل 

 خصص المؤسسة:ت .10

عن أسواق كثَتة، وىذا ما إن زبصص مؤسسة ما يف قطاع أو صناعة معينة، يدفعها دائما إذل البحث 
اللجوء إذل األسواق األجنبية، ألنو حقيقة بالنسبة لبعض النشاطات اػبصوصية ال يبكن للمؤسسة أن يدفعها إذل 

ومهمتها صناعة  "CELLETTE"ل على ذلك8 شركة تكتفي بالقطر الوطٍت، بفعل قلة الزبائن احملتملُت، وكمثا
الذي يسمح دبراقبة  (Carrossier)وىي أداة رئيسية ؽبيكل السيارة " Marbre Universel" رخام شامل

قتصار على السوق احمللي، بل البد ل يف قسم ضيق وؽبذا ال يبكنها اإلالسيارات اليت تعرضت غبادث حيث تعم
 1عاؼبي.عليها من العمل على الصعيد ال

 ستفادة من التكنولوجيا )الدخول إلى التكنولوجيا(:اإل .11

إن اؼبؤسسات اليت تبحث عن ربقيق عرض جيد ومتميز عن اؼبنافسُت، ما عليها إال حيازة تكنولوجيا 
رفيعة، ويتم ذلك بتتبع كل اؼبستجدات التكنولوجية اليت هتم اؼبؤسسة وباألخص يف القطاع الذي تنشط فيو وؽبذا 

د يف بعض األحيان أن اؼبؤسسة تتوجو إذل األسواق العاؼبية من أجل الوصول إذل تكنولوجيا عالية غَت متوفرة يف قب
ختيارىا لعملية تكنولوجية معينة، البحث عن أفضل تكنولوجيا متاحة يف األصلي، وىنا تسعى اؼبؤسسة عند إ البلد

خًتاعات والتكنولوجيات يف أسواق ا ربدث ىذه اإلة تنافسية، وعادة مالعادل من أجل ضمان اغبصول على ميز 
ثبلثية )اليابان، أمريكا وأوروبا( وىذا ما يعٍت ضرورة وأنبية تواجد اؼبؤسسة داخل ىذه اجملمعات، دبا يسمح ؽبا 

 ا بعد وىو ما قامت بو الشركة الكوريةلبحث من أجل نقلها أو تقليدىا فيمدبتابعة التكنولوجيا سواء بتوطُت ـبابر ا
(Samsung) حيث سبركزت يف كاليفورنيا يف ما يسمى وادي السليكون ،(SiliconValley) ستفادة من لئل

التكنولوجيا العصرية للحاسبات اآللية يف فًتة دل يكن يصنع فيها إال اؼبذياع، وىو الشأن كذلك بالنسبة للشركات 
 2اليابانية.

  

                                                           
ه، أؽشٚدخ أٚث -دساعخ دبٌخ ِإعغخ عٛٔطشان–. ؽ٠ًٛ آع١ب، اٌّإعغبد اإللزظبد٠خ اٌجضائش٠خ فٟ ظً رذذ٠بد اٌؼٌّٛخ، لطبع اٌجزشٚو١ّب٠ٚبد 1

 .133، ص2013/2014، 03دوزٛساٖ فٟ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ، فشع رخط١ؾ، جبِؼخ اٌجضائش 

 .133. ٔفظ اٌّشجغ اٌغبثك، ص2
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 المطلب الثالث: مخاطر التدويل

افع والعوامل اليت تساعد وترغب الشركات يف تدويل نشاطها، لكنها ذبد نفسها أمام على الرغم من الدو 
 ـباطر عديدة ومتنوعة واليت من بينها8

 1وتتمثل يف8 ستثمار خارج البالد:متطلبات العولمة واإل. 1

 .)القدرة على التمويل )نقص اؼبوارد اؼبالية 

 لبفاض القدرة التكنولوجية(.اؼبقدرة التقنية )إ 

 م وجود برنامج حكومي لدعم العوؼبة )مساعدات مالية، ضمانات، تأمُت، سبويل، زيارات لدراسة عد
 السوق(.

 ختبلف سعر الصرف والفوائد على القروض.إ 

 رتفاع تكلفة العمالة باألسواق األجنبية.إ 

 المنافسة: .2

 .اؼبنافسة من اؼبنتجات يف األسواق اؼبستهدفة 

 نبية األخرى ؽبذه األسواق.اؼبنافسة يف فروع الشركات األج 

 2الطلب في السوق المحلي: .3

 .القدرة على تلبية الطلب بالكم اؼبطلوب بشكل مستمر 

 .القدرة على تلبية الطلب باعبودة اؼبطلوبة بشكل مستمر 

 .القدرة على تنمية السوق وفتح أسواق جديدة 

                                                           
 .143، ص2015. ١ِٕش ٔٛسٞ، اٌزغ٠ٛك اٌذٌٟٚ، د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌجبِؼ١خ، اٌجضائش، 1

 .144. ٔفظ اٌّشجغ اٌغبثك، ص2
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 ستثمار.نقص اؼبعلومات عن فرص اإل 

 ستثمارات باألسواق المستهدفة:المعرفة بقوانين وضوابط اإل .4

  ستثمار.اؼبعرفة واؼبعلومات عن قوانُت اإلنقص 

 .القيود اؼبفروضة على التجارة 

 1القدرة على التكيف مع األسواق: .5

 ختبلف اللغة والثقافات والعادات.اؼبشكبلت الناشئة عن إ 

 ختيار وكبلء أو موزعُت بالسوق اؼبستهدف.اؼبشكبلت الناذبة عن صعوبة إ 

 صعوبة تقدير التكاليف: .6

خطر عدم التقدير اعبيد للتكاليف، وعدم قدرة اؼبؤسسة على صبع معلومات مؤكدة عن البيئة الدولية 
ومراقبتها وأيضا التقدير السيء للتكاليف واإليرادات اؼبتوقعة من األسواق اؼبستهدفة قد يوقعها يف مشاكل عديدة، 

 2وقد ينشأ خطر التكلفة من8

 ف خفية لدخول السوق الدولية.وجود تكالي 

 التقييم السيء لتكاليف التصدير لؤلسواق اؼبستهدفة نظرا للتقييم السيء للمزايا التنافسية للمنافسُت ،
 الفات اؼبوجودة يف األقاليم اػبارجية بُت الشركاء احملليُت واألجانب واػبواص األجانب.التح

 دد رايف مثل )تكلفة النقل واإلعبلن( والبعد الثقايف )تعالتقييم السيء للتكاليف األخرى بسبب البعد اعبغ
 قتصادي(.اللغات والثقافات، والتطور اإل

 

                                                           
 .57ح األػّبي، ِشجغ عجك روشٖ، ص. ػجذ اٌغالَ أثٛ لذف، دساعبد فٟ ئداس1

2. Corrine Pasco Behro, Op.cit, P:32. 
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ويل، وتتمثل أساسا يف األخطار ىذا من جهة ومن جهة أخرى يبكن أن مبيز بُت نوعُت من أخطار التد
 قتصادية واألخطار السياسية8اإل

سة النقدية واؼبالية اؼبتبعة، وعجز ر اعبملة وتقلب السياستقرار أسعاناذبة عن عدم إقتصادية فاألخطار اإل
ستثمارات( الديون وآجال تسديدىا، وكذا إجراءات ربويل العمبلت األجنبية والتعامل فيها، )القروض واإل

اإلجراءات اغبمائية مثل التعريفة اعبمركية، نظام اغبصص القيود اؼبفروضة على ربويل األرباح ورؤوس األموال إذل 
ارج، إضافة إذل أخطار أخرى كظهور منافسُت جدد يبتلكون مزايا تنافسية، تغيَت يف قنوات التوزيع، تغيَت يف اػب

 1سلوك اؼبستهلكُت.

لدان اؼبصدرة واؼبستوردة يف حُت تنشأ اؼبخاطر السياسية بسبب التغَتات يف األوضاع السياسية يف الب
، تغَتات النخب السياسية اغباكمة وأيديولوجياهتا، ألىليةروب استقرار السياسي للدولة اؼبضيفة مثل اغبمثل8 اإل

 2ستيبلء على الشحنات.االت حدوث تأميم أو مصادرة أو اإلحتماغبروب بُت دولتُت أو عدة دول، إ

وتؤثر ىذه القيود والتغَتات السياسية يف التجارة الدولية ليس فقط مع الدول اؼبعادية وإمبا أيضا مع 
ختيار الدقيق للبلدان، كذلك ر الدولية أو زبفيضها عن طريق اإلة، ويبكن ذبنب بعض ىذه اؼبخاطالبلدان الصديق

ستثنائية يبكن أن يوفر ن البلدان اليت توجد فيها ـباطر إعائد مرتفع ماللجوء إذل تأمُت اؼبؤسسات أو طلب معدل 
 3غطاء لبعض من ىذه اؼبخاطر.

زباذ لية، لذلك يستحسن عدم التسرع يف إيف السوق الدو وزبتلف اؼبخاطر حسب طريقة ودرجة التوسع 
عتماد على مصادر متعددة قد ال تتناسب وإحتياجات اؼبؤسسة فبا يوجب اإلقرار الدخول فاؼبعلومات اؼبتوفرة 

للحصول على معلومات أكثر دقة، وبالنسبة لؤلسواق القريبة يفضل السفر إليها وقضاء عدة أيام ومقابلة 
 4عطون فكرة جيدة للمؤسسة حول اغبواجز واإلمكانات اؼبوجودة.أشخاص مؤىلُت ي

صر بشكل أساسي أىم اؼبخاطر اليت تعًتض عملية تدويل اؼبؤسسات يف الشكل التوضيحي كن أن كبويب
 التارل8

                                                           
1. Jean Pierre Helffer, Jaques Orsoni, « Marketing », 5éme édition, Vuibert, Paris, 1998, P: 190. 

2. Jameel Ahmed Khader, International Marketing Management, 1ére édition, Dar Wael Printing-Amman, 2002, 

P: 251. 

 .252، ص2003، ػّبْ، األسدْ، 1. ػٍٟ ػجبط، ئداسح األػّبي اٌذ١ٌٚخ، داس دبِذ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ؽ3

4. Eric de Fontgalland, Intelligence des marchés et développement International, Hermes sciences, Paris, 2005, 

P:79. 
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 (: المخاطر األربع في تدويل المؤسسات06شكل رقم )ال

 

لية، ترصبة صائغ عاؼبية ، اؼبعامبلت التجارية الدو 8 إس. تامر كافوجيل، جاري نايت، جون ر، ريزينربجرالمصدر
 .01، ص5102، لبنان، 0توزيع مكتبة لبنان، ناشرون، طناشرون، 

مخاطر 
 التدويل

 مخاطر ناجمة عن تنوع الثقافات

 إختالف الثقافات•

 أنماط التفاوض•

 أساليب إخاذ القرارات•

 الممارسات األخالقية•

 مخاطر على مستوى الدول

 أنظمة سياسية غير مستقرة•

 لوائح وقوانين غير مرحبة بالشركات األجنبية•

 أنظمة قانونية غير مطورة•

 بيروقراطية وروتبين•

 فساد وعوائق أخالقية•

 تدخل حكومي، حماية وعوائق التجارة واإلستثمار•

 سوء إدارة أو فشل إقتصاد•

 مخاطر سوق العملة

 عرض العمالت•

 تقييم األصول•

 الضرائب الخارجية•

 التضخم وتحويل األسعار•

 مخاطر تجارية

 شراكة ضعيفة•

 مشاكل تنفيذية•

 توقيت الدخول•

 كثافة التنافس•

 ضعف التنفيذ•
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 المطلب الرابع: نماذج مراحل التطور الدولي للمؤسسة

حجم ومكانة اؼبؤسسة فإهنا سبر دبراحل حىت تتطور إذل مؤسسة عاؼبية قادرة على دخول مهما كان 
ية، وعلى الرغم من تعدد النماذج اليت تناولت عملية تدويل اؼبؤسسة، إال أهنا تتفق صبيعا على األسواق العاؼب

 وصف التدويل بأنو عملية تدرهبية، ومن أىم ىذه النماذج ما يلي8

 نموذج المراحل: .1

اليت  تعد عملية التدويل يف ىذا النموذج عملية تدرهبية تؤدي إذل زيادة التنوع اعبغرايف وعدد األسواق
لذا تبدأ اؼبؤسسة بالسوق احمللي أوال، لتتخذ  1تعمل هبا، مع زيادة حجم اؼبعرفة واؼبوارد اؼبوجهة داخل السوق،

ن فيما بعد قرار التوسع دوليا بالعمل داخل األسواق القريبة أوال أو الشبيهة هبا هبدف اغبفاظ على أدىن حد م
 كتساب اؼبعرفة واػبربات تزيدية احمليطة بعملية التدويل، ومع إوالعملقتصادية اؼبخاطر يف ظل ثبات العناصر اإل

 ذباه األسواق البعيدة أو اؼبختلفة.اؼبؤسسة توسعها بإ

 2ويتأثر التدويل دبجموعة العوامل اآلتية8

 3لتزامات السوقية اليت يقصد هبا حجم اؼبوارد اؼبادية والبشرية اليت توجهها اؼبؤسسة إذل السوق.اإل 

 وقية اليت تشمل معرفة ظروف السوق والقدرة على ربديد الفرص والتهديدات.اؼبعرفة الس 

 كتساب اؼبعرفة من خبلل اؼبمارسة.لعمل اغبالية اليت تزيد من فرصة إأنشطة ا 

 زباذ القرارات.ن نقاط قوهتا وكفاءة منظميها يف إمقدرة اؼبؤسسة على ربمل اؼبخاطر اؼبستقاة م 

 ر:بتكاالنماذج ذات الصلة باإل .2

تبدي الكثَت من اؼبؤسسات زبوفها من تدويل نشاطها فًتكز توجهاهتا على السوق احمللي إذل حُت إعادة 
د على مبط عتمافتبدأ أوال باألسواق القريبة باإلترتيب مواردىا وأولويات العمل هبا دبا يعزز التوجو كبو التدويل 

علومات والبيانات اؼبتاحة عن األسواق الدولية األخرى، على ربليل اؼب انتقاء بينها بناءالتصدير عرب مراحل واإل

                                                           
 .114،107، ص.ص2003، اٌمب٘شح، ِظش، 1ى١ٔٛخ ٚأثؼبد٘ب اإلداس٠خ، رشجّخ ػجذ اٌذى١ُ اٌخضاِٟ، داس اٌفجش، ؽ. عٟ ثٟ ساٚ، اٌؼٌّٛخ ا1ٌ

 .22،20. ١ٌٍٝ جبد ٚآخشْٚ، ِشجغ عجك روشٖ، ص.ص2

 .101. عٟ ثٟ ساٚ، ِشجغ عجك روشٖ، ص3
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الدورل، لتدفع فيما  وعنصر اؼبخاطرة اؼبرتبطة بعملية التدويل، وما يًتتب عليو من تغيَت يف توجهاهتا على اؼبستوى
 نتقال إذل مراحل أخرى.بعد درجة اإلىتمام بالتصدير إلكتساهبا اػبربة اليت تؤىلها لئل

 عتبارىا مراحل ذبريبيةؼبؤسسة بإنموذج يركز أكثر على اؼبراحل األولية يف عملية تدويل اويبلحظ أن ىذا ال
سًتاتيجية، والقدرة على اؼبفاضلة بُت البدائل وعليو يتوقف بدء عملية التدويل تكسبها الثقة أكثر بنجاح ىذه اإل

 1ق احمللية.على زيادة الطلب على منتجات اؼبؤسسة يف األسواق الدولية مقارنة باألسوا

 نموذج الشبكة: .3

ة واػبلفية الفنية واإلدارية والروابط األمامي( *)يركز ىذا النموذج على ربليل شبكة العبلقات التبادلية
عتبار أن حجم وموارد اؼبؤسسة غَت  تلفة على اؼبستوى الدورل، وذلك بإقتصادية اليت تربط بُت اؼبؤسسات اؼبخواإل
ويعتمد النموذج على التفاعل داخل شبكة من العمبلء واؼبنافسُت واؼبوردين  التدويل،فية وحدىا للقيام بعملية كا

باألسواق الدولية  ومع العائبلت ووكاالت الدعم اؼبختلفة اػباصة والعامة حىت يبكن زيادة درجة معرفة اؼبؤسسة
 لتزام بداخلها.وزيادة حجم اإل

اؼبؤسسة يف بناء عبلقات مع الشبكات األخرى  ويتوقف بدء عملية التدويل على الوقت الذي تستغرقو
 وموقعها داخل الشبكة الذي يبكن ربديده من خبلل اعبدول التارل8

 

 

 

 

 

                                                           
: دساعخ دبٌخ اٌّإعغخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍذذ٠ذ ٚاٌفٛعفبؽ . صسصٚس ثشاّٟ٘ ٚػجذ اٌذ١ّذ دف١ع، دٚس اٌششاوخ فٟ رذ٠ًٚ ئلزظبد٠بد اٌذٚي إٌب١ِخ1

(SOMIPHOS ،اٌٍّزمٝ اٌذٌٟٚ: آصبس ٚئٔؼىبعبد ئرفبق اٌششاوخ ػٍٝ اإللزظبد اٌجضائشٞ ٚػٍٝ ِٕظِٛخ اٌّإعغبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ،)

 .08،06، ص2006ٔٛفّجش  14-13جبِؼخ فشدبد ػجبط، عط١ف، 

د ئٌٝ ػاللبد ِجبششح رزُ ث١ٓ ِإعغز١ٓ ِجبششح ٚػاللبد غ١ش ِجبششح رزُ ث١ٓ ِإعغخ ٚأخشٜ ِٓ خالي )*( رٕمغُ اٌؼاللبد اٌزجبد١ٌخ داخً اٌشجىب

 ؽشف صبٌش.
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 (: موقع المؤسسة داخل الشبكة06جدول رقم )ال

 درجة تدويل باقي المؤسسة
 درجة تدويل المؤسسة

 درجة تدويل باقي المؤسسات في الشبكات
 مرتفع منخفض

درجة تدويل اؼب
ؤسسة

 

 وجود عبلقات دولية ضعيفة.  منخفض
  تركيز اؼبؤسسة على حجمها

 ومواردىا.
 .االذباه إذل األسواق القريبة 
  االعتماد على التصدير من خبلل

 الوكبلء.
  السعي لتحقيق التوازن بُت اؼبوارد

الداخلية للمؤسسة والفرص اؼبتاحة 
 دوليا.

  تتمتع اؼبؤسسة بعبلقات دولية
 ضعيفة.

 تثمارات احمللية ارتفاع االس
 للمؤسسة.

  إقامة اؼبؤسسة لعبلقات غَت
 مباشرة مع الشبكات األجنبية.

  انتشار منتجات اؼبؤسسة من
 خبلل اؼبؤسسات األخرى.

امتبلك اؼبؤسسة للخربة البلزمة لبناء   مرتفع
العبلقات الدولية الرتفاع درجة 

 تدويلها.
  قدرة اؼبؤسسة اؼبختلفة على ذبميع

 واق.اؼبوارد يف األس
  صعوبة التحول إذل الشبكات

 اؼبتماسكة.

 .درجة عالية من التدويل 
  سبكن اؼبؤسسة من ربقيق

 تكامبلت دولية.
  اعتماد اؼبؤسسة على االستثمارات

 اؼبباشرة.
  اعتماد اؼبؤسسة على البحث

 .والتطوير

ومات ودعم ازباذ القرار، 8 ليلى جاء وآخرون، دراسة تدويل الشركات اؼبصرية، ؾبلس الوزراء، مركز اؼبعلالمصدر
 .55، ص5114اإلدارة العامة للدراسات التنموية، مصر، فيفري 

رتباطها بإنشاء العبلقات الًتاكمية مع اؼبؤسسات األخرى جة اؼبخاطرة ضمن النموذج كبَتة إلإال أن در 
تفاع إحتمال عدم مها واليت تأخذ الوقت واعبهد مع إر داخل الشبكات الدولية واغبفاظ عليها وتطويرىا أو ىد

 ستمرار تلك العبلقات يف األجل الطويل.إ
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 نتقائي:النموذج اإل .4

 تركز اؼبؤسسات للقيام بعملية التدويل ضمن ىذا النموذج على كافة األنشطة اؼبولدة للقيمة اؼبضافة على
 1 اآليت8ستثمارات اليت تتطلب توافر ثبلثة مزايا، يتمثل أنبها يفاؼبستوى الدورل، خاصة تدفقات اإل

  تتمتع اؼبؤسسة دبزايا اؼبلكية يف األصول، تكلفة اإلنتاج، قدرة اؼبؤسسة على إنشاء وإدارة شبكات اإلنتاج
 والتوزيع من خبلل التصاريح، عقود اإلنتاج، اؼبشروعات اؼبشًتكة.

 ق تتمتع اؼبؤسسة دبزايا خاصة بالسوق مثل8 كرب حجم السوق، إمكانية استخدام السوق، مركز ألسوا
 ؾباورة، التسويق، التكنولوجيا.

  تتمتع اؼبؤسسة دبزايا كفاءة اإلدارة والقدرة على تشغيل اؼبوارد يف األسواق الدولية، وزبفيض تكاليف
 اؼبعامبلت.

الفًتات الزمنية اؼبختلفة ستمرار مزايا اؼبلكية واؼبزايا الذاتية للمؤسسة خبلل وتتوقف ـباطر التدويل على إ
 ضاع األسواق الدولية.ستقرار أو وكذلك إ

 نظرية المؤسسات ذات البداية الدولية: .5

كتساب ميزة تنافسية سبكنها من مباشرة دولية على التكنولوجيا اغبديثة إل تعتمد اؼبؤسسات ذات البداية ال
رة لتغَت يف ظروف السوق الدولية مع إتفاقيات التجارة اغبالنشاط الدورل مع بدء عملها بصورة مباشرة، مستغلة ا

وىي إذن تعتمد على كفاءات إدارية لتخطيط وإدارة أنشطتها يف األسواق  واجز اعبمركية،لبفاض القيود واغبوإ
 ستجابتها للتغَتات يف بيئة األعمال.جم اؼبوارد اؼبتاحة لديها وقدرة إالدولية وح

إهباد مؤسسات صانعة  وبالنظر إذل اؼبزايا والقرارات اليت سبتلكها اؼبؤسسات ذات البداية الدولية يبكن
لؤلسواق الدولية اعبديدة مستغلة يف ذلك التفاوت بُت تكاليف اإلنتاج، التشغيل، أسعار اؼبنتجات، تكاليف 
النقل وشبكات من العبلقات للنفاذ لعدد أكرب من األسواق اؼبتواجدة يف ـبتلف الدول، فهناك مؤسسات أخرى 

                                                           
. سػب ػجذ اٌغالَ، ِذذداد اإلعزضّبس األجٕجٟ اٌّجبشش فٟ ػظش اٌؼٌّٛخ: دساعخ ِمبسٔخ ٌزجبسة وً ِٓ ششق ٚجٕٛة ششق آع١ب ِغ اٌزطج١ك 1

 .54،53، ص.ص2007ش، ، ِظ1ػٍٝ ِظش، اٌّىزجخ اٌؼظش٠خ، ؽ
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ستهلكُت يف مناطق ؿبددة، وأخرى تستغل مواردىا اؼبتاحة واؼبوارد ؽبا ميزة تنافسية خبدمة ؾبموعة ؿبددة من اؼب
 1األخرى اؼبتواجدة يف أسواق جديدة من خبلل إنشاء شبكات األعمال على اؼبستوى الدورل.

 المنظمي: المدخل .6

ك ال يتوقف قباح مؤسسة على اؼبوارد اليت سبتلكها وحسب وإمبا تتوقف أيضا على اؼبنظم الذي يعترب احملر 
األساسي لعملية التدويل، والذي يقصد بو الفرد أو ؾبموعة األفراد القادرة على تأسيس وإدارة اؼبشروعات اليت 

 2تعمل عرب اغبدود، وربمل اؼبخاطر اؼبرتبطة هبا، واؼبتسم باػبصائص اآلتية8

 .القدرة على التحكم يف موارد اؼبؤسسة باألسواق الدولية 

 ة لوحدات وفروع اؼبؤسسة.سًتاتيجيالقدرة على إدارة اإل 

 ستغبلل الفرص اؼبتاحة يف األسواق الدولية.القدرة على إكتشاف وإ 

وعليو فإن قدرة اؼبنظم على فهم نقاط قوة وضعف اؼبؤسسة يف إطار ؿبيطها اػبارجي سبكنو من اإلجابة 
 سًتاتيجي.اؼبوارل إلزباذ قرار إعلى األسئلة اليت يوضحها الشكل 

  

                                                           
 .31،30. ١ٌٍٝ جبد ٚآخشْٚ، ِشجغ عجك روشٖ، ص.ص1

 .32. ٔفظ اٌّشجغ اٌغبثك، ص2
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 األسئلة المحددة لنمط التدويل (:07الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

Source: Jean.Paul Lemaire, Stratégie d’internationalisation, Dunod, Paris, 1997, P:106. 

 فاؼبنظم مطالب بتحليل ـبتلف اعبوانب لئلجابة على األسئلة اآلتية8

 .أين كبن؟ ربليل اؼبوقع التنافسي للمؤسسة 

 حمليط.إذل أين يبكن الذىاب؟ ربليل ا 

 .إذل أين نريد الذىاب؟ ربليل طموحاتنا الذاتية ونظام قيمنا 

 .إذل أين يبكن الوصول؟ ربليل نقاط قوة اؼبؤسسة ونقاط ضعفها 

ختلفت النماذج والنظريات اؼبفسرة لعملية تدويل اؼبؤسسات إال أن يف األخَت يبكن القول أنو مهما إ
تخاذ قرار العمل على اؼبستوى خلية والبيئة اػبارجية للمؤسسة لغامعظمها يشًتك يف نقطة ضرورة ربليل البيئة الد

 الدورل، ىذا ما يوضحو الشكل اآليت8

 

 اتخاذ القرار

 اتخاذ القرار

 لنمط التدوي
 كيف؟

 االستراتيجية المختارة ماذا؟ أين؟        البلد

البشرية )مهارات العنصر البشري  المالية
 في التجربة الدولية(

 التنظيمية )مصلحة التصدير(
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 (: مراحل القرار االستراتيجي على المستوى الدولي08الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Natalie Prime, Jean Usimier, Marketing International, Vuibert, Paris, 2003, P:87. 

 مهارات وموارد المؤسسة وضع نظام أهداف المؤسسة المحيط الدولي

 التشخيص الخارجي

الفرص والتهديدات على 
 المستوى الدولي

التشخيص الخارجي نقاط 
القوة، الضعف، مهارات 

المؤسسة مقارنة بمنافسيها 
 على المستوى الدولي

مدى تحكم المؤسسة في  عوامل النجاح
 عوامل النجاح

تقييم مدى قدرة المؤسسة  تقييم جاذبية السوق
 على النجاح

التشخيص اإلستراتيجي على 
 مستوى الجزء اإلستراتيجي

يجية المناسبةإختيار اإلسترات  

 ماذا؟

 الثنائية: منتج سوق

 أين؟
ختيار البلدإ  

 كيف؟

 شكل التدويل
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 المبحث الثاني: أشكال النفاذ إلى األسواق الدولية

ختيار واحد أو أكثر من البدائل رىا يف األسواق الدولية من خبلل إتستطيع اؼبؤسسة تسجيل حضو 
األسواق الدولية  التنظيمية اؼبتاحة لديها واليت سبنحها أكرب قدر من السيطرة على عملياهتا، ويعد قرار التوسع يف

 سًتاتيجية ؼبا لو من أثر على باقي قرارات اؼبؤسسة.قرارات اإلمن ال

 المطلب األول: التصدير

خًتاق األسواق األجنبية، ألنو يتضمن أقل نسبة وسيلة األكثر سهولة للمؤسسات يف إيعترب التصدير ال
تقل إذل أساليب عتمادىا على عملية التصدير مث تناؼبؤسسات تبدأ توسعها من خبلل إمن اؼبخاطر، وقبد معظم 

أخرى ػبدمة السوق األجنيب، فهي تعترب اؼبرحلة األوذل اليت سبر هبا اؼبؤسسة كبو التدويل، كما أهنا الطريقة األفضل 
بالنسبة للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة ألهنا تقلل من ـباطر التعامل دوليا عن طريق تصدير منتجاهتا اؼبصنعة ؿبليا 

 إذل األسواق الدولية.

 تصدير المباشر:ال .1

وبتل التصدير اؼبباشر اؼبكانة األوذل يف نشاط الشركات عرب العادل، خاصة تلك اليت يبتاز نشاطها دبيزة 
 تنافسية داخل بلدىا األم.

تضمن اؼبؤسسة يف إطار التصدير اؼبباشر خلق عبلقات ذبارية يف اػبارج، التصدير اؼبباشر يتيح غالبا 
نتجات واػبدمات اؼبصدرة من قبل اؼبؤسسة، وؽبذا يبكن أن زبتار البيع اؼبباشر ربقيق ربكم أفضل لتسويق اؼب

وتتم عملية التصدير من خبلل  دماهتا للوكبلء احملليُت باػبارج،لزبائنها، كما يبكن أن تقوم بتوكيل بيع منتجاهتا وخ
 1القنوات التالية8

  الممثل في الخارج: .1.1

ل قد عمل وبدد بدقة أجل وشروط نشاطها، مهمتو سبثيوىو موظف للمؤسسة اؼبصدرة دبوجب ع
ستبلم الطلبيات، تزويد اؼبؤسسة بالتطورات اؼبستجدة يف السوق كدخول منافسُت اؼبؤسسة يف األسواق اػبارجية، إ

                                                           
 .136، ص2007، ػّبْ، األسدْ، 1. ِذّٛد جبعُ اٌظ١ّذػٟ، سد٠ٕخ ػضّبْ ٠ٛعف، ئداسح األػّبي اٌذ١ٌٚخ، داس إٌّب٘ج ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ؽ1
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قًتاح الوسائل الًتوهبية لتحفيز اؼببيعات واؼبشاركة يف إجدد، سياستهم التجارية، بعث منتجات جديدة...اخل، 
 1التجارية مثل اؼبعارض، الصالونات، كما يقوم أيضا بتقدًن خدمات ما بعد البيع. راتالتظاى

  الوكيل التجاري:. 2.1

الوكيل التجاري يف البلدان اؼبستوردة ىو تاجر مكلف من الشركة اؼبصدرة، يرتبط باؼبؤسسة بواسطة عقد 
يف منطقة جغرافية ؿبددة،  2اػباص، وكالة )حصري( األمر الذي يبنحو حق التفاوض على األعمال ربت اظبو

تبقى اؼبؤسسة مسؤولة قانونيا يف حالة النزاعات، ومن وظائفو8 البحث  يعمل الوكيل التجاري بصفة مستقلة لكن
 عن الزبائن، التفاوض وترويج اؼبنتجات، الشحن أو ربويل الطلبيات إذل اؼبصدر...اخل.

  سة التابعة(:فرع الجمعيات الدولية أو الخارجية )المؤس. 3.1

يبكن ؽبذا األسلوب أن يعزز من حضور وسيطرة اؼبنتج أو اؼبصنع يف السوق الدولية أو األجنبية من 
خبلل إقامة فرع يف اػبارج ىبتص باؼببيعات الدولية ويتعامل جبميع السياسات التسويقية اػباصة بالصادرات فبا 

 3يساىم يف الًتويج للمنتجات بشكل كبَت.

وا يف األسواق الناشئة، وذباوز بإستمرار قتصادية األسرع مبصدير واحد من األنشطة اإلأصبح التلقد 
واؽبدف اؼبشًتك لكل البلدان ىو زيادة  4قتصادي العاؼبي خبلل العقدين اؼباضيُتمعدل النمو يف الناتج اإل

مة والشركات، ويرجع الصادرات حيث ربظى تنمية الصادرات بأنبية كبَتة من قبل كل من صانعي السياسات العا
 قتصاد اعبزئي واؼبستمدة من التجارة اػبارجية.لك أساسا إذل اؼبنافع العائدة لئلقتصاد الكلي واإلذ
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وىناك العديد من العوامل اليت ذبعل من النشاط التصديري ضرورة ملحة للدول وخباصة الدول النامية 
 1وىي8

 .اؼبسانبة بشكل إهبايب يف اؼبيزان التجاري 

 بلل اؼبوارد احمللية بأكرب قدر فبكن من الكفاءة.ستغإ 

 ستيعابية للسوق احمللية.إلبفاض الطاقة اإل 

 .اغباجة لتخفيض نسبة البطالة 

 .اغبصول على العمبلت األجنبية 

 .زيادة نصيب الفرد من الناتج القومي 

  قتصادية.معدالت النمو والرفاىية اإلجتماعية واإلزيادة 

 ؼبال.اؼبسانبة يف تراكم رأس ا 

 .اؼبسانبة يف زيادة اإلنتاج واإلنتاجية 

  التصدير تصبح ىذه اؼبوارد قليلة  بُت الدول وبدون نشاط يإن اؼبوارد الطبيعية تتوزع بشكل غَت متساو
 اؼبنفعة.

  قتصادية )الكساد(.وف اإليعترب طريقة فعالة للتغلب عن الظر 

 تو يف مبو الدخل القومي وإعادة التوازن ؼبيزان يلعب التصدير دورا كبَتا يف الدول النامية من خبلل مسانب
 اؼبدفوعات من خبلل اغبصول على العمبلت الصعبة.

 .تنمية الصناعات احمللية وزبفيض تكاليف اإلنتاج 

 .رفع القوة الشرائية للمستهلك احمللي 

                                                           
 .185. ثٛجّؼخ ع١ّٓ، ِشجغ عجك روشٖ، ص1
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 .زيادة أجور العاملُت يف صناعة التصدير 

 كتساب اإلدارة خربة يف كافة اجملاالت.إ 

 دير غير المباشر:التص .2

سًتاتيجيات اليت تناسب اؼبؤسسات اليت سبارس عملية التدويل ألول د التصدير غَت اؼبباشر من أىم اإليع
مرة، حيث يساعدىا على ذبنب الكثَت من اؼبخاطر، وهبعلها تتعلم كيفية الدخول لؤلسواق اؼبالية، بتجنب عدم 

 اؼبعرفة اؼبصاحبة لبداية ىذه التجربة.

ستخدام الوسطاء، حبيث تقوم مؤسسة ما بتعهيد نشاطها التصديري إذل دير غَت اؼبباشر بإيتم التص
أشخاص آخرين من نفس بلدىا أو أجانب يعملون غبساهبم اػباص من أجل ضمان دعم وتعزيز منتجات 

 1اؼبؤسسة يف األسواق اػبارجية.

 2وىناك عدة أنواع من الوسطاء نذكر منها8

  السمسار:. 1.2

مستقل يقوم بالربط بُت اؼبنتج واؼبستورد والتوفيق بينهما لقاء رسم أو عمولة يتفق عليها  ىو تاجر
الطرفان، وال يتحمل السمسار أية مسؤولية مالية أو قانونية سوى قيامو بإقباز بعض اإلجراءات اػباصة بالوثائق 

 واؼبستندات اػباصة بالتصدير.

  المفاوض المصدر: .2.2

 منتجات مصنعة مث بيعها يف اػبارج وذلك غبسابو اػباص. تتخذ مهمتو يف شراء

  شركة التجارة الدولية:. 3.2

تلعب ىذه الشركة دورا مهما يف تطوير التبادل العاؼبي، وتتدخل بأشكال ؿبددة يف الشراء والبيع باػبارج 
د عليها يف بداية فًتة عتماشكل من أشكال اؼبتاجرة، ويبكن اإلة أو أي بتصنيعها سواء باؼبقاول ؼبواد دل تقم

                                                           
 .37، ص2008األسدْ،  ،1. سػٛاْ ِذّذ اٌؼّش، اٌزغ٠ٛك اٌذٌٟٚ، داس ٚائً ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ؽ1
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متبلك قسم خاص بالتصدير، وتقوم ىذه اؼبؤسسات بدور تعليمي أو من قبل اؼبؤسسات اليت تًتدد بإالتصدير، 
 والسماح للمصدرين القيام بأنفسهم بإدارة وظيفة التصدير بعد مضي فًتة التدريب.

  شركة إدارة التصدير:. 4.2

ير للمؤسسة الوطنية مقابل مبلغ معُت، تتحمل غالبا حيث توافق مؤسسة وسيطة على أنشطة التصد
صبيع اؼبخاطر واؼبشاكل التصديرية، ومن مزاياىا8 تقدًن خدمات إضافية غَت النشاطات البيعية كاإلعبلن أو 

 الًتويج، تزويد اؼبنتج باؼبعلومات ؼبعرفتها باؼبتغَتات يف ـبتلف األسواق عن طريق االتصال الدائم.

 دير غير المباشر:محاسن وعيوب التص

 1تتميز أساليب التصدير غَت اؼبباشر دبزايا عديدة منها8 

 .الوفرة والسرعة النسبية وسهولة العمل 

 كتساب اؼبؤسسة للخربة واؼبعرفة وتكوين عبلقات ذبارية مع الشركاء اؼبقيمُت يف اػبارج.إ 

  يع خاصة باؼبؤسسة.ضمان السرعة يف توزيع اؼبنتجات اؼبصدرة وعدم اغباجة لتأسيس شبكة توز 

 .)ربمل اؼبوزع األجنيب عن اؼبؤسسة إدارة وسبويل اؼبخازن وـباطر عدم الدفع )عجز الزبائن 

  تسهيل عملية ذبميع البيانات واؼبعلومات اػبارجية من قبل رجل التسويق أو فبثل اؼبؤسسة يف السوق
 اػبارجي.

 ستعانة بالوكبلء ية خاص هبا أو اإلفرع مبيعات دول عدم حاجة اؼبؤسسة إذل تأسيس قسم تصدير أو
 األجانب.

 زباذ قرارات خاطئة نتيجة تعاون وسطاء التسويق الدورل من خبلل تقدًن معرفتهم تقليل غحتمال إ
 وخربهتم للمؤسسة األم.

 

                                                           
 .141. سػٛاْ ِذّذ اٌؼّش، ِشجغ عجك روشٖ، ص1
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 نتقادات اؼبوجهة ؽبذا األسلوب ىي8أما اإل

 فصاؽبا عن الوسيط بدون وبة إنائي ؼبنتجاهتا، وبالتارل صعإعبلم اؼبؤسسة عن اؼبشًتي النه ال يتوجب
 ربمل خطر خسائر زبائنها.

 لتزام بالبيع اؼبتواصل يتضمن ـباطر كبَتة.عدم اإل 

 بتعاد اؼبصدر عن اؼبستخدم النهائي.إ حتياجات الزبائن نتيجةصعوبة تكييف اؼبنتجات مع تطور إ 

 .البيع بأسعار اؼبستوردين 

 ات للسوق.ختيار اػباطئ للوسطاء يؤثر على دخول اؼبنتجاإل 

 التصدير المشترك: .3

ىتمام خاص أو مشًتك للتصدير معا هبدف ربسُت أنشطتهم ىو تضامن عدة مصدرين ذوي إ
التصديرية، يسمح ىذا األسلوب بتوزيع التكاليف واؼبخاطر بُت ـبتلف الشركاء، ويبكن أن يظهر بأشكال قانونية 

 1، النشاطات اعبماعية(.Piggy Back)التصدير احملمول 

  التصدير المحمول: .1.3

اؼبؤسسات اليت تعمل لدخول سوق جديد "العامل" تتعاقد مع مؤسسة أخرى تعمل أصبل يف  ىبص
قابل يسمح السوق "احملمول" واليت تقوم بتوفَت منتجات لبنيتها اػباصة )شركات تابعة، قوة البيع...اخل( وباؼب

ة، التصدير احملمول يضمن للحامل ربصيل الفوائد على ستفادة من شبكة التوزيع الدولياغبامل للمحمول من اإل
فبا  2الفور مقابل دفع إتاوات أو عموالت، كما يستفيد من تنظيم قوة البيع واؼبعرفة بالسوق بالنسبة للمحمول

حتياجات األسواق الدولية، وبالتارل نتجاهتا دبا يتبلءم مع األنظمة وإيساعده على القيام بإجراءات تكييف م
ا من دخول األسواق بسهولة وربح الوقت، أيضا تستفيد اؼبؤسسة اغباملة من توسيع خطوط منتجاهتا سبكينه

وتسويقها عرب شبكتها التجارية، ومن ـباطر ىذا النوع من التصدير ىو ؿباولة اؼبؤسسة الكبَتة السيطرة على 
 اؼبؤسسة الصغَتة أو إنبال منتجاهتا.

                                                           
 .130. صسصاس اٌؼ١بشٟ ٚثشان دٕبْ، ِشجغ عجك روشٖ، ص1

2. A.Barelier et autre, Exporter Pratique du commerce International, 13ed, ed foucher, Paris, 1997, P:159. 
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 قباح ىذه الطريقة يتطلب8

 كون فعبل سلع مكملة فبا يساعد قوة البيع بالنسبة للمحمول على تشكيلها بسهولة اؼبنتجات ت
 وربريكها.

 .اؼبؤسسات تكون متشاهبة اغبجم، حبيث تكون العبلقات متوازنة 

  النشاطات الجماعية:. 2.3

ثر قتصاديا وأكثر فعالية وماليا أكة مؤسسات راغبة بالتصدير، ويكون إتقوم على أساس التعاون بُت عد
بلل ستقالتصدير بكثرة وبشكل أفضل، مع اإلحتفاظ باإلمنفعة لسلسلة من األعمال الفردية، واؽبدف منو ىو 

ن تعاون األعضاء يساعد على وضع أشخاص متخصصُت، وبالتارل سيكون البيع اؼبارل والقانوين للمؤسسة، كما أ
خربة، ولو آثار سلبية من الشركاء وكسب  بسعر أفضل ويف أسواق أوسع. ومن فوائده زبفيض التكاليف، وتدريب

بينها8 فقدان بعض الفرص )اغبد من اؼبنافسة بُت األعضاء(، فقدان الفعالية والكفاءة التجارية، الشعور بعدم الثقة 
 ستمرار.ختلف األعضاء وعجز بعض أعضاء اإلرباد عن اإلبُت األعضاء، عدم اؼبساواة يف ترويج اؼبنتجات ؼب

 تفاقيات التعاقديةإلالمطلب الثاني: ا

رتباط طويل األجل بُت مؤسسة دولية ومؤسسة يف دولة أخرى يلتزم دبقتضاىا الطرف وىي عبارة عن إ
ومن مع ضمان عدم قيام الطرف الثاين بإستثمارات مادية، األول بنقل التكنولوجيا وحق اؼبعرفة إذل الطرف الثاين 

 1بُت أشكال ىذه التعاقدات ما يلي8

 تراخيص:عقود ال .1

قد يكون الًتخيص ستثمار اؼبباشر خارجيا، دير غَت فعال وتكون مًتددة يف اإلعندما ذبد اؼبؤسسة التص
)اؼبعرفة ستخدام أصول معنوية غَت ملموسة ألجنبية بإتفاق يسمح للشركة احبل وسطا معقوال، والًتخيص ىو إ

خًتاع، أسرار مهنية، اسم الشركة، أي ة التجارية، براءة إتاجية، العبلمالفنية والتكنولوجية اؼبستخدمة يف العملية اإلن

                                                           
 .99، ص2003، اإلعىٕذس٠خ، ِظش، 1. ػظبَ اٌذ٠ٓ أثٛ ػٍفخ، اٌزغ٠ٛك اٌذٌٟٚ، ِإعغخ دٛسط اٌذ١ٌٚخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ؽ1
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وعليو تقوم الشركة األجنبية بتصنيع منتج للبيع يف بلدىا وأحيانا يف األسواق احملددة  1عنصر آخر لو قيمة سوقية(،
 ستحقاق مارل مطلوب ؼبانح الًتخيص دبا يتوافق وحجم الكميات اؼبباعة وغَت اؼبباعة.مقابل إ 2األخرى،

سًتاتيجية مناسبة يف بعض الظروف مثل8 وضع بعض البلدان اؼبستوردة قيود على عد الًتخيص إي
الواردات واليت تزيد من تكلفة اؼبنتج، زبوف بعض البلدان ؼبلكية األجانب، خطر تقليد براءات االخًتاع 

 والعبلمات التجارية والرغبة يف ضبايتها.

 3من وجهة نظر المرخص يفيد الترخيص في:

 ند وجود نقص يف رأس اؼبال، اؼبوارد اإلدارية والتنظيمية، اؼبعرفة بالسوق.ع 

 ستثمار اؼبباشر الحقا.ىو أسلوب إلختبار السوق وتطويره من أجل اإل 

 ستفادة من نظام التغذية العكسية للتكنولوجيا اؼبستخدمة بعد الًتخيص وبالتارل إمكانية إجراء اإل
 اؼبؤسسة اؼبرخصة واؼبالكة.ربسينات وتعديبلت ضرورية من قبل 

 حتمال ربول اؼبرخص لو إذل منافس جديد يف ىيكل وب الشراكة عن طريق الًتخيص عند إيفيد أسل
 الصناعة أو يف السوق اؼبستهدفة.

 كذلك يحقق الترخيص الدولي عدة فرص من منظور المرخص له منها:

 قليلة. متبلك تكنولوجيا أو منتجات رخيصة بصورة سريعة ودبخاطرفرصة إ 

 .توفَت الوقت واعبهد واؼبال للمرخص لو 

  إعطاء فرصة إجراء تنويع يف اؼبنتجات اؼبستخدمة عن طريق ربقيق توليفة جيدة من اؼبواد اليت يبتلكها
 اؼبرخص لو.

 
                                                           

1. Kotler Philip et Dubois Bernard, Marketing management, 11éme édition, Person Education, Paris, 2004, 

P:408. 

2. Sak Onkvisit John J.Shaw, international marketing : Strategy and theory, fifth edition, north edge, London, 

2009, P:297. 
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 أما المخاطر المرفقة للترخيص الدولي فهي:

 خدام ىذه اغبقوق وعدم اإللتزام رار التكنولوجية، إضافة إذل سوء إستإمكانية سرقة حقوق اؼبلكية واألس
 تفاق الًتخيص اؼبوقع من قبل اؼبرخص لو.بإ

 .إمكانية ربول اؼبؤسسة اؼبرخص ؽبا إذل منافس قوي يهدد وجود مصاحل اؼبؤسسة األصلية يف السوق 

 .1ربديد فرص الطرفُت يف السوق 

 .فقدان السيطرة على العمليات واعبودة والسوق 

 ورة للدولة اغباصلة على الًتاخيص.حتمال فقدان األسواق اجملاإ 

 ستثمار اؼبباشر.ض العائد أو الربح باؼبقارنة باإللبفاإ 

 متياز:عقود اإل .2

مات يقوم على منح شركة دولية متياز كتقنية وأسلوب ذباري مستخدم يف ؾبال التوزيع والصناعة واػبداإل
 ن، وذلك ؼبؤسسة ؿبلية يف دولة أخرى.متياز أداء عمل معُت مع ربديد كل من طريقة الزمان واؼبكاحق إ

ة متياز ىو أسلوب مشاركة بُت شركة ماكبة وعدة شركات فبنوحاإل»حدد اإلرباد الفرنسي اإلمتياز يف 
ستعمال خربة ما كسب صر8 اؼبلكية تضم عبلمة أو شعار، إبتكار، يتألف من ثبلثة عناإلستغبلل عبلمة أو إ

 2«.ت أو اػبدماتاؼبهارة واؼبعرفة، ؾبموعة من اؼبنتجا

ويبكن التمييز بُت ثبلث فئات  متياز،ي عدة أشكال تبعا ؼبيزات مانح اإلمتياز العاؼبوقد يأخذ اإل
 متياز8 اؼبنتجات، العبلمة التجارية، اػبدمات.لئل
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  متياز المنتجات:إ. 1.2

وربت اظبها  متيازاغباصلُت على اإليسمح للمؤسسة بسرعة توزيع منتجاهتا من خبلل بيعها عن طريق 
 متياز8يبكن أن مبيز األشكال التالية لئلاػباص و 

 متياز بُت مصنع ومورد8 مثل ترخيص بُت اإلShell.Renault. 

 متياز بُت ذبار صبلة وذبار ذبزئة.اإل 

 ثنُت يف بلدين ـبتلفُت.اإلمتياز بُت مصنعُت إ 

  متياز العالمة التجارية:غ .2.2

بلمة مشهورة لشخص آخر مع فرض مواصفات أو معايَت ؿبددة يقوم ىذا األسلوب على منح اسم أو ع
 للطرف اؼبمنوح وذلك تفاديا غبدوث إساءة لشهرة العبلمة، مع ضمان العبلمة واإلمداد )التموين( خبلل الزمن.

  متياز الخدمات:إ. 3.2

ات وذبار نتشارا، يقوم على تبادل مهارة أو معرفة ذبارية بُت مؤسسة خدميعد من األساليب األكثر إ
 1ذبزئة، وقباح ىذا األسلوب يعتمد على أىداف اؼبؤسسة، منتجاهتا، مهاراهتا، خصائص السوق اؼبستهدفة.

 2متياز عددا من المزايا والعيوب أهمها:تتيح عقود اإل

 .إمكانية التوسع السريع يف األسواق الدولية بتكلفة منخفضة 

 تقدًن طريقة موحدة للتسويق ذات طابع وصورة فبيزة. 

 .تقليل اؼبخاطر السياسية 

 اذبية متياز لعدة أسواق وبفز اؼبؤسسة على التجديد، البحث والتطوير التكنولوجي بغية اغبفاظ على جاإل
 متيازاهتا.وجودة إ

                                                           
 .134. صسصاس اٌؼ١بشٟ ٚثشان دٕبْ، ِشجغ عجك روشٖ، ص1

 .103. ػظبَ اٌذ٠ٓ أثٛ ػٍفخ، ِشجغ عجك روشٖ، ص2



 عتبارات البيئية المطلوبة في األسواق الدوليةتدويل المؤسسات في ظل النظم واإل         الفصل الثاني:   
 

 
131 

 أما العيوب:

 متياز.السيطرة غَت الكاملة على عقد اإل 

 متياز.يستطيع منافسة اؼبؤسسة صاحبة اإل حتمال خلق منافس قويإ 

  1تفاقية تضمن حقوق الطرفُت.يف صياغة إالصعوبة 

 ستثمار اؼبباشر.ضآلة األرباح مقارنة باإل 

 متياز.اغبكومات على عقود اإل اؼبوانع واحملددات اليت تضعها 

 عقود التصنيع: .3

تفاقية مربمة بُت اؼبؤسسة الدولية وإحدى اؼبؤسسات يف الدولة اؼبضيفة، تقوم اؼبؤسسة الوطنية عبارة عن إ
تفاقيات إنتاج بالوكالة، وعادة ما تكون ابة عن اؼبؤسسة الدولية أي أهنا إا بتصنيع وإنتاج سلعة معينة نيدبقتضاى
عقد التصنيع تفاقيات طويلة األجل مع ربكم الطرف األجنيب بإدارة عمليات اؼبشروع واألنشطة اؼبختلفة. ىذه اإل

انا قد يكون السبيل الوحيد لدخول البلد الذي قد يكون ضروريا من أجل التغلب على اغبواجز التجارية، وأحي
ليا، أو إذا كان عدم اإلستقرار السياسي هبعل من رباول فيو اغبكومة تأمُت العمالة احمللية باإلصرار على اإلنتاج ؿب

تحقيق وجود التسويق دون ـباطر ستثمار األجنيب غَت حكيم قد تكون عقود التصنيع أفضل وسيلة لقرار اإل
 2يف التصنيع.ستثمار لئل

  تتميز عقود التصنيع بعدم اغباجة إذل موارد مالية كبَتة، البفاض تكاليف اإلنتاج والتسويق، يبلئم أكثر
 اؼبؤسسات اليت تتوفر على مزايا تنافسية يف اجملاالت الفنية واؽبندسية، اإلدارية باؼبقارنة بنظَتهتا اإلنتاجية.

 مزايا االستثمار اؼبباشر. اعبمع بُت اإلنتاجية ومزايا الًتخيص وبعض 

 .العيب يف عقود التصنيع كطريقة دخول ال يسمح للمشًتي بالسيطرة على األنشطة التصنيعية 

 .توقف اؼبزايا السابقة على مدى توافر الطرف الوطٍت الذي يتميز بالكفاءة والفعالية يف اإلنتاج والتسويق 
                                                           

1. Corinne Pasco-Behro, Marketing International, 3éme edition, Dunod, 2000, P: 180. 

2. Isobel Robin, Doole Lowe, international marketing strategy: Analysis, Development and implementation, 

Cengage Learning EMEA, 2008, P: 301. 
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 عقود اإلدارة: .4

لقيود اؼبفروضة على اؼبؤسسة األجنبية إما لبيع عملياهتا احمللية أو قد تدفع بعض حاالت ضغط اغبكومة وا
التخلي عن السيطرة، ربت ىذه الظروف هبوز للمؤسسة وضع وسيلة أخرى لتوليد عائداهتا بتوقيع عقد إدارة مع 

نية اغبكومة أو مالك جديد من أجل إدارة كل أو جزء من أعمالو، لكن قد يفتقر اؼبالك اعبديد للخربات الف
 1ستثمار حىت يتم تدريب اؼبوظفُت احملليُت على إدارة اؼبشروع،وبتاج إذل مبوذج جديد إلدارة اإل واإلدارية، أيضا قد

 2وذلك لقاء عائد مادي )أجور ورسوم معينة( أو مقابل اؼبشاركة يف األرباح أو نسبة من عائد اؼببيعات.

ق بإستثمارات أقل وـباطر سياسية أقل، كما أهنا تستخدم عقود اإلدارة كإسًتاتيجية سليمة لدخول السو 
ستثمارية مشًتكة أو فبلوكة بالكامل، أيضا تسهل ال ربتاج إذل رأس مال، وتساعد يف اغبصول على مشروعات إ

 دخول أسواق أجنبية أخرى ؿبيطة بالدولة اؼبضيفة، واحملافظة على السوق.

دخل الطرف الوطٍت يف شؤون اإلدارة بدعوى اغبفاظ حتمال تفإن عقود اإلدارة قد تؤدي إذل8 إ باؼبقابل
ستثمار يؤدي إذل خلق مشاكل تنظيمية وإنتاجية اإلعلى األموال اؼبستثمرة، التضارب يف اؼبصاحل بُت طريف 

 وتسويقية.

 ستثمار األجنبي المباشرالمطلب الثالث: اإل

مان، عادة ما تبدأ اؼبؤسسات يف هبري تدويل اؼبؤسسة يف مراحل تدرهبية على مدار فًتة طويلة من الز 
لنشاط الدورل، ومن مث التقدم التصدير دون ربليل أو دون الكثَت من التخطيط وىو أبسط شكل من أشكال ا

 ستثمار األجنيب اؼبباشر الذي يبثل أعلى درجات اؼبخاطرة عند دخول األسواق الدولية.لئل

 ستثمار األجنبي المباشر:تعريف اإل .1

اإلستثمار األجنيب اؼبباشر على أنو ( U.N.C.T.A.D)م اؼبتحدة للتجارة والتنمية عرف تقرير األم
ستمرارية طويلة األمد بُت الدولة اؼبضيفة واؼبستثمرين األجناب، وقد يسعى ىؤالء قة إستثمار يفًتض وجود عبلإ

 3يفة.اؼبستثمرون عن طريق ىذه العبلقة إذل التحكم يف مشاريع أو مؤسسات تنتمي للدولة اؼبض

                                                           
1. Sak Onkvisit et John J.Shaw, Opcit, P:301. 

 .242، ص2004لذف، ثذٛس اٌزغ٠ٛك ٚاٌزغ٠ٛك اٌذٌٟٚ، داس اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذح، ِظش،  . ػجذ اٌغالَ أث2ٛ

3. UNCTAD, world investment Report, (Geneva and new York, UN, 1998), P.P:350-352. 
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ستثمار األجنيب اؼبباشر بأنو تكوين منشأة أعمال جديدة أو توسيع منشأة قائمة، وذلك ويبكن تعريف اإل
ستثمار األجنيب اؼبباشر ىي أن دولة أخرى، وىناك خاصية ىامة لئل عن طريق مقيمي دولة معينة ضمن حدود

وبتفظون أيضا حبق اإلدارة والتحكم يف كل  اؼبستثمرين ال وبتفظون فقط حبق ملكية ىذه اؼبنشأة األجنبية، ولكن
 1عمليات اؼبنشأة األجنبية.

ستثمار يف مشروعات تقع خارج بأنو قيام شركة أو منشأة ما باإل ستثمار األجنيب اؼبباشركما يعرف اإل
 2حدود الوطن األم، وذلك هبدف فبارسة قدر من التأثَت على عمليات تلك اؼبشروعات.

 بقة نستخلص ما يلي8ومن بُت التعاريف السا

 .عملية توظيف ألموال أجنبية غَت وطنية يف موجودات رأظبالية ثابتة يف دولة معينة 

 ستمرارية طويلة األمد بُت الدولة اؼبضيفة واؼبستثمرين األجانب.إستثمار يفًتض وجود عبلقة إ 

 .تكوين منشأة أعمال جديدة أو توسيع منشأة قائمة 

 مليات تلك اؼبشروعات.فبارسة قدر من التأثَت على ع 

 ستثمار األجنبي المباشر:مكونات اإل .2

أي األساس التمويلي لو  (F.D.I)ستثمار األجنيب اؼبباشر لرئيسية لئلوىنا البد من معرفة اؼبكونات ا
 وىي8

وىو قيام اؼبستثمر األجنيب بشراء حصة من مشروع معُت يف بلد آخر )البلد اؼبضيف(  رأس المال المساهم به:
 3 بلده األصلي )البلد األم(.غَت

 ويتضمن رأس اؼبال اؼبساىم بو بناء أصول جديدة أو شراء أصول قائمة باإلضافة إذل اغبيازة واالندماج.

                                                           
ذ ػٍٟ، داس اٌّش٠خ، اٌش٠بع، . جْٛ ٘ذعْٛ، ِبسن ٘شٔذس، اٌؼاللبد اإللزظبد٠خ اٌذ١ٌٚخ، رشجّخ: ؽٗ ػجذ هللا ِٕظٛس، ِذّذ ػجذ اٌظجٛس ِذ1ّ

 .700-699، ص.ص1987اٌغؼٛد٠خ، 

، 2004رؼبس٠ف ٚلؼب٠ب، عٍغٍخ جغش اٌز١ّٕخ، اٌّؼٙذ اٌؼشثٟ ٌٍزخط١ؾ، اٌغٕخ اٌضبٌضخ، اٌى٠ٛذ، –. دغبْ خؼش، اإلعزضّبس األجٕجٟ اٌّجبشش 2

 .03ص

3. ESCWA, comparatives study of national strategies and policies with regard to foreign direct investment in the 

ESCWA region, (New York: United Nations, 2001), P: 03. 
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وتتمثل يف حصة اؼبستثمر األجنيب غَت اؼبوزعة كأرباح األسهم واألرباح الغَت معادة إذل  ستثمارها:األرباح المعاد إ
قتصاد البلد ن الشركات اؼبسانبة يفًتض إعادة إستثمارىا يف إذه األرباح احملتجزة ماؼبستثمر األجنيب، فمثل ى

 1اؼبضيف.

تتمثل معامبلت الدين داخل الشركة، بالقروض بُت الشركة األصلية )األم( وفروعها،  القروض داخل الشركة:
اؼبضيف، إضافة إذل اقًتاض وتشَت إذل القروض الطويلة أو القصَتة األجل من الدول والشركات يف غَت البلد 

 2رؤوس األموال بُت اؼبستثمرين اؼبباشرين.

 ستثمار األجنبي المباشر:شروط اإل .3

 3ستثمار اؼبباشر8يعا لكي تقوم الشركة الدولية باإلوبدد دانينغ ثبلث شروط أساسية، هبب توافرىا صب

 لتكنولوجية والتسويقية، اؼبهارات هبب أن سبتلك الشركة ؾبموعة مزايا خاصة، تشمل8 اؼبعارف، اػبربات ا
 والكفاءات اإلدارية، القدرات والكفاءات التمويلية، والعمل يف سوق يتميز باحتكار القلة.

  اغبفاظ على ىذه اؼبزايا داخل نطاق الشركة، فبا هبعلها تفضل عدم اللجوء إذل منح حق الًتاخيص، أو
 االمتياز، أو ما شابو ذلك.

 ة ستَتاد، أو إمكانيايا إمكانية التغلب على موانع اإلمكان ؿبدد، وتشمل ىذه اؼبز  توافر مزايا التواجد يف
ستفادة من التشجيعات والتحفيزات اليت اإلستفادة من إلبفاض تكلفة العمالة، وإرتفاع مهاراهتا، أو اإل

 سبنحها الدولة اؼبضيفة.

 

 

 

 

                                                           
1. UNCTAD, world investment report, (Geneva and new York, UN, 1998), P.P:219-220. 

 .15، ص2002، ث١ذ اٌذىّخ، ثغذاد، اٌؼشاق، . ٕ٘بء ػجذ اٌغفبس، االعزضّبس األجٕجٟ اٌّجبشش ٚاٌزجبسح اٌذ١ٌٚخ: اٌظ١ٓ ّٔٛرجب2

 .88-87، ص.ص1996. ػّشٚ خ١ش اٌذ٠ٓ، اٌزغ٠ٛك اٌذٌٟٚ، داس اٌىزت، اٌمب٘شح، ِظش، 3
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 ستثمار األجنبي المباشر:أشكال اإل .4

 تثمار األجنيب اؼبباشر على النحو التارل8سيبكن توضيح أشكال اإل

  ستثمار المشترك:اإل .1.4

ستثمار اؼبشًتك ىو أحد مشروعات األعمال، يبتلكو أو يشارك فيو طرفان أو أكثر يف أن اإل يرى كولد
يف متبلك حصة يف رأس اؼبال بل أيضا اؼبشاركة ئمة، حيث ال تقتصر اؼبشاركة على إدولتُت ـبتلفتُت بصفة دا

 1خًتاع.دارة أو اػبربة وبراءات اإلاإل

دولة أجنبية،  ستثمار اؼبشًتك ينطوي على عمليات إنتاجية أو تسويقية تتم يففَتى أن اإل Terpstraأما 
ستثمار فيها مؤسسة دولية سبارس حقا كافيا يف إدارة اؼبشروع أو العملية اإلنتاجية بدون يكون أحد أطراف اإل
 2السيطرة الكاملة عليو.

 ن بُت األسباب اليت تدفع إذل إقامة مشاريع مشًتكة ىي8وم

  بعض البلدان مثل الفلبُت، بعض الدول األفريقية، تفرض قوانُت لتقييد اؼبلكية األجنبية، ىذا األسلوب
 يسمح للمؤسسة األجنبية امتبلك بعض األصول التجارية واإلنتاجية.

 ف يبكن أن تزيد من سرعة دخول السوق.العديد من اؼبؤسسات ذبد أن الشراكة يف البلد اؼبضي 

  التكنولوجيا التكميلية أو اؼبهارات اإلدارية اليت يقدمها الشركاء تؤدي إذل فرص جديدة يف القطاعات
 القائمة.

 .3العمليات العاؼبية يف البحث والتطوير واإلنتاج باىظة التكاليف لكنها ضرورية لتحقيق مزايا تنافسية 

 

 

                                                           
 .153. ػٍٟ ػجبط، ِشجغ عجك روشٖ، ص1

 .296، ص2006. ػجذ اٌغالَ أثٛ لذف، ئداسح األػّبي اٌذ١ٌٚخ، اٌذاس اٌجبِؼ١خ، ِظش، 2

3. Isabel Robin, Doole Lowe, Op.cit, P:254. 
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 1ت المشتركة:مزايا وعيوب المشروعا

ستثمار خاصة األخطار غَت التجارية ستثمار اؼبشًتك يف زبفيض اؼبخاطر احمليطة دبشروع اإليساعد اإل
 مثل8 التأميم واؼبصادرة فضبل عن زبفيض حجم اػبسائر الناصبة عن التعرض ألي خطر ذباري.

 يقية خاصة بالسوق األجنيب.ستثمار اؼبشًتك يف حالة عدم توفر موارد مالية وبشرية ومعرفة تسو يفضل اإل

للشركة األم، التعرف على طبيعة السوق اؼبضيفة، إنشاء قنوات للتوزيع، ضباية مصادر اؼبواد اػبام األولية 
 ستثمار مشًتك هبب على اؼبؤسسة دراسة وتقييم اؼبشروع من كافة جوانبو8وقبل الدخول يف أي إ

 .وضع تصور للصفقات اؼبرغوبة يف الشريك 

 ح الشركاء احملتملُت.ربديد ومس 

 .التفاوض على بنود اؼبشروع اؼبشًتك 

اؼبطلق للطرف  ستثمار الذي ينطوي على التملكنوع من اؼبستثمرات باؼبقارنة باإلأما عن عيوب ىذا ال
 2ستثمار، فتكمن يف اآليت8األجنيب ؼبشروع اإل

 عدم مشاركة أي طرف ثاين يف لى حرمان الدول اؼبضيقة من اؼبزايا السابقة، إذا أصر الطرف األجنيب ع
 ستثمار.اإل

 ستعداد اعبيد وتوفر القدرة لى مدى توافر الطرف الوطٍت ذي اإلإن ربقيق اؼبنافع اؼبذكورة وغَتىا يتوقف ع
 ستثمارية اؼبشًتكة خاصة يف الدول اؼبتخلفة.ة، على اؼبشاركة يف اؼبشروعات اإلالفنية واإلدارية واؼبالي

 ثمار اؼبشًتك يف ربقيق أىداف الدول النامية اػباصة بتوفَت العمبلت األجنبية ستإن مسانبة مشروعات اإل
أقل بكثَت باؼبقارنة دبشروعات (، وربسُت ميزان اؼبدفوعات وغَتىا فبا ذكر سلفا، أجنيب)رأس مال 

 ستثمارات اؼبملوكة ملكية مطلقة للمستثمر األجنيب.اإل

                                                           
 .200، ص2010، ػّبْ، األسدْ، 1. عبِخ ػجذ اٌّطٍت ػبِش، ئداسح األػّبي اٌذ١ٌٚخ، داس اٌفىش ٔبششْٚ ِٚٛصػْٛ، ؽ1

 .483. ػجذ اٌغالَ أثٛ لذف، دساعبد فٟ ئداسح األػّبي، ِشجغ عجك روشٖ، ص2
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 ر الوطٍت، فقد يؤدي ىذا إذل ضعف حجم اؼبشروع فبا لبفاض القدرة اؼبالية للمستثمنظرا إلحتمال إ
يصبح من احملتمل جدا أن تقل إسهامات ىذا اؼبشروع يف ربقيق أىداف الدولة اػباصة، مثبل بزيادة 

لبفاض تدفق اجة السوق احمللي من اؼبنتجات، وإفرص التوظيف، والتحديث التكنولوجي، وإشباع ح
 العمبلت األجنبية.

 المملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي:ستثمارات اإل .2.4

ستثمارات يف قيام الشركات اؼبتعددة اعبنسيات بإنشاء فروع لئلنتاج أو التسويق أو أي نوع ىذه اإل تتمثل
 ستثماراتأكثر اإل وتعد 1آخر من النشاط اإلنتاجي أو اػبدمي بالدول اؼبضيفة، تكون فبلوكة ؽبا بالكامل،

 رتفاع تكلفتها.إَتة على الرغم من ـباطرىا واتفضيبل من طرف اؼبؤسسات الكب

اؼبقدمة، القيام  ستثمار يف البلدان النامية على ربليل بعض اؼبتغَتات كوضعية البلد، اؼبزاياإليتوقف قبول ا
اؼبواد األولية، فوائد الشروط اإلستثنائية  ستخدام اليد العاملة، النقل، بتحليل مؤشرات إقتصادية ىامة )تكلفة إ

 2يازات الضريبية، الضمانات(.متكاإل

 3ووبقق ىذا الشكل للمؤسسة الدولية مزايا عدة منها8

  توفر اغبرية الكاملة يف اإلدارة والتحكم يف النشاط اإلنتاجي وسياسات األعمال اؼبرتبطة دبختلف أوجو
 النشاط الوظيفي للمؤسسة )تسويقية، إنتاجية، مالية، السياسات اػباصة باؼبوارد البشرية(.

  لبفاض تكاليف عوامل اإلنتاج.باح اؼبتوقع اغبصول عليها نتيجة إكرب حجم األر 

  خلق صورة أفضل لدى اعبمهور يف البلد اؼبضيف نتيجة توفَت فرص العمل، فبا يسمح ؽبا بوضع وتنفيذ
 سياسات تصنيع وتسويق تضمن ؽبا ربقيق أىدافها على اؼبدى الطويل.

  اإلدارة، العمبلء، اؼبمولُت، اؼبوزعُت احملليُت يضمن ؽبا ربسُت حفاظ اؼبؤسسة على عبلقات وطيدة مع
 قدرهتا على تعديل ؾبهوداهتا التسويقية ومنتجاهتا بسرعة ؼبواجهة تفضيبلت اؼبستهلك.

 .التغلب على القيود التجارية واعبمركية اليت تضعها الدول اؼبضيفة على الواردات 
                                                           

 .110، ِظش، ص2خ ٚإٌشش، ؽ. ػجذ اٌغالَ أثٛ لذف، ِجبدب اٌزغ٠ٛك اٌذٌٟٚ، اٌذاس اٌجبِؼ١خ ٌٍطجبػ1

2. Philip Kotler et autres, Marketing Management, 11éme édition, Op.cit, P:782. 

 .140. صسصاس اٌؼ١بشٟ، ثشان دٕبْ، ِشجغ عجك روشٖ، ص3
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 1فيما يلي8 ستثمارا يبكن خصر عيوب ىذا النوع من اإلكم

  اغباجة إذل موارد رأظبالية وإدارية كبَتة فضبل عن زيادة درجة اؼبخاطرة بزيادة رأس اؼبال اؼبستثمر ىذا ما
 ستثمار.لتقدير درجة اؼبخاطرة وعوائد اإل سًتاتيجييفرض على اؼبؤسسة القيام بتخطيط إ

 نسحاب من ة اإلداد طويلة مع صعوبسًت تكلفة عالية للبدء تقابلو فًتة إ ستثماري إذلوبتاج اؼبشروع اإل
 السوق يف حالة فشل اؼبشروع.

 ستراتيجيةالمطلب الرابع: التحالفات اإل

سًتاتيجي  ؼبؤسسات الراغبة يف التدويل إذل إختيار أسلوب التحالف اإليف كثَت من اغباالت تلجأ ا
الستثمار اؼبباشر...(، وردبا كشكل من أشكال الدخول لؤلسواق الدولية بدال من األشكال األخرى )التصدير، ا

 يطرح تساؤل جد مهم وىو ؼباذا تتحالف اؼبؤسسات؟

 سًتاتيجية ألربعة أسباب8دل التدويل تتبٌت اؼبؤسسة ىذه اإلواإلجابة بسيطة يف عا

 .تقليل اؼبنافسة 

 .اؼبشاركة يف اؼبخاطر احملتملة 

 .التكامل يف اإلنتاج 

 .التغلب على مصاعب وعقبات التسويق 

 ستراتيجية:التحالفات اإل تعريف .1

سات التنافسية، واليت ثنُت أو ؾبموعة من اؼبؤسعقد إتفاق تعاوين بُت إ»التحالف اإلسًتاتيجي يقصد ب
شًتاك أو تبادل اؼبوارد من أجل التحقيق نية عادة ما تكون طويلة، تضع باإلستقبلليتها خبلل فًتة زمربافظ على إ

 2«.سلسلة القيمة اؼبستمر لؤلىداف اؼبشًتكة حسب مراحل

                                                           
 .68. ػّشٚ خ١ش اٌذ٠ٓ، ِشجغ عجك روشٖ، ص1

دبٌخ اٌذٚي اٌّغبسث١خ، أؽشٚدخ ١ًٌٕ  -شؼجخ اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ–ٚاٌّزٛعطخ  . ش١شخ ٔٛاي، آصبس اٌزذبٌفبد واعزشار١ج١خ ٌّٕٛ اٌّإعغبد اٌظغ١شح2

 .81، ص2015/2016، 03شٙبدح دوزٛساٖ ػٍَٛ فٟ ػٍَٛ اٌزغ١١ش، رخظض ئلزظبد طٕبػٟ، جبِؼخ اٌجضائش 
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 سًتاتيجي بناء على ىذا التعريف دبا يلي8اإلالتحالف  يتميز

 .اإلقباز اؼبشًتك للمشروع واألىداف احملددة 

 ستقبللية الشركاء.إ 

 .مدة اؼبشروع طويلة األجل 

 شًتاك، أو تبادل اؼبوارد.وضع باإل 

ستغبلل و أكثر حول التعاون إل مؤسستُت أتفاق تعاقدي بُتوبالتارل فالتحالف اإلسًتاتيجي أكثر من إ
 موارد اآلخر وخرباتو من أجل ربقيق توسع سريع للسوق الدورل.

 ستراتيجية الدولية:فوائد التحالفات اإل .2

سًتاتيجية إذل اغبصول على عائد منظور من اؼبوارد اؼبالية أو غَت ات الدولية من ربالفاهتا اإلهتدف اؼبؤسس
سًتاتيجي يف إذل ىذه اؼبزايا يفيد التحالف اإلربات واؼبهارات التقنية، إضافة منظور من القدرات التنظيمية واػب

 1ربقيق ما يلي8

  سهولة الدخول على السوق الدورل نتيجة تقليل تأثَت القيود واحملددات مثل8 تكاليف العمليات التشغيلية
سسات ؿبلية ختيار مؤ إأوروبا تقوم اؼبؤسسات الغربية ب واإلدارية مثل8 هبدف دخول أسواق وسط وشرق

 ع اؼبعلومات التسويقية عن اؼبستهلكُت وشبكات التوزيع احمللية.للستفادة منها يف صب

  اؼبشاركة يف اؼبخاطر فمؤسسات األعمال الرائدة ال تستطيع أن تكون دبنأى عن اؼبنافسة الشديدة عند
سًتاتيجي لتقليل حالف اإلنتجات جديدة، ويستخدم التأو عند تطوير م الدولية سواقاألدخوؽبا إذل 

اؼبخاطر اؼبًتتبة على اؼبنافسة أو على األقل السيطرة النسبية أو احملدودة لآلثار السلبية والتهديدات اؼبرتبطة 
سًتاتيجي دورل مع عدد من الشركات اليابانية لتقليل اؼبخاطر لتحالف إ Boeingهبا، مثل8 تطوير شركة 

 جديد من طائراهتا. اؼبالية يف عملية تطوير وإنتاج جيل

  اؼبشاركة باؼبعرفة واػبربات مثل8 الشراكة بأسلوب اؼبشاريع اؼبشًتكة بُتToyota  وGM. 

                                                           
 .59،57. عؼذ غبٌت ٠بع١ٓ، ِشجغ عجك روشٖ، ص.ص1
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 رتباطات اعبديدة بُت أنشطة أو لناتج عن تشكيل ؾبموعة من اإلالتعاضد واؼبيزة التنافسية أي األثر ا
ناعة، واإلرتباط بُت ؤسسات أخرى يف نفس ميدان الصؾباالت أعمال سواء داخل اؼبؤسسة أو م

 سًتاتيجي يعزز من قدرهتا على اؼبنافسة وتعزيز كفاءهتا يف دخول السوق دبفردىا.مؤسستُت يف ربالف إ

 ستراتيجية:أشكال التحالفات اإل .3

 سًتاتيجية فيما يلي8مبيز بُت عدة أشكال للتحالفات اإليبكن أن 

  التحالف بين المتنافسين: .1.3

جل تنافسة بصورة مباشرة يف نفس قطاع الصناعة، يكون التحالف قصَت األتستلزم وجود مؤسسات م
 سًتاتيجية.وغَت ؿبقق ألىداف الطرفُت اإل

  تحالفات الضعف: .2.3

تكون بُت مؤسستُت أو أكثر هبدف توحيد إمكانياهتم وتوحيد موقعهم يف السوق، ىذا النوع من 
 تقال ملكية أحد األطراف إذل الطرف اآلخر.ذل إنتبلشى يف النهاية أو ينتهي إالتحالف قد يفشل أو ي

  تحالفات المتمايزين: .3.3

يكون بُت مؤسسة ضعيفة وأخرى قوية ويف معظم األحيان تنتقل ملكية الطرف الضعيف إذل الطرف 
 1سنوات. 3األقوى، ال يتعدى عمر ىذا النوع من التحالف 

التحالف فقد يكون ربالف إسًتاتيجي موجها ى وؾبال سًتاتيجية من حيث اؼبدوزبتلف التحالفات اإل
ستفادة من اؼبزايا اؼبطلقة أو النسبية اليت يتمتع هبا كل طرف )مواد خام، أسواق اؼبال، لئلنتاج هبدف اإل

التكنولوجيا...اخل( ولتحقيق ذلك تقيم العديد من الشركات األمريكية اليابانية واآلسيوية مصانع خارج حدودىا 
اليابانية على أساس اإلنتاج وتصنيع بعض  Hondaالربيطانية مع شركة  Roverالف ؾبموعة اإلقليمية مثل8 رب

 اؼبوديبلت بصورة مشًتكة.

                                                           
 .64. عؼذ غبٌت ٠بع١ٓ، ِشجغ عجك روشٖ، ص1
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ستفادة من اػبربة التكنولوجية لدى مؤسسة ما غايتها األساسية اإلسًتاتيجية التكنولوجية التحالفات اإل
سًتاتيجي بُت شركيت )أي يت أند يت( األمريكية إل السوق الدولية مثل8 التحالف ايف بلد ما مقابل الدخول إذل

 و)أوليفييت( اإليطالية.

دولتُت ـبتلفتُت لتشكيل ندماج فيها بُت شركتُت فبلوكتُت ليوجد ربالفات إسًتاتيجية تسويقية يتم اإل
ائع ستفادة من التخفيض يف تكاليف نقل البضشبكة التوزيع العائدة لشركتُت لئلستخدام ربالف إسًتاتيجي بإ

 1واؼبنتجات.

 ستراتيجية:أسباب فشل التحالفات اإل .4

 2سًتاتيجية ألسباب عدة نذكر منها8قد تفشل التحالفات اإل

 سًتاتيجي واليت قد تظهر بسبب8مشكلة التوافق يف التحالف اإل 

 تفاق حول التفاصيل اؼبهمة أو األساليب األساسية يف العمل.غياب اإل 

 وظيفية معينة، ىذا ما يؤدي يف معظم األحيان للصراع والتنافس  سًتاتيجيةاإلختبلف يف تطبيق إ
 وبالتارل نتائج ضعيفة يف اإلقباز.

  تزام طريف التحالف بالتعاون اؼبثمر، اإلسًتاتيجي إلمشكلة إدارة اؼبعلومات حيث يقتضي التحالف
ن اؼبعلومات حتفاظ بنوع مبعض األحيان يفضل أحد الشركاء اإلوتبادل اؼبعلومات بينهما لكن يف 

ذات العبلقة باألسرار التكنولوجية، اؼبالية والتسويقية فبا يؤدي إذل حدوث خبلف بُت الطرفُت وفجوة 
 معلوماتية تؤثر سلبا على إدارة التحالف الدورل.

 تفاق بصورة تفصيلية منذ البداية ذه اؼبشكلة عادة حينما ال يتم اإلمشكلة توزيع األرباح وتظهر ى
وإجراءات ؿباسبية ذات تأثَت مباشر على حصة األرباح اليت وبصل عليها كل شريك  على مسائل فنية

 مثل8 أسلوب ربويل العمبلء، طريقة حساب األرباح واػبسائر.

                                                           
 .56، ص2008، عٛس٠ب، 1اٌخؼش، ئداسح األػّبي اٌذ١ٌٚخ، داس سعالْ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، ؽ . ػٍٟ ئثشا1ُ١٘

 .170. ػّبد طفش عبٌّبْ، ِشجغ عجك روشٖ، ص2
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 ستقبللية8 يشًتك اؼبتحالفون يف ؾباالت ووظائف عديدة مثل8 التكاليف، الرقابة، السيطرة فقدان اإل
سًتاتيجيات األعمال وظهور لكن حدوث تغيَتات يف إ ع التحالف،على العمليات واألنشطة موضو 

قوى منافسة جديدة يؤدي بالضرورة إذل تغيَت طرق إقباز األعمال وأساليب وأنظمة الرقابة على 
 العمليات الدولية فبا يؤدي إذل نشوء خبلفات داخل التحالف.

بيئة األعمال الدولية، أو قتصادية وتكنولوجية جديدة يف إن تغَت الظروف وظهور متغَتات وإذباىات إ
سًتاتيجي، أيضا قد تتغَت اؼبربرات اؼبوضوعية اليت األطراف الرئيسية يف التحالف اإل ظهور متغَتات جديدة يف

 تشجع اؼبؤسسات على التحالف فيما بينها.

وفبا سبق من خبلل ما ذكرنا من مزايا وعيوب لكل بديل من بدائل دخول األسواق الدولية هبب على 
دخول  سسات اليت زبطط للدخول إذل األسواق الدولية تقييم درجة اؼبخاطرة اؼبصاحبة لكل بديل من بدائلاؼبؤ 

ختيار البديل الذي يتبلءم مع اؼبستهدفة اؼبصاحبة لكل بديل، وإ لتزام خبدمة األسواقاألسواق الدولية، ودرجة اإل
 أىداف اؼبؤسسة ومواردىا.

 1عتبار8إللتزام بأخذ ىذه العوامل يف اإلكن تقييم درجة اؼبخاطرة ودرجة اويب

 .خصائص اؼبنتج 

 .خصائص السوق اؼبستهدف ومتطلباتو 

 .اؼبتطلبات اؼبالية وخاصة تكلفة اؼبوارد اؼبختلفة ومدى توافرىا 

 .مركز اؼبؤسسة التنافسي ودورة حياة اؼبنتج إذل جانب نقاط القوة والضعف للمؤسسة 

 اؼبعلومات والبعد النفسي بُت متخذي القرارات يف  تفسَتعلى  ذباه الداخلي للمؤسسة والذي يؤثراإل
  اؼبؤسسة وعمبلئها يف األسواق اؼبستهدفة.

                                                           
 .238، ص2016، ػّبْ، األسدْ، 1. صا٘ش ػجذ اٌشد١ُ ػبؽف، ئداسح األػّبي اٌذ١ٌٚخ، داس اٌشا٠خ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ؽ1
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 عتبارات البيئية المطلوبة للنفاذ لألسواق الدوليةالمبحث الثالث: اإل

ن قبل القطاع ىتمام يف العقود األخَتة من القرن العشرين بتحسُت اؼبمارسات البيئية ملقد تصاعد اإل
عًتاف بالصلة الوثيقة بُت التجارة والبيئة، إذ أدركت اؼبؤسسات العام واػباص، وقد إنعكس ىذا اإلىتمام باإل

أن عليها أن تدرج بشكل متواصل اؼبنتجة اليت تريد البقاء يف السوق واحملافظة على حصتها السوقية الدولية ب
عتبارات البيئية ىي إقامة نظام إلدارة البيئة عادل دمج اإلاجية، ولعل من أبرز معتبارات البيئية يف سياستها اإلنتاإل

ISO14000  شًتاطات البيئية األخرى، وقد مت التعرف على تفاصيل ل القاعدة األساسية للمعايَت واإلكونو يشك
ل ىذا النظام يف الفصل األول، أما بالنسبة للمعايَت واالشًتاطات البيئية األخرى فسيتم التعرف عليها بشكل مفص

 يف ىذا اؼببحث.

 المطلب األول: المعايير البيئية

 أهنا نشأت ألول مرة يف دول على الرغم من ربول اؼبعايَت البيئية إذل مطلب دورل يف السنوات األخَتة إال
زدادت تلك اؼبعايَت يب لكوهنا من أكثر مناطق العادل إىتماما بالنظام البيئي واإلجتماعي، وقد إرباد األورو اإل

وصرامة مع النمو اؼبتسارع غبجم اؼبعروض من السلع واػبدمات يف السوق العاؼبية، إال أهنا مازالت تفرض تشددا 
يد من ـباوف البلدان من قبل شركات القطاع اػباص واغبكومات الوطنية يف بعض الدول اؼبتقدمة، األمر الذي يز 

 عاؼبية.ستخدامها كمعوق أمام نفاذ صادراهتا إذل األسواق الالنامية من إ

 مفهوم المعايير البيئية: .1

متثال لو وىذا اإلجراء قد يكون طوعيا أو إلزاميا، غَت أنو من بكلمة معيار إجراء ؿبدد ينبغي اإليقصد 
الناحية القانونية يشَت إذل حالة طوعية غبُت إدراجو ضمن قانون وطٍت يؤكد إلزاميتها عندئذ يتحول إذل الئحة 

التدابَت يفرضها السوق على اؼبستوردين واؼبنتجُت من لنسبة للمعايَت البيئية فهي ؾبموعة تنظيمية إلزامية. أما با
متثال ؽبا من عدمو، ية، ويبقى اػبيار للمنتجُت يف اإليتجاوز أحيانا حدود اللوائح احملددة يف القوانُت الوطنبشكل 

متثال ؼبا فيها من متطلبات اػبضوع ؽبا واإل البد للمنتجُت منولكن يف األسواق اليت تزيد ترابطا وتنافسا عاؼبيا 
 1بيئية وإال فإن منتجاهتم ال يبكن ؽبا أن تصل إذل األسواق العاؼبية.

                                                           
، 2005خ ٌغشثٟ آع١ب: اٌّؼب١٠ش اٌج١ئ١خ ٚاٌمذسح اٌزٕبفغ١خ ٌٍمطبػبد اإللزظبد٠خ اٌشئ١غ١خ، األُِ اٌّزذذح، ٠ٛ١ٔٛسن، . اٌٍجٕخ اإللزظبد٠خ ٚاإلجزّبػ1١
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وتعرف اؼبعايَت البيئية أيضا على أهنا تلك الشروط اليت هبب توفرىا يف اؼبنتجات وكل ما تعلق بإنتاجها 
ريقة تغليفها وكذلك اؼبقاييس احملددة لكميات اؼبلوثات من اؼبواد اؼبكونة ؽبا وأساليب إنتاجها أو عبواهتا وط

 1اػبارجية أثناء العملية اإلنتاجية وكيفية التعامل معها.

 أنواع المعايير البيئية: .2

 2تتمثل أىم صور ىذه اؼبعايَت وأنواعها فيما يلي8

  معايير نوعية البيئة: .1.2

ج الذي ينبغي ذباوزىا يف الوسط اؼبستقبل للتلوث وىي تلك اليت تعُت اغبدود القصوى للتلوث أو اإلزعا 
يتعلق بعضها باإلنتاج والبعض اآلخر باالستهبلك، وىي  تخدم العديد من األدوات لتحقيقهاأو يف جزء منو، وتس

 تعد معايَت عامة تصف حالة البيئة.

  نبعاث:معايير اإل .2.2

صدر أو مادة معينة، خبلل وحدة زمنية وىي ربدد كمية اؼبلوثات أو درجة تركيزىا اليت تنبعث من م
دل من خبلل ن تعىا على أساليب اإلنتاج اليت هبب أمعينة، أو أثناء دورة تشغيل معينة، ومن مث يكون تأثَت 

و ؿبطات ة على اؼبنشآت الثابتة كاؼبصانع أستخدام طرق إنتاج معينة تقلل التلوث وتطبق معايَت االنبعاث عادإ
 القوة اغبرارية.

  عايير العمليات واإلنتاج:م. 3.2

ع، وتصف الطرق واألساليب الواجب تلك اليت تنظم الكيفية اليت ينبغي أن تنتج هبا السل وىي
اإلنتاج، مثل نوع التكنولوجيا واآلالت واؼبعدات اؼبستخدمة ومدى ستخدامها أو مراعاهتا يف عمليات إ

ستغبلل اؼبنشآت لقواعد اليت ينبغي مراعاهتا يف إانبعاث و ، كما تشمل أيضا على مستويات اإلمبلءمتها...اخل
 الثابتة وكيفية تصميم ىذه اؼبنشآت.

                                                           
 .35، ص2006، ػّبْ، األسدْ، 1. ع١ًٙ دغٓ اٌفزالٚٞ، ِٕظّخ اٌزجبسح اٌؼب١ٌّخ، داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ؽ1

ئشىب١ٌخ ػجؾ اٌّؼب١٠ش اٌج١ئ١خ فٟ اٌزجبسح اٌذ١ٌٚخ ٚرأص١ش٘ب ػٍٝ رٕبفغ١خ اإللزظبد اٌٛؽٕٟ اٌجضائشٞ،  . ػجذ اٌغالَ ِخٍٛفٟ، عف١بْ ػجذ اٌؼض٠ض،2

، 2012اٌّإرّش اٌؼٍّٟ اٌذٌٟٚ دٛي عٍٛن اٌّإعغخ اإللزظبد٠خ فٟ ظً س٘بٔبد اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٚاٌؼذاٌخ االجزّبػ١خ، جبِؼخ ٚسلٍخ، ٔٛفّجش 
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  معايير المنتجات:. 4.2

وىي تطبق بغرض منع التدىور البيئي أو ضباية اؼبستهلكُت من التلوث البيئي اؼبباشر، أي أن تلك اؼبعايَت 
ستهبلك سلعة أو منتج ما، نظرا ؼبا قد يصدر عنو و إالبيئة من األضرار اليت ربدث من إستعمال أهتدف إذل ضباية 

 أو وبتويو من مواد مضرة باإلنسان واغبيوان أو النبات أو ىبل بالتوازن الدقيق الذي يربط بُت عناصر النظام البيئي.

  معايير األداء:. 5.2

 يئة.وىي تتطلب أنشطة معينة كالتقييم البيئي، والذي غالبا ما يعمل على ربسُت إدارة الب

 ستخدامات المعايير البيئية بين الدول:أسباب إختالف إ .3

ف كبَت يف إستخداماهتا ما بُت الدول، ختبلية يف التجارة الدولية ظهر ىناك إتبعا لتعدد أنواع اؼبعايَت البيئ
 1ستخدام أنبها8ولقد إجتمعت أسباب ـبتلفة أدت إذل ىذا اإلختبلف يف اإل

  جتماعية في كل دولة:إلقتصادية واإلطبيعة ومستوى التنمية ا. 1.3

جتماعية بسبب تباين مستويات اؼبداخيل بُت البلدان، ومنو قد وجد ىناك تباينا يف التفضيبلت اإلحيث ي
بتشدد البعض وتساىل البعض اآلخر يف  ال يصلح للدول النامية ما قد يصلح للدول اؼبتقدمة، وىذا ما يفسر

 تطبيق السياسات البيئية.

  يعة األهداف التي تسعى كل دولة إلى تحقيقها:طب. 2.3

 حيث قد يكون الغرض بيئيا حبتا وقد يكون للتأثَت على التجارة الدولية أو للحصول على دخل مارل.

  مستوى األضرار التي لحقت بالبيئة: .3.3

ومتشددة زباذ إجراءات سريعة كانت الدولة يف أمس اغباجة إذل إ  حيث كلما كانت األضرار كبَتة كلما
 غبل مشكلة تدىور البيئة.

 

                                                           
 .55-54ػجذ اٌؼض٠ض، ِشجغ عجك روشٖ، ص.ص . ػجذ اٌغالَ ِخٍٛفٟ، عف١ب1ْ
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  القدرة التنظيمية:. 4.3

قدرة الدولة على اؼبراقبة والرصد واإلشراف وضمان تنفيذ السياسات واألدوات البيئية اليت تقررىا،  أي
 وىذا يًتتب على ما حبوزة الدولة من إمكانيات بشرية مؤىلة وموارد مالية كافية وتكنولوجيا متقدمة.

  قتصادي:دخل الدولة في النشاط اإلدرجة ت. 5.3

زداد عبوئها لؤلساليب التنظيمية وكلما كانت بعيدة عن التدخل ث كلما كانت الدولة متدخلة كلما إحي
 قتصادية.وئها إذل قوى السوق واألساليب اإلزداد عب النشاط اإلقتصادي كلما إيف

 المقدرة التمثيلية الطبيعية للدولة: . 6.3

ولة على ربويل اؼبخلفات والنفايات جبعلها غَت مضرة وىذا يعتمد على حجم ما وىي مدى قدرة الد
 لدى الدولة من موارد طبيعية قادرة على ذبديد نفسها تلقائيا.

 إعداد المعايير البيئية: .4

 1يتم إعداد اؼبعايَت البيئية على عدد من اؼبراحل8

 .دراسة األثر البيئي للمشروعات 

 دراسة دورة حياة اؼبنتج. 

 ىداف البيئية عند وضع اؼبعايَت.تضمُت األ 

األساسية لضمان شفافية وضع اؼبعايَت وفعاليتها إشعار الشركاء التجاريُت بو وتوزيع ومن الشروط 
 اؼبعلومات عن أحكامو على اؼبعنيُت.

لى التجارة عتماده قد يكون لو آثار عتبليغ اؼبنظمة بأي معيار يقًتح إ وتلزم منظمة التجارة العاؼبية الدول
وعلى الرغم من أن منظمة التجارة  2فبا يتيح لؤلعضاء فرصة طلب توضيحات أو تغيَتات يف اؼبعيار اؼبقًتح.

                                                           
١خ . اٌؼشثٟ غش٠غٟ، ثٍٙبشّٟ ج١ٙضح، "ٚالغ رطج١ك اٌّؼب١٠ش اٌج١ئ١خ ٚرٛجٗ اٌجضائش ٔذٛ اإلٌزضاَ ثٙب رذذ٠بد ٚس٘بٔبد ٌذػُ اٌمذسح اٌزٕبفغ1

زٕبفغٟ ٌٍّإعغبد اٌجضائش٠خ، اٌّشوض اٌجبِؼٟ ػ١ٓ ٌظبدسارٙب"، اٌٍّزمٝ اٌٛؽٕٟ األٚي دٛي اإلِزضبي ٌٍّؼب١٠ش اٌج١ئ١خ ِذخً دذ٠ش ٌزذغ١ٓ األداء اٌ

 .05، ص2017أفش٠ً  19/20ر١ّٛشٕذ، 

 .10. اٌٍجٕخ اإللزظبد٠خ ٚاإلجزّبػ١خ ٌغشثٟ آع١ب: اٌّؼب١٠ش اٌج١ئ١خ ٚاٌمذسح اٌزٕبفغ١خ ٌٍمطبػبد اإللزظبد٠خ اٌشئ١غ١خ، ِشجغ عجك روشٖ، ص2
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ؼبعايَت واحملددات وذلك شتملت ضمنيا على ؾبموعة من اأهنا إالعاؼبية دل تتناول اؼبعايَت البيئية بشكل مباشر، إال 
تفاقية الصحة والصحة النباتية، واليت كان من آثارىا فتح لك يف إطار إز الفنية للتجارة وكذتفاق اغبواجيف إطار إ

 اجملال أمام إعطاء ىذه اؼبعايَت أنبية خاصة يف اإلطار اؼبتعدد األطراف للنظام التجاري.

 عتبار النقاط التالية:للدول النامية يتعين األخذ في اإلوفي إطار وضع المعايير البيئية خاصة 

 ة كدول متلقية للمعايَت وليست واضعة ؽبا فبا يعٍت ضمنيا ضرورة تكثيف اؼبساعدات تصنف الدول النامي
الفنية للدول النامية من قبل الدول اؼبتقدمة والعمل على مساعدهتا على زيادة ضباية البيئة لتحقيق التنمية 

 1اؼبستدامة واغبفاظ على قدرهتا يف النفاذ إذل األسواق.

 ت الصغَتة ومتوسطة اغبجم كثر تفاقما يف الدول النامية خاصة بالنسبة للمؤسساإن آثار اؼبعايَت البيئية أ
شًتاطات البيئية اعبديدة عليها التماشي مع اؼبتغَتات التكنولوجية السريعة واؼبتطلبات واال واليت يصعب

 فتقارىا للخربات ورأس اؼبال البلزم لتحديث آلياهتا.نظرا إل

 بيئية يبكن أن تكون أداة لزيادة صادرات الدول النامية ودعم قدرهتا على إن اؼبعايَت الدولية الفنية وال
اؼبنافسة يف األسواق الدولية إال أهنا يبكن أن سبثل ضغطا جديدا على الدول النامية وآلية معوقة للتجارة 

. تكاملةالدولية حيث تشكل قيدا صبركيا على التجارة خاصة وأهنا تتعامل مع عمليات وطرق اإلنتاج م
ىتمام دبتطلبات التنمية يف الدول النامية والتأكيد على اإلجراءات الضرورية وىذا األمر يتوقف على اإل

اسية ومسبقة لتحسُت النفاذ إذل األسواق بنقل التكنولوجيا اؼبناسبة وبناء القدرات واليت تعد شروطا أس
 2ا.شًتاطات البيئية واغبفاظ على البيئة وضبايتهلتطبيق اؼبعايَت واإل

 

 

 

 
                                                           

، 2006رفبل١بد ٚرذذ٠بد اٌزطج١ك، ِٕشٛس ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌغشفخ األِش٠ى١خ ٌٍزجبسح فٟ ِظش، . ِبجذح شب١٘ٓ، ِٕظّخ اٌزجبسح اٌؼب١ٌّخ: رم١١ُ اإل1

 .44ص

١ٌخ، داس إٌٙؼخ . اٌغ١ذ أدّذ ػجذ اٌخبٌك، اٌغ١بعبد اٌج١ئ١خ ٚاٌزجبسح اٌذ١ٌٚخ: دساعخ رذ١ٍ١ٍخ ٌٍزأص١ش اٌّزجبدي ث١ٓ اٌغ١بعبد اٌج١ئ١خ ٚاٌزجبسح اٌذ2ٚ

 .29، ص2000اٌؼشث١خ، ِظش، 
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 Eco.Labelsالمطلب الثاني: العالمة البيئية 

وبتل موضوع العبلمة البيئية أنبية كبَتة يف الوقت اغبارل حيث تعتربىا الدول اؼبتقدمة ىامة جدا فيما 
يتعلق بتنافسية السلع من حيث الكفاءة والنوعية والقيمة وتعد عامبل مساعدا يف النفاذ إذل األسواق لقياس درجة 

لتزام اؼبنتجُت بتطبيق اؼبعايَت البيئية اليت ربقق ضباية البيئة والتنمية اؼبستدامة،  لسلع باإلضافة إذل التأكد من إة اجود
يئة فبا يدفعهم إذل تغيَت أمباط كما هتدف إذل زيادة اإلدراك والوعي لدى اؼبستهلكُت بأنبية اغبفاظ على الب

 ختيار اؼبنتجات صديقة البيئة.إستهبلكم وإ

 فهوم العالمة البيئية:م .1

كأداة جديدة لئلدارة البيئية وخلق  Eco.Labelsلقد تناول العديد من الباحثُت مفهوم العبلمة البيئية 
التعاون فيما بُت أطراف اؼبنتج والعميل، وتعددت تسمياهتا لكن اؽبدف واحد وىو اغبماية البيئية. وىناك من 

 Environmental، وآخرون أطلقوا عليها اسم العنونة البيئية Eco.Labelsأطلق عليها اسم البطاقة البيئية 

label وأيضا ىناك من أطلق عليها اسم العنونة اػبضراء ،Green Mark8وسنقدم بعض التعريفات كما يلي ، 

عتبارىا أحد أدوات اإلدارة البيئية اس للعبلمات البيئية والتصاريح بإتعريف اؼبنظمة العاؼبية للتوحيد والقي
ها البيئية حبيث يستطيع ناه وضع عبلمات أو بطاقات توفر معلومات عن اؼبنتج أو اػبدمة نسبة إذل خصائصمع

 1ستخدام ىذه اؼبعلومات عند اؼبفاضلة بُت اؼبنتجات أو اػبدمات.اؼبشًتي إ

العبلمة البيئية  European Commission Environement كما عرفت اؼبفوضية األوروبية للبيئة 
Eco.Label بالتفضيل من بُت تلك اليت مت  على أهنا ماركة توضع على بعض اؼبنتجات، تسمح للعمبلء

وفق معايَت بيئية ؿبددة، وىي  ىي أشكال توضع بشكل طوعي Eco.labelsعًتاف على أهنا أقل ضررا بالبيئة، اإل
 2مفتوحة أمام كل الشركات وسبنح بطريقة غَت سبيزية.

جتماع خرباء العرب يف اعبامعة العربية حول العبلقات بُت ة اؼبستدامة يف إر البيئة والتنميوعرفها وزي
على أهنا منظومة متكاملة هتدف إلبراز سبيز بعض اؼبنتجات على أقصى  5115التجارة والبيئة اؼبنعقد يف سنة 

                                                           
1. ISO14021: Environmental labels and declarations…:Self-declared environmental claims, International 

Organization for Standardization (ISO), Geneve, 1999, P.P:01-02. 

2. European commission environment, The concept of Eco-Labels, sur site : 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp-and-ecolabels-en.htm visité le: 15/04/2015 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp-and-ecolabels-en.htm
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كنولوجيا ل التستعماالقيام دبجهودات ملحوظة يف ؾبال إمستويات اعبودة من ناحية احملافظة على البيئة وتربز 
ر فرص الدوام خبلل حياهتا وذلك مع مراعاة الًتتيب اعباري بو العمل يف النظيفة، وتتضمن عند اإلقتضاء أوف

لعبلمة البيئية نظاما قانونيا ؾبال التقييس واعبودة، وقد تكون ىذه اؼبنتجات سلعا أو خدمات وسبثل منظومة ا
لبيئية بعد التأكد من مطابقة اؼبنتج جملموعة اؼبعايَت البيئية خبلل دورة ختياري تستند دبوجبو العبلمة الئلستشهاد اإل

 1حياهتا.

بأهنا البيانات اؼبدونة على  Eco.Labelsمن خبلل اؼبفاىيم الواردة سابقا يبكن تعريف العبلمة البيئية 
نع من مواد ال هتدد العبوات واليت يبكن للمستهلك من خبلؽبا التأكد من أن اؼبنتج آمن وصديق للبيئة وأنو ص

ات البيئة والصحة العامة ويتم اغبصول على ىذه العبلمات بتصريح خاص أو شهادة من ماكبيها )اغبكومة أو اعبه
 ختبارات معينة تقوم هبا اعبهة اؼباكبة على حسب طالب العبلمة.اؼبختصة( بعد إجراءات أو إ

 2مشاكل العالمة البيئية: .2

حياة  متداد نطاقو يشمل دورةتساؤالت للدول النامية وذلك ألن إالكثَت من ال يثَت موضوع العنونة البيئية
ستغبلل بعض الدول سيط لذلك زبشى الدول النامية من إعتبار عمليات اإلنتاج الو اؼبنتج ككل مع األخذ يف اإل

 نافسية يف األسواق الدولية.للعنونة البيئية ألغراض ضبائية فبا يؤثر على صادراهتا يف اؼبستقبل ومن مث على قدرهتا الت

ورغم أن قواعد النظام التجاري الدورل هتتم خبصائص اؼبنتج النهائي دون التدخل يف مراجعة دورة حياة 
تفاقية اعبات وإعطاء دورة اإلنتاج مة تطالب بتعديل اؽبيكل اغبارل إلاؼبنتج، إال أن عددا كبَتا من الدول اؼبتقد

 تفاقية اعبات.على طرق وعمليات اإلنتاج خرقا إل عتبار تطبيق اؼبعايَت البيئيةمث إفس أنبية اؼبنتج النهائي ومن ن

عًتضت الدول النامية ورفضت أن تشمل قواعد منظمة التجارة العاؼبية دورة اإلنتاج ككل وليس وقد إ
ووبد من رتأت أن ذلك سيؤثر بالسلب على النظام التجاري الدورل، اؼبنتج النهائي كما ىو متبع حيث إفقط 

عتبارات ال ترتبط بالتجارة أو بنطاق منظمة التجارة العاؼبية مثل معايَت ة التجارة فيو، ويؤدي إذل إدخال إحري
عتبارات األخرى اليت ترتبط بعمليات وطرق اإلنتاج واليت ليس ؽبا دخل ل وحقوق اإلنسان وغَتىا من اإلالعم

عًتاض سية يف األسواق العاؼبية. وأمام إى صادراهتا وقدرهتا التنافباؼبنتج النهائي، باإلضافة إذل تأثَته العكسي عل
                                                           

بع اٌخجشاء اٌؼشة دٛي . ١ِٕخ ثشاُ٘ ٠ٛعفٟ، اٌؼالِخ اٌج١ئ١خ فٟ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌزجبسح ٚاٌج١ئخ: اٌزجشثخ اٌزٛٔغ١خ خطٛاد ٔذٛ اإلعزذاِخ، ئجز1ّ

 .2007اٌؼاللبد ث١ٓ اٌزجبسح ٚاٌج١ئخ، اٌجبِؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، ٔٛفّجش 

https://css.escwa.org.lb/sdpd11-13nov07/11.pdf visité le: 15/04/2015. 

، ِظش، أغغطظ 196اٌج١ئ١خ ٚاٌمذسح اٌزٕبفغ١خ ٌٍظبدساد اٌّظش٠خ، عٍغٍخ لؼب٠ب اٌزخط١ؾ ٚاٌز١ّٕخ، اٌؼذد . ِؼٙذ اٌزخط١ؾ اٌمِٟٛ: اٌّؼب١٠ش 2

 .53،51، ص.ص2007

https://css.escwa.org.lb/sdpd11-13nov07/11.pdf
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الدول النامية على مطالبة الدول اؼبتقدمة بتعديل اؽبيكل اغبارل وتطبيق اؼبعايَت البيئية على دورة حياة اؼبنتج وما 
إال أداة ؼبساعدة  سيًتتب عليو من آثار، عدلت الدول اؼبتقدمة عن موقفها وأوضحت أن العبلمة البيئية ما ىي

زباذ قرارات صحيحة تقوم على معلومات وافية وأن قواعد النظام التجاري الدورل تطبق على اؼبستهلك على إ
خصائص اؼبنتج النهائي ومدى تأثَته على حياة وصحة اإلنسان واغبيوان والنبات دون التدخل يف دورة اإلنتاج 

 ائي.خاصة وإن دل يكن ؽبا أي تأثَت على اؼبنتج النه

 شروط ومواصفات العالمة البيئية: .3

يشًتط ؼبنح العبلمة البيئية ألي منتج توفر معايَت ؿبددة للحفاظ على البيئة واعبودة يف اإلنتاج، وذلك 
ستهبلك والتخلص من ج اػبام مث اإلنتاج والتوزيع واإلستخرا ييم دورة حياة اؼبنتك كاملة منذ إبناء على تق

 2شًتاطات احملددة للعبلمة البيئية أنبها8ة من اإلوىناك ؾبموع 1النفايات،

 .أهنا سبنح بواسطة طرف ثالث ؿبايد بناء على ؾبموعة ؿبددة من اؼبعايَت 

  مصداقية اؼبعلومات اليت توفرىا العبلمة البيئية عن اؼبنتج، فالعبلمة البيئية تنقل اؼبنتج )عقل العميل( إذل
على العمبلء أن عبلقة بُت اؼبنافع اػباصة والعامة، واليت هبب  عوادل أبعد بكثَت من اؼباديات، فهي تقيم

يعتقدوا بأهنا حقيقة، أو على األقل تستحق ىذا الثمن الذي يطلب منهم، وعليو توفر معلومات موثوق 
 3هبا، أمر أساسي إلقامة ىذه العبلقة، وربقيق الثقة يف العبلمة البيئية.

 البيئية للمنتج وقابليتها للثبات وسهولة فهمها، حيث أن اعبوانب  دقة اؼبعلومات اليت توفرىا عن اعبوانب
 البيئية ىي أي تغَت بيئي ضار أو نافع نتج عن تفاعل عناصر اؼبنتج.

 .أال تؤدي إذل خلق معوقات يف حركة تبادل التجارة الدولية 

 ىذه العبلمة البيئية  ستخدام البيان التوضيحي إذا كانت العبلمة البيئية غَت مفهومة إال إذا كانتهبب إ
 سارية اؼبفعول يف صبيع الظروف وبدون شرط.

                                                           
 .53. ِؼٙذ اٌزخط١ؾ اٌمِٟٛ: اٌّؼب١٠ش اٌج١ئ١خ ٚاٌمذسح اٌزٕبفغ١خ ٌٍظبدساد اٌّظش٠خ، ِشجغ عجك روشٖ، ص1

ٌزىبًِ ث١ٓ ٔظُ جّغ ِٚؼبٌجخ اٌّخٍفبد ٚطٕبػخ اٌزؼجئخ ٚاٌزغ١ٍف ثزطج١ك ػٍٝ اٌّخٍفبد . ص٠ٕت ػجذ هللا أدّذ ج١ًّ، ئؽبس ِمزشح ٌزذم١ك ا2

 .135، ص2004اٌجالعز١ى١خ، سعبٌخ ِبجغز١ش غ١ش ِٕشٛسح، لغُ ئداسح األػّبي، و١ٍخ اٌزجبسح، جبِؼخ ػ١ٓ شّظ، 

3. Renato J.Orsato, sustainability strategies: When does it pay to be green? First edition, palgrave Macmillan, 

New York, U.S.A, 2009, P: 102. 
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 أهم نماذج العالمة البيئية: .4

ظهرت ؾبموعة من النماذج اؼبختلفة للعبلمات البيئية منها ما ىو وطٍت، ومنها ما ىو إقليمي أو دورل، 
 لعل من بُت أنبها8

  مبوذج اؼبنظمة العاؼبية للتوحيد والقياس يف سلسلةISO14020. 

  مبوذج برنامج االرباد األورويب للعبلمات البيئيةEU Ecolabel 8 مت وضع نظام ؼبنح العبلمة البيئية(EU 

Ecolabel Award Scheme) ختياري ال يلزم ليت ؽبا أثر بيئي قليل وىو نظام إللمنتجات اؼبعنونة وا
راء اؼبنتجات اػبضراء )احملمية بيئيا( اؼبنتجُت بوضع العبلمة البيئية ؼبنتجاهتم بل يشجع اؼبستهلكُت على ش

متثال للمعايَت البيئية وإدماج البعد البيئي يف العمليات اإلنتاجية. والوردة على اؼبنتجُت اإلهبدف الضغط 
 51البيئية ىي العبلمة البيئية األوروبية اؼبميزة وىي دبثابة اؼبنهج اؼبتبع من أجل سلع ومنتجات خضراء، 

 1القوانُت األوروبية اغبصول على ىذا اؼبنهج. منتج يبكن لو دبقتضى

  عبلمةBlue Angel .األؼبانية وتشمل صبيع اؼبنتجات اؼبستوردة دبا فيها السلع الغذائية 

  عبلمةNordic Sivan شًتكت يف إصدارىا كل من السويد والنرويج وفنلندا وايسلندا وىي تغطي  وإ
األؼبانية، ولكن مع إضافة بعض اؼبعايَت اؼبتشددة يف عناصر كافة اؼبنتجات وتتشابو مع العبلمة 

 اؼبدخبلت ونقاء اؼبنتج.

  عبلمةNF  الفرنسية وتشمل صبيع اؼبنتجات العبلمتُت األؼبانية والسويدية ولكن مع بعض اعبوانب السهلة
 يف اإلجراءات وتقييم دورة حياة اؼبنتج.

  عبلمةISC.Control نتجات اللحوم من كافة األنواع.اؽبولندية وىي خاصة جبميع م 

  بعض العبلمات اػباصة جبودة التعبئة والتغليف وإدارة اؼبخلفات مثل عبلمةGreen Dot  األؼبانية
 البلجيكية. Foist Plusالفرنسية وعبلمة  Eco.Emballagesوعبلمة 

                                                           
 .282. عبٚػ اٌش١خ، ِشجغ عجك روشٖ، ص1
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  بعض العبلمات اػباصة باؼبنسوجات مثل عبلمةEco.Tex100 هائي، وىي عبلمة سبنح للمنتج الن
نتشارا يف أؼبانيا والدول ىي األكثر إ وتشمل التصنيع واؼبنتج وىذه العبلمات Tex.Proofوعبلمة 
 األوروبية.

  العبلمة البيئيةCE ودول ؾبموعة النافتا ويتطلب اغبصول على ىذع  اليت تطبق يف الدول اإلرباد األورويب
توافر بعض القواعد الفنية والبيئية يف اؼبنتج العبلمة اليت تسمح دبرور اؼبنتجات داخل السوق األورويب 

التصديري، أنبها اإللتزام دبعايَت جودة اؼبنتج اؼبرتبطة بالشروط الصحية والسبلمة ومتطلبات اإلدارة البيئية 
 1واغبصول على إحدى شهادات اعبودة الشاملة لئليزو.

من دولة إذل أخرى وأسلوب منحها  وإختبلفهازيادة العبلمات البيئية وتشعبها وأخَتا يبكن القول أن 
ووبد من قدرهتا التنافسية يف األسواق وتشددىا قد هبعل اإللتزام هبا صعبا ومكلفا خاصة بالنسية للدول النامية 

إذل أن تطبيق العبلمة البيئية يعتمد على مرونة اؼبؤسسة يف تغيَت  2 (Mason 2006) الدولية. وقد أشارت دراسة
وقت اؼبتاح لذلك يف األجل القصَت وىو ما يكون صعبا خاصة يف الدول النامية ومن مث البد التكنولوجيا وعلى ال

من إعتبارىا أداة يف ؾبال البيئة وأال تستخدم كعائق للتجارة والعمل على تنظيم قواعد ىذه العبلمات البيئية على 
ى مع قيمها اػباصة وقدرهتا على حبيث تطبق كل دولة ما يتماشأساس مبدأ تكافر الفرص واإلعًتاف اؼبتبادل 

 التكييف.

 

 

 

 

 

 

                                                           
ظبد، و١ٍخ ِٕٝ أثٛ اٌؼطب ِذّذ د١ٍُ، اٌّؼب١٠ش اٌج١ئ١خ ٚاٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٚاٌمذسح اٌزٕبفغ١خ ٌٍظبدساد اٌّظش٠خ، أؽشٚدخ دوزٛساٌفٍغفخ فٟ اإللز. 1

 .49،50، ص،ص 2013اٌغ١بع١خ، جبِؼخ اٌمب٘شح، ِظش،  اإللزظبد ٚاٌؼٍَٛ

.50. ٔفظ اٌّشجغ اٌغبثك، ص 2  
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 فوائد العالمة البيئية: .5

أصبحت العبلمة البيئية أداة مفيدة للحكومات يف تشجيع اؼبمارسات البيئية السليمة، أما بالنسبة 
 حُت أن للمؤسسات فهي تفيدىا يف ربديد وخلق األسواق على اؼبستوى احمللي والدورل ؼبنتجاهتا اؼبفضلة بيئيا، يف

 1القائمُت على وضع العبلمات البيئية يعرب عنها بأشكال ـبتلفة، بغرض ربقيق أحد األىداف التالية8

  الحماية البيئية:. 1.5

احملافظة على البيئة وضبايتها عموما ىو اؽبدف األساسي، من خبلل برامج العبلمات البيئية، والربامج 
 ستهبلك السلع اؼبفضلة بيئيا،ع إنتاج وإ يف قرارات اؼبستهلك، وتشجياغبكومية والغَت حكومية تسعى إذل التأثَت

ستفادة من اػبدمات اؼبفضلة بيئيا، يف ىذا الصدد العبلمة البيئية دبثابة أحد القوى السوقية اليت هتدف وتوفَت واإل
  البيئة. ؿبدد البيئة قد يشمل األىداف التالية8ُتإذل إحداث ربس

  ارد اؼبتجددة لضمان توافرىا ألجيال اؼبستقبل.تشجيع كفاءة إدارة اؼبو 

 ستخدام اؼبوارد غَت اؼبتجددة، دبا يف ذلك أنواع الوقود األحفوري.تعزيز كفاءة إ 

  ستخدام وإعادة تدوير النفايات الصناعية والتجارية للمستهلكُت.إتسهيل زبفيض، إعادة 

 .تشجيع وضباية النظم البيئية وتنوع األنواع 

  السليمة للمواد الكيميائية يف اؼبنتجات.تشجيع اإلدارة 

  تشجيع االبتكار والقيادة الصديقة للبيئة:. 2.5

برامج العبلمات البيئية، من خبلل منح وتعزيز وجود العبلمات البيئية، تقدم حافز للسوق وللمؤسسات 
يبكن للمؤسسات إنشاء أو  نتجات اليت تقلل من الضغط على البيئة،اؼباؼببتكرة للبيئة والتجديد، من خبلل تقدًن 

تعزيز مكانتها يف السوق والصورة اإلهبابية للمؤسسات يف أوساط اؼبستهلكُت، ؿبققة بذلك ميزة. عموما يتم 
وضع معايَت العبلمات البيئية على مكافأة فقط األداء األفضل بيئيا يف فئة من فئات اؼبنتجات، معظم الربامج 

                                                           
1. Global Ecolabelling Network, INTRODUCTION TO ECOLABELLING. Sur site: 

http://www.globalecolabelling.net/docs/documents/intro-to-ecolabelling.pdf 

visité le : 25/06/2015. 

http://www.globalecolabelling.net/docs/documents/intro-to-ecolabelling.pdf
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اؼبعايَت اليت تشجع اؼبنتجُت ومقدمي اػبدمات ؼبواكبة اعبديد والفرص بشكل تدرهبي ومتزايد هتدف إذل رفع 
 الناشئة لتحسُت األداء وربوالت السوق.

  ستهالكي للقضايا البيئية:بناء وعي إ .3.5

يبكن لربامج العبلمات البيئية، أن تستخدم أيضا لزيادة وعي اؼبستهلك حول قضايا البيئة واآلثار اؼبًتتبة 
ستهبلكي العبلمات البيئية موثوق هبا أن توفر د فيها درجة عالية من الوعي اإليف البلدان اليت توجعلى خياراهتم، 

معلومات موثوقة بشأن التأثَتات البيئية للمنتجات يف السوق ذلك أنو مطلوب لتعزيز ؾبموعة من اؼبنتجات ذات 
ستخدامها لتعزيز ئية يبكن إىتمامات البيعلى اإللك اؼبستهلكُت إقبال كبَت العبلمات البيئية، يف البلدان اليت ال يب

 اإلجراءات اؼبفيدة بيئيا.

  تحقيق ميزة تنافسية: .4.5

وخدماهتم لشروبة معينة من السوق أظهرت تفضيبل العبلمة البيئية سبنح اؼبصنعُت فرصة لتصميم سلعتهم 
تخصص اؼبؤسسات القادرة على النفاذ إذل متثال جملموعة ؿبددة من اؼبعايَت، ويبنح ىذا الوإستعدادا لدفع شبن اإل

 القيمة التنافسية للمنتجات اليت ربملها.تلك األسواق ميزة تنافسية، ذلك أن العبلمة البيئية سبكن من إبراز 

يث يصبح دافع وزيادة الطلب عليها بإبراز مزاياىا البيئية وبالتارل خفض اآلثار السلبية على البيئة حب
 1مرار التحسُت البيئي.ستاغبصة السوقية، ىو إ

تصال بالعمبلء وتزويدىم العبلمة البيئية وسيلة فعالة لئل ( أنD’souza et Al, 2006ويرى )
ن العبلمات باؼبعلومات عن فوائد اؼبنتج وفبيزاتو والسبلمة البيئية لو واليت تساعدىم يف مرحلة صنع القرار، كما أ

 وز أو رسائل، والعبلمات البيئية تقدم الدعم للمؤسسة بطريقتُت نبا8ستخدام )آمنة بيئيا( رمالبيئية يبكن عرضها بإ

 ستعادة ثقة اؼبستهلك يف اؼبنتجات اػبضراء من خبلل توافق اؼبنتجات بيئيا.إ 

 .تقدًن صورة خضراء للمؤسسة، وىذه الصورة تسمو بسمعة اؼبؤسسة 

 

                                                           
 .135. ص٠ٕت ػجذ هللا أدّذ ج١ًّ، ِشجغ عجك روشٖ، ص1



 عتبارات البيئية المطلوبة في األسواق الدوليةتدويل المؤسسات في ظل النظم واإل         الفصل الثاني:   
 

 
155 

 عتبارات البيئية اإلضافيةالمطلب الثالث: اإل

هبب أخذىا يف اغبسبان ىناك أيضا إلتزامات ات واؼبعايَت البيئية السابقة اليت باإلضافة إذل العبلم
 شًتاطات أخرى هبب مراعاهتا واليت أصبحت ضرورية للنفاذ إذل العديد من األسواق الدولية اؼبختلفة.وإ

 متطلبات التعبئة والتغليف وإدارة المخلفات: .1

ستخدم اؼبنتوج )اؼبستهلك النهائي( أثناء تسلمو اؼبنتوج من يقصد دبتطلبات التعبئة والتغليف، ضباية قيم م
دبواد التعبئة،  منتجو وقد شهدت القوانُت واإلجراءات اؼبتعلقة بعملية التعبئة والتغليف للسلع تطورا كبَتا يتعلق

تلزم  ستخدامها وكل ما يتعلق هبا، حيث أن الدول اؼبتقدمة كانت السباقة يف إصدار قوانُتتدويرىا وإعادة إ
حىت يتسٌت السماح لسلعتهم من دخول السوق ستخدام التعبئة مبلئما لتدبَت إعادة اإل اؼبنتجُت بأن يكون نظام

شًتاطات سيحرم السلع من حق اؼبنافسة يف السوق، فمنذ سبعينات القرن ومن مث فإن عدم توافر مثل ىذه اإل
عن التلوث البيئي الذي تسببو التعبئة والتغليف وكذلك  العشرين أدركت الدول واألقاليم اؼبتقدمة األضرار الناصبة

قتصادي ففي ظل حركة النمو اإل 1النفايات اؼبتولدة عنها، لذلك بدأت يف تطوير طرق تعبئة وتغليف خضراء.
التعبئة والتغليف وإدارة رباد األورويب الدليل اػباص بو يف ؾبال ومع زيادة الوعي البيئي أصدر اإل والتجاري

ئة والتغليف يف الدول . وبدأ تطبيق متطلبات ىذا الدليل ضمن القواعد اػباصة بالتعب0772ات عام اؼبخلف
 2ستنادا إذل اؼبعايَت البيئية وإدارة اؼبخلفات، وذلك لتحقيق األىداف اآلتية8األوروبية إ

 األسواق  تعبئة وتغليف اؼبنتج اؼبصدر بشكل مقبول بيئيا دبا يتوافق مع سياسات إدارة اؼبخلفات يف
سًتجاع لتقليل ـبلفات التعبئة والتغليف وبية يف ظل تسهيل إعادة اإلستخدام وتدوير اؼبخلفات واإلاألور 

 إذل أدىن حد فبكن.

 ستخدام اؼبعادن الثقيلة ضمن اؼبواد اؼبستخدمة يف التعبئة والتغليف فهناك حد أقصى معُت تقييد إ
 مسموح بو لًتكيزات مواد معينة.

                                                           
 .96-95، ص.ص2015. د٠ت وّبي، ِٕظّخ اٌزجبسح اٌؼب١ٌّخ ٚاٌزذذ٠بد اٌج١ئ١خ، داس اٌخٍذ١ٔٚخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، اٌجضائش، 1

دغٓ، أ١ّ٘خ اٌّزطٍجبد اٌذ١ٌٚخ ٌٍزؼجئخ ٚاٌزغ١ٍف ٌٍظبدساد اٌّظش٠خ، اإلداسح اٌؼبِخ ٌإلدظبء، ٚصاسح اٌزجبسح اٌخبسج١خ، ِظش،  . ئثشا١ُ٘ أدّذ2

 .15-12، ص.ص2004
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 من مواد  %31.41سًتجاع نسبة تًتاوح بُت تزم كل منتج أو مستورد بإفات حيث يلستعادة اؼبخلإ
ستخبلص اغبراري على أال اإلأو التغليف اليت أدخلها السوق عن طريق التدوير أو التحليل الكيميائي 

 لكل مادة. %03من اؼبواد اليت تدخل السوق وحبد أدىن  %53.23تقل نسبة اؼبواد اؼبعاد تدويرىا عن 

سًتجاع مواد التعبئة والتغليف األورويب يف شأن تصنيع وتركيب وإ ربادط العامة اليت يضعها اإلأىم الضوابو 
 1اليت يلتزم هبا مصدرو الدول النامية ومنها ما يلي8

 نبعاثات يف تصنيع العبوة ا من مواد خطرة من رماد وعوادم وإستخدام اؼبكونات السامة وما كبوىحظر إ
الزنك والرصاص والكاديوم وىناك مواد ؿبظورة مثل  لة عبوات النقل أو عبوات البيع،وسواء كانت يف حا

ستخدام مركباهتا ضمن مكونات مواد العبوات فضبل عن إلوسداسي الكروم ؼبا ثبت ؽبا من آثار مسرطنة 
 إعاقتها عمليات التدوير.

 ق سبلمة اؼبستهلك.ضمان مستوى مناسب من القبول البيئي السبلمة والصحة واألمان دبا وبق 

 سًتجاع مع ربجيم ى كبو يسمح بالتدوير أو إعادة اإلستخدام أو اإلأن تكون العبوة منتجة ومتداولة عل
 األثر البيئي على الصحة وعلى األفراد القائمُت بالعمل.

  أن تصنع العبوات حبيث ربتوي على نسب معينة من وزهنا كمواد قابلة للتدوير، وىذه النسب زبتلف من
ادة إذل أخرى )الزجاج، الصفيح، األؼبنيوم، الورق اؼبقوى، الكرتون، اؼبواد الًتكيبية( كما ينبغي أن ربتوي م

من خبلل التحليل سًتجاع ي يتسٌت اغبصول على معدل أعلى لئلعلى حد أدىن من السعرات اغبرارية ك
 للتحلل دون إعاقة ؽبذه العملية. ستخبلص اغبراري، وأيضا يتعُت قابلية اؼبواد اؼبستخدمةالكيميائي أو اإل

سًتجاع اؼبطلوبة اصر الًتكيب ومعدالت التدوير واإلوىذه الضوابط تركت تفصيبلهتا بالنسبة للمواد وعن
عن األىداف رباد دبا يتبلءم مع كل دولة ولكن دون اػبروج د اؼبستخدمة للدول األعضاء يف اإلوفقا لنوعيات اؼبوا

 د األورويب.ربااإل األساسية اليت وضعها

                                                           
 .81-80. ِٕٝ أثٛ اٌؼطب ِذّذ د١ٍُ، ِشجغ عجك روشٖ، ص.ص1
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عتبار اؼبتطلبات اػباصة مؤسسة مصدرة ألي دولة عضو يف اإلرباد األورويب األخذ يف اإل وهبب على أية
ىتمام هبا يف ضباية ؿبتوى اؼبنتجات العبوة وؿبتواىا نظرا ألنبية اإل رتباطية بُتلتعبئة والتغليف وذلك للعبلقة اإلبا

 ؼبستهلك.ودورىا يف زيادة الكفاءة التسويقية وجذب ا

 هاسب: (HACCP)نظام تحليل مخاطر التحكم في النقاط الحرجة  .2

 Hazard Analysis and( ]HACCP)يرتبط مفهوم نظام ربليل ـباطر التحكم يف النقاط اغبرجة 

Critical Control Points]  بالسبلمة الغذائية الدولية، إذ أنو يبثل مفتاح جودة اؼبنتجات الغذائية، وقد
عندما كان يستخدم كمعيار لضمان الغذاء اؼببلئم  0731عام  (HACCP)س األوذل لنظام وضعت األس

ليتحول  (Pillsbury)والكايف لربنامج وكالة الناسا اغبديثة التكوين يف ذلك الوقت وقد مت تطويره من قبل شركة 
يب والواليات اؼبتحدة األمريكية ومت رباد األورو الدولية، إذ أخذ يعتمد يف دول اإلإذل معيار لسبلمة األغذية واؼبياه 
، ويتكون 0775ستشارية اػباصة باؼبواصفات اؼبيكروبيولوجية لؤلغذية واؼبياه عام إقراره من قبل اللجنة الوطنية اإل

 1ىذا النظام من سلسلة خطوات وىي كما يأيت8

 .إجراءات ربليل اؼبخاطر 

 .ربديد نقاط التحكم اغبرجة 

 يبكن ذباوزىا.وضع اغبدود اغبرجة اليت ال  

 .وضع نقاط ؼبراقبة السيطرة على نقاط التحكم اغبرجة 

 تباعها عند رصد نقاط ربكم حرجة خارج السيطرة.وضع اإلجراءات التصحيحية الواجب إ 

  وضع إجراءات للتحقق من كفاءة عمل نظام(HACCP). 

 .توثيق صبيع اإلجراءات اليت يتم تطبيقها وحفظ السجبلت البلزمة 

ات ليتم على أساسها تعيُت النقاط ربديد اغبدود الدنيا ألداء اؼبؤسس على (HACCP)ر يعمل معيا
ثنُت معا، إلعطاء صورة النماذج اغبسابية أو مزيج من اإل ستخدامجودة النهائية من خبلل التجريب وإاغبرجة لل

                                                           
، 2016، ػّبْ، األسدْ، 1ٍظبدساد، داس األ٠بَ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ؽ. وّبي وبظُ جٛاد اٌشّشٞ ٚآخشْٚ، اٌّؼب١٠ش اٌج١ئ١خ ٚاٌمذسح اٌزٕبفغ١خ 1ٌ

 .80ص
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لغذائية والتعريف حبجم عن خصائص اؼبنتجات من األغذية واؼبياه، إذ يأخذ على عاتقو متابعة نشاط الشركات ا
من التصنيع والتعبئة والتغليف  بتداءالسلع الغذائية يف اؼبراحل كافة إاؼبخاطر احملتملة اليت قد ترافق عملية إنتاج 

 1ستهبلك.ا دبرحلة اإلنتهاءوإ

يف السنوات األخَتة إذل منهج دورل  (HACCP)لقد ربول نظام ربليل ـباطر التحكم بالنقاط اغبرجة 
 لسبلمة الغذائية اليت توصي هبا منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاؼبية ومنظمة كودكسمرادف ل

(CODEX))*( رباد ئية مع اؼبواصفات اؼبعتمدة يف اإلليتم من خبللو التأكد من مدى توافق الصناعات الغذا
 2األورويب والواليات اؼبتحدة األمريكية.

سبلمة وأمان األغذية أحد اؼبتطلبات اليت وبكم من خبلؽبا على وبذلك فإن تطبيق ىذا النظام لضمان 
مية ومنها اعبزائر بالتأكيد على اعبودة ومن مث النفاذ إذل األسواق وبالتارل فإنو من اؼبهم قيام مصدري الدول النا

و تقارير لتزامهم بتلك اؼبتطلبات وذلك من خبلل تقدًن شهادات أإزباذىم كافة اإلحتياطات وتقدًن ما يؤكد إ
 لفحص وضمان تقدًن منتجات غذائية آمنة وصحية.

 3ومن فوائد تطبيق نظام اؽباسب ما يلي8

  ية وسيلة لضمان سبلمة الغذاء، ووسيلة وقائية مبنيعترب من األنظمة اؼبعتمدة من اؽبيئات الدولة كأفضل
اؼبؤسسة لتحسُت ل حتمالية وقوع أخطار تنجم عن أية أعمال داخعلى أسس علمية وفنية تقلل من إ

 كتشاف اؼبشاكل قبل حدوثها.سبلمة الغذاء بإ

  يأخذ يف االعتبار صبيع مصادر اػبطر يف صبيع اؼبراحل حيث يعد طريقة منظمة ومتابعة جيدة للمنتج
 ستهبلك.إلنتاج وحىت التداول التوزيع واإلورقابة مستمرة لسبلمة الغذاء من بداية مراحل ا

  ودبا يسمح للمنتج أن ينافس ويتحدى ويثبت كفاءتو ويفتح  ج اؼبقدم إليواؼبنتيزيد ثقة اؼبستهلك من
 اجملال أمام اؼبؤسسات للتصدير لؤلسواق العاؼبية.

                                                           
1. Unites States Environmental Protection Agency (EPA), Efficacy of Ballast Water treatment systems, 

Washington D.C, July 12, 2011, P: 93. Sur le site: Nepis.epa.gov/exe/JyPORL.cgi?Dokey=p100dcwa.txt     

Visité le: 25/06/2016. 

ِٓ لجً ِٕظّخ األغز٠خ ٚاٌضساػخ ِٕٚظّخ اٌظذخ اٌؼب١ٌّخ،  1963( ٚرغّٝ ١٘ئخ اٌذعزٛس اٌغزائٟ أٔشأد فٟ ػبَ CODEX)*( ِٕظّخ وٛدوظ )

 رٙزُ ثبٌّٛاطفبد اٌذ١ٌٚخ ٌألغز٠خ ٚطذخ اٌّغزٍٙه ٚػّبْ ِّبسعخ رجبس٠خ ػبدٌخ فٟ إٌّزجبد اٌغزائ١خ.

سن، ثال ألُِ اٌّزذذح، ١٘ئخ اٌذعزٛس اٌغزائٟ: اٌزذؼ١شاد ٌٍذٚسح األٌٚٝ ٌٍجٕخ رٕغ١ك اٌذعزٛس اٌغزائٟ فٟ اٌششق األدٔٝ، األُِ اٌّزذذح، ٠ٛ١ٔٛ. ا2

 .03عٕخ، ص

 .40، ص2006ظش، . ٔج١ٗ ػجذ اٌذ١ّذ ئثشا١ُ٘ ٚآخشْٚ، اٌذ١ًٌ اإلسشبدٞ ٌغالِخ اٌغزاء، اٌّشوض اٌّظشٞ ٌّؼٍِٛبد عالِخ اٌغزاء، اٌمب٘شح، 3ِ
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 ستهبلك اؼبوارد وتركيزىا على اػبطوات اؼبهمة يف العملية التصنيعية تقليص التكاليف عن طريق ترشيد إ
 اؼبختلفة.ومن مث تقليل الفاقد الذي وبدث خبلل مراحل التصنيع 

 .ىبدم نظام اإليزو حيث أن سبلمة الغذاء تعٍت ربسُت نوعيتو وجودتو أيضا 

 العاؼبية للقيمة من خبلل بناء قدرات  تساق اعبزائر مع السبلسلاء بنظام سبلمة الغذاء يؤدي إذل إرتقاإل
 تنافسية للمؤسسات احمللية وجذب اؼبؤسسات الدولية ؽبا.

 :ISO 9000شهادة المطابقة لمواصفات  .3

سبثل نظاما إلدارة اعبودة وتوكيدىا يف اؼبؤسسات ويبكن تعريفها  7111إن اؼبواصفات الدولية لئليزو 
، 0765سنة  ISOعلى أهنا سلسلة من اؼبواصفات اؼبكتوبة اليت أصدرهتا اؼبنظمة العاؼبية للمواصفات القياسية 

إدارة اعبودة الذي يتعُت أن تصممو وتتبناه إدارة  واليت ربدد وتصف العناصر الرئيسية اؼبطلوب توفرىا يف نظام
رغبات وتوقعات الزبائن د من أن منتجاهتا )سلع أو خدمات( تتوافق أو تفوق حاجات و اؼبؤسسة للتأك

 1واؼبستهلكُت ومقبولة عاؼبيا.

لتزام باؼبواصفة نفسها وتفرعاهتا على بداية اإل 7111ة اإليزو يتطلب حصول أي مؤسسة على شهاد
ب اؼبستخدمة يف اإلدارة س اعبودة يف اإلنتاج عبارة عن حلقة متكاملة تضم كل األنشطة وكافة األمور واألساليأسا

 2ربقيق الفوائد التالية8 7111وينتج عن تطبيق سلسلة اؼبواصفات الدولية لؤليزو  واإلنتاج،

 .ربقيق األرباح كهدف هنائي ألي مؤسسة سواء كانت صناعية أو خدمية 

  فتح أسواق جديدة لتسويق السلع واػبدمات اؼبنتجة على اؼبستوى الدورل.إمكانية 

 .توفَت الثقة بقدرة اؼبؤسسة على صنع سلع تطابق اؼبتطلبات اليت وبددىا الزبون 

 ستمرار يف ربقيق اعبودة العالية للسلع واػبدمات.اإل 

 ؼبصنع.ربقيق الرقابة الفعالة للنشاطات اليت تتم داخل اؼبؤسسة، أي على أرض ا 
                                                           

سؤ٠خ ئلزظبد٠خ ٚف١ٕخ ٚئداس٠خ، ِىزجخ ِٚطجؼخ اإلشؼبع  10011، 9000. ع١ّش ِذّذ ػجذ اٌؼض٠ض، جٛدح إٌّزج ث١ٓ ئداسح اٌجٛدح اٌشبٍِخ ٚاأل٠ضٚ 1

 .147، ص1999اٌف١ٕخ، اإلعىٕذس٠خ، ِظش، 

، داس 119ذ١ٍٍٟ، اٌجضء اٌضبٟٔ، عٍغٍخ اٌشػب ٌٍّؼٍِٛبد . سػذ دغٓ اٌظشْ، أعبع١بد اٌزجبسح اٌذ١ٌٚخ اٌّؼبطشح، ِذخً رٕظ١ّٟ رىبٍِٟ ر2

 .80، ص2001اٌشػب ٌٍٕشش، دِشك، عٛس٠ب، شجبؽ 
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  التكاليف التشغيلية.رفع الكفاءة وزبفيض 

 .زبفيض تكاليف اعبودة 

 ولكن السؤال الذي يطرح نفسو فيما ىبص ىذه الفوائد يف ؾبال التجارة الدولية ىو8 

  كيف أصبح ينظر إذل شهادةISO 9000 من وجهة النظر الدولية؟ 

تدرك وتعي بوضوح أهنا وبدون تطبيق  ن العديد من اؼبؤسساتإلجابة عن ىذا السؤال تتمثل يف8 أإن ا
 1نظام للجودة ستفقد الكثَت من أعماؽبا وذلك بسبب ما يلي8

 أمرا إلزاميا فبا يؤثر على عمليات التسويق  7111رباد األورويب أمر اغبصول على شهادة األيزو جعل اإل
  أسواقو.الدورل وحجم الصادرات والواردات بالنسبة ألي دولة ترغب بالتسويق والتصدير يف

 ن أغلب الزبائن يطلبون شهادة األيزو من صبيع اؼبوردين.أ 

 ن الكثَت من اؼبنافسُت تبنوا مواصفات األيزو للجودة، وىذا ما يزيد حدة وشدة اؼبنافسة خصوصا يف أ
 األسواق التجارية الدولية.

وأن  7111األيزو  فوائد تطبيق ىذا باإلضافة إذل أن إمكانية الدخول إذل األسواق الدولية ىي إحدى
تتجلى إذل حد كبَت بطريقة تطبيق النظام، ألن من أىم أىداف النظام ىو إدارة  7111ستفادة من األيزو اإل

وثيقة عمل للنظام الداخلي للجودة يف اؼبنظمة، إضافة إذل  7111اعبودة واليت من خبلؽبا تكون مواصفات األيزو 
الزبائن من اؼبوردين وىي أن يكونوا حاصلُت على الشهادة وبشكل ربقيق األىداف التعاقدية اليت يطلبها بعض 

 خاص الزبائن يف األسواق التجارية الدولية.

 

 

 

                                                           
 .80. سػذ دغٓ اٌظشْ، ِشجغ عجك روشٖ، ص1
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 عتبارات الخاصة بظروف العمل:اإل .4

تطورت اؼبعايَت البيئية يف السنوات األخَتة لًتبط بظروف العمل السائدة يف بلد اإلنتاج تعرف ىذه اؼبعايَت 
 عية.باؼبسؤولية االجتما

وبتوي على ؾبموعة  Code of Conductويف ىذا الشأن أصدرت ىيئة التجارة األوروبية ميثاقا 
نظمة للعمل وتلك اػباصة اؼبتطلبات اؼبرتبطة بالبيئة والصحة والعمالة، واليت تنبثق يف األصل من ؾبموعة القوانُت اؼب

حصول اؼبستهلك ن ملحوظ يف بيئة العمل و اإلنسان الصادرة عن األمم اؼبتحدة وذلك هبدف ربقيق ربس حبقوق
 1شًتاطات اآلن ضرورية للنفاذ للعديد من األسواق الدولية اؼبختلفة.عن منتج آمن بيئيا، وقد أصبحت ىذه اإل

ل الرظبية، واؼبكافآت ومن أىم اعبوانب اليت تغطيها اؼبتطلبات اؼبتعلقة ببيئة العمل ىي ساعات العم
ألدىن لعمر األيدي العاملة، ومنع اإلجراءات التعسفية ضد العمال وإجراءات سبلمة جتماعي، واغبد اوالضمان اإل

 وصحة العاملُت، وربسُت ظروف العمل وعمالة األطفال والنساء، وغَتىا من اؼبتطلبات األخرى.

ؼبنتجات النسيجية ستهدف ىذا اؼبيثاق تغطية كافة السلع واؼبنتجات اليت تستخدم بصفة عامة واوقد إ
بصورة أكثر على الدول النامية  ول اؼبتقدمة والنامية إال أنو ركزالد ةستهدف تطبيقو على كافخاصة كما إ بصفة

جتماعية وظروف العمل سيكون لو مردود واضح على األداء اؼبيثاق أن التحسن يف النواحي اإلويوضح 
 االقتصادي يف الدول اؼبصدرة.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .52. ِٕٝ أثٛ اٌؼطب ِذّذ د١ٍُ، ِشجغ عجك روشٖ، ص1
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 يئيةعتبارات البالمطلب الرابع: أهمية اإل

 األسواق الدولية مع البيئية وتأثَتاهتا يفواإلعتبارات النظم لسنوات األخَتة دبوضوع ىتمام يف القد تزايد اإل
اخلية السيما البيئية نعكس على وضع السياسات الدومشوليتها وصرامتها، األمر الذي إستخدامها التوسع يف إ
عاؼبي فضبل عن تزايد ندماج يف االقتصاد الذل األسواق واإلجية وفرص الوصول إنسيابية التجارة اػبار منها وعلى إ

نب آخر فإن التحول يف األمباط اإلستهبلكية ستخدام تلك اؼبعايَت كحواجز غَت صبركية، ومن جااؼبخاوف من إ
درة التنافسية الدولية وصياغة نتاجية أصبح أحد مقومات القاإلعمليات بال تبطىتمام باعبودة وما ير وتزايد اإل

ىتمام بالبعد البيئي يف العملية م العوامل اليت أدت إذل ضرورة اإلونعرض فيما يلي أى إلسًتاتيجيات التجارية،ا
 1اإلنتاجية8

 شًتاطات البيئية وما تستلزمو من شهادات توافق بيئية من أىم عوامل تفعيل القدرات تعترب اؼبتطلبات واإل
ام التجارة العاؼبية خاصة يف كية اليت تضعها الدول اؼبتقدمة أمالتنافسية، كما أهنا من أىم العوائق غَت اعبمر 

 لبفاض اغبواجز اعبمركية.ظل إ

  الطاقات اإلنتاجية احملدودة للعديد من الدول النامية ومنها اعبزائر بالرغم من توفر العديد من اؼبزايا
ىتمام ة، لذلك البد من اإلاأليدي العاملالنسبية ؽبذه الدول واليت تتمثل يف توفر اؼبواد اػبام ورخص 

بسياسات التوافق البيئي اليت هتدف إذل تقليل الفاقد الناتج عن العملية اإلنتاجية ورفع الكفاءة اإلنتاجية 
وربقيق وفرات يف اؼبياه والكيماويات والطاقة وزبفيض زمن التشغيل ومن مث اغبد يف تكاليف التشغيل دبا 

 تخدام طرق صديقة للبيئة.يبكن أن يعوض أي تكاليف ناصبة عن اس

 ىتمام اؼبصدرين باؼبتطلبات البيئية إذل دول أخرى قادرة على الوفاء دة يف حالة عدم إذباه الدول اؼبستور إ
نتيجة عدم  اػبروج شيئا فشيئا من السوق أو أهنا قد تلجأ إذل الضغط ػبفض السعرهبا فبا يعٍت إمكانية 

 ىتمام باؼبعايَت البيئية.اإل

تفاقيات التجارية واإلقليمية ء يف منظمة التجارة العاؼبية واإلدول العادل كافة السيما األعضالقد أدركت 
لى نسيابية التجارة اػبارجية، لذا فقد عملت عايَت واألنظمة البيئية يف إعاقة إاألخرى أنبية الدور الذي تلعبو اؼبع
تفاقيات السيما تلك اليت قليمية، ففي بعض اإلالعاؼبية واإلتفاقيات التجارية تدوين األحكام البيئية ضمن اإل

                                                           
 .227، ص2010ألسدْ، ، ػّبْ، ا1. ِذّٛد اٌؼىخ، ئداسح األػّبي اٌذ١ٌٚخ، داس أعبِخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ؽ1
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ىتمام ، غَت أن تزايد الوعي البيئي واإلتفاقيةة إذل مسألة البيئة يف ديباجة اإلأبرمت يف أوقات مبكرة سبت اإلشار 
 فعلىتفاقيات، البيئية يف النص الرئيس لتلك اإل تفاقيات معاعبة اؼبسألةى تلك اإلبالقضايا البيئية أصبح وبتم عل

تفاقية التجارة اغبرة ورابطة التجارة اغبرة األوروبية النص اآليت8 )إدراكا للحاجة للدعم سبيل اؼبثال ورد يف ديباجة إ
تفاقيات وغالبا ما تشمل تلك اإل 1اؼبتبادل بُت السياسات التجارية والبيئة من أجل ربقيق ىذه التنمية اؼبستدامة(.

فات والرصد فيذ الًتتيبات اؼبؤسسية والتعاون وبناء القدرات وحل اػببلالقضايا ذات الصلة بالتفاوض من أجل تن
نسيابية وتنافسية صادرات الدول شريعات البيئية ومدى تأثَتىا على إلتزام باؼبعايَت والتوالتقييم فضبل على اإل

فقرة  5116ييب عام بُت االرباد األورويب ومنتدى الكار  (EPA)تفاقية الشراكة االقتصادية د ورد يف إاألعضاء، فق
 2تشَت إذل ضرورة التفاوض وتقدًن الدعم يف اجملاالت اآلتية8

تقدًن الدعم واؼبساعدة التقنية للمنتجُت من أجل تلبية متطلبات اؼبعايَت واألنظمة البيئية اؼبعمول هبا يف 
 األسواق العاؼبية.

 مات البيئية واعبودة.تشجيع اػبطط الطوعية العامة واػباصة اليت تصب يف تطوير نظام العبل 

 تفاقيات البيئية اؼبتعددة األطراف السيما ما يتصل حبركة التجارة العاؼبية.سبكُت القطاع العام من تنفيذ اإل 

 ستدامة والتشريعات القانونية.ألخرى ضمن إطار اإلتسهيل ذبارة اؼبواد الطبيعية كاألخشاب واؼبنتجات ا 

 اج السلع واػبدمات اليت من شأهنا صيانة البيئة.مساعدة اؼبنتجُت على تطوير وربسُت إنت 

 .تشجيع ونشر التوعية والربامج التعليمية اؼبتعلقة بالسلع واػبدمات البيئية 

 

 

 

 
                                                           

1. Gallagher Pand Serret : Implementing Regional Trade Agreements with Environmental provisions, 

Framework for Evaluation OECD publishing, France, 2011, P:08. Sur le site :www.oerd.org visité le : 

04/03/2016. 

2. Ibid, P : 10. 

http://www.oerd.org/
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 البيئية على النفاذ إلى األسواق الدوليةعتبارات واإلالمبحث الرابع: أثر تطبيق النظم 

البيئية اليت تريد التكيف والتوافق مع التشريعات  أصبح تطبيق نظام اإلدارة البيئية ضرورة حتمية ألي دولة
لتواجد يف تلك قتصادية على دخول اؼبنتجات إذل دوؽبا وخلق القدرة التنافسية البلزمة لتطبقها التكتبلت اإل
بيئية، دبا يتطلب تحاد األورويب الذي يقوم بإصدار دليل موحد للمواصفات ومعايَت اعبودة الاألسواق، وخاصة الغ

قتصادية أن تساير التطور الذي وبدث يف نظام اإلدارة البيئية والذي يهدف إذل ربقيق وتلبية ؤسسات اإلمن اؼب
جتماعية وربقيق النمو اؼبتواصل والنفاذ إذل األسواق رغبات اؼبستهلكُت والتوافق مع اإللتزامات القانونية واإل

 العاؼبية.

قتصادي يَت البيئية على مستوى األداء اإلول يبثل دور اؼبعايبكن ربليل تأثَت األداء البيئي إذل مستويُت األ
قتصاد الوطٍت، ويبُت اؼبخطط الوارد يف الشكل يبثل مستوى القطاع اإلنتاجي واإل للمؤسسات اإلنتاجية واآلخر

نتاجي تصادي وأداء القطاع اإلقء اؼبؤسسات اإلنتاجية البيئي واإل( التأثَتات اؼبتبادلة والًتابط بُت أدا09رقم )
 قتصاد الوطٍت.واإل

 قتصاديي للترابط بين البيئة واألداء اإل(: اإلطار التحليل09الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

Source: Leena Lankoski, « Linkages Between Environmental Policy and Competitiveness », 
OECD Environment working papers, No.13, OECD publishing, University of Helsinki, 
Finland, 2009, P13. Sur le site: http://dx.doi.org/10.1787/2184468820583 visité le: 04/03/2016 

األداء البيئي على 
 مستوى اؼبؤسسة

 التأثَتات السلبية
اإلهبابيةالتأثَتات   

 السياسات البيئية
 التأثَتات السلبية

اإلهبابيةالتأثَتات   

األداء 
اإلقتصادي 

على 
مستوى 
 اؼبؤسسة

األداء 
تصادي اإلق

على 
مستوى 
القطاع 
 اإلنتاجي

األداء 
اإلقتصادي 

على 
مستوى 
اإلقتصاد 

 الوطٍت

 تأثَت ـباوف القدرة التنافسية على صنع السياسات البيئية

http://dx.doi.org/10.1787/2184468820583
http://dx.doi.org/10.1787/2184468820583
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قتصادي للمؤسسة يشكل اػبطوة األوذل واألىم يف األداء ( أن األداء البيئي واإل17يتضح من الشكل )
الوطٍت، كما نبلحظ بأن لؤلداء البيئي آثار سلبية وأخرى إهبابية ومن  مستوى القطاع اإلنتاجي أو اإلقتصاد ىعل

 خبلل التفاعل فيما بينها يتبلور صايف األثر إما سلبيا أو إهبابيا حسب حالة اؼبؤسسة.

جز تعوق النمو، ل حوااإلنتاج وأن تشكيبكن أن تؤدي اؼبعايَت واألنظمة البيئية إذل زيادة يف تكاليف 
ستفاء تعزز القدرة التنافسية، ويتوقف إ قتصادية اؼبستدامة بيئيا وأنلكن يبكنها أيضا أن توفر إطارا للتنمية اإل

الناتج اإلهبايب من ىذه النظم واؼبعايَت على التحديد اؼبناسب ؽبا يف األسواق احمللية والدولية وتطبيقها بفعالية 
لبلدان النامية، يبكن أن يشكل ستفاء ىذه الشروط يف معظم اعلومات، ورغم صعوبة إدين على اؼباجملتمع اؼب

ستفاء اؼبعايَت البيئية ميزة تنافسية للمؤسسات اليت تسعى إذل تعزيز إنتاجيتها ل لتطبيق نظام اإلدارة البيئية وإمتثااإل
 قتصاد.األسواق الدولية يف ظل عوؼبة اإل وزيادة حصتها يف

 البيئية بالقدرة التنافسية تاعتبار واإل عالقة تطبيق النظم المطلب األول:

قتصادات أفكارا مألوفة حول الشؤون الدولية، كما يؤدي ة األسواق وزيادة الًتابط بُت اإلأصبحت عوؼب
ختبار القدرة فرص األعمال التجارية إذل إتساع اؼبنافسة والذي يقوم بإستمرار بإ فتح اغبدود الذي يضاعف من

سية للمؤسسة يف األسواق احمللية والدولية، ويف ىذا السياق سوف يرتبط قباح اؼبؤسسات بقدرهتم على سبييز التناف
ب أنفسهم عن اؼبنافسُت من خبلل تقدًن ميزة نسبية من حيث اعبودة والسعر واػبدمة وكذلك التكيف مع الطل

القدرة التنافسية عبهود الرامية إذل ربسُت ىتمامات البيئية مستثناة من ىذه ااحمللي، وحىت وقت قريب كانت اإل
الدولية، وكان التلوث الصناعي يظهر كنتيجة ثانوية غَت مرغوب هبا لؤلنشطة الصناعية واليت دل يكن من شأهنا أن 
تؤثر على األداء االقتصادي، وعلى كبو متزايد مثلت اعبهود اؼببذولة للحد من اآلثار البيئية مكونا ال يستهان بو 

 1ءة والقدرة التنافسية الدولية للمؤسسات.للكفا

                                                           
1. Olivier Boiral, ISO14001 : d’une exigence commerciale aux paradoxes de l’intégration, Xème conférence de 

l’association international de management stratégiques, faculté des sciences de l’administration, université 

Laval, Québec, Canada, 13.14.15 Juin 2001, P:07. Sur le site : 

www.strategie-aims.com/events/conferences/13-xeme-conference-de-l-aims/themes#communication_2384 visité 

le: 04/03/2016. 

http://www.strategie-aims.com/events/conferences/13-xeme-conference-de-l-aims/themes#communication_2384
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القدرة التنافسية للمؤسسة مؤشر  ثَت اؼبعايَت واألنظمة البيئية علىوتتناول الدراسات اؼبتخصصة بتقييم تأ
األداء البيئي وعبلقتو بسوق األسهم اػباص باؼبؤسسة موضوع البحث من جانب، والقدرة على تسويق اؼبنتجات 

 1ية والقابلية على البقاء يف السوق من جانب آخر.واغبصة السوقية الدول

قتصادي للمؤسسة إهبابية أو سلبية على األداء اإل ومن اؼبمكن أن يكون لنظام اإلدارة البيئية تأثَتات
قتصادي على والسلبية بُت األداء البيئي واإل تصال اإلهبابية( قنوات اإل01ويبُت اؼبخطط الوارد يف الشكل رقم )

 سسة.مستوى اؼبؤ 

 قتصادي للمؤسسةوالسلبية بين األداء البيئي واإل (: الصالت اإليجابية10شكل رقم )ال

 

 

 

 

 

 

 

Source: Leena Lankoski, « Linkages Between Environmental Policy and Competitiveness », 
OECD Environment working papers, No.13, OECD publishing, University of Helsinki, 
Finland, 2009, P15. Sur le site: http://dx.doi.org/10.1787/2184468820583 visité le: 04/03/2016 

 

                                                           
ألُِ اٌّزذذح، . ِإرّش األُِ اٌّزذذح ٌٍزجبسح ٚاٌز١ّٕخ )األٚٔىزبد(: رمش٠ش ٌجٕخ اٌزجبسح فٟ اٌغٍغ ٚاٌخذِبد ٚاٌغٍغ األعبع١خ ػٓ دٚسرٙب اٌغبثؼخ، ا1

 .09، ص2003ج١ٕف، 

األداء البيئي على 
 مستوى المؤسسة

قتصادي األداء اإل
على مستوى 

 المؤسسة

 إهبايب

 سليب

 الكفاءة
 ربسُت العبلقات مع الشركاء

يزالتما  
 الوصول إذل األسواق الدولية

 خلق أعمال جديدة

 التكاليف اإلضافية
 معدالت اإلنتاجية

 اعبودة

http://dx.doi.org/10.1787/2184468820583
http://dx.doi.org/10.1787/2184468820583
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( أن اآلثار اإلهبابية لؤلداء البيئي يبكن أن تكون ناصبة عن صبلة من 01نبلحظ من الشكل رقم )
 ىا8العوامل أبرز 

البيئية ينعكس على  متثال للمعايَت واألنظمةاإلستخدام األكفأ للموارد اإلقتصادية بسبب اإل إن الكفاءة: .أ
 1لؤلسباب اآلتية8ذلك و  قتصادية يف التكاليفربقيق وفرات إ

 ستخدام األمثل للموارد وإعادة تدوير النفايات.وفرات ناصبة عن اإل 

 (.زيادة عائدات اإلنتاج )تزايد الغلة 

 .زبفيض مدة التوقف والتعطل بسبب تنامي عمليات الرصد والصيانة 

 ستهبلك الطاقة.زبفيض إ 

 .زبفيض تكاليف التخزين واؼبناولة 

 .وفرات ناصبة عن تأمُت مكان العمل 

 نتفاء اغباجة إذل تكاليف أنشطة تصريف ومعاعبة النفايات.إ 

واألنظمة البيئية إذل ربسُت العبلقات مع الشركاء  متثال للمعايَتاإل يؤدي تحسين العالقات مع الشركاء: .ب
التجاريُت من خبلل التنسيق اؼبشًتك فيما بينهم األمر الذي ينعكس على ربقيق وفرات يف تكاليف اؼبعامبلت 
دبختلف أنواعها مثل اغبصول على القروض أو التأمُت أو اغبد من التكاليف الناصبة عن الضرائب والرسوم البيئية 

 لبفاض تكاليف التقاضي.ت مع السكان احملليُت والسلطات وإيح القابلة للتداول فضبل عن ربسُت العبلقاوالتصار 

نسجامها مع متطلبات السوق لبيئية إذل جودة أعلى للمنتجات وإمتثال للمعايَت واألنظمة ااإل يؤدي التمايز: .ج
نتجات السليمة بيئيا والذي ينعكس على زيادة العاؼبية السيما مع تزايد أعداد اؼبستهلكُت الراغبُت بشراء اؼب

اإليرادات من خبلل عبلوة األسعار، فعلى سبيل اؼبثال كان لوضع العبلمات اإليكولوجية دور كبَت يف دعم 

                                                           
 .10. ٔفظ اٌّشجغ اٌغبثك، ص1
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رتفعت قيمة مبيعات ىذا النوع من اؼبنتجات من بيئي ؼببيعات اؼبنتجات يف دول اإلرباد األورويب، فقد إالتمايز ال
 5112.1مليون يورو عام  422إذل  5111عام  مليون يورو 30

من اؼبمكن أن تتسع اغبصة السوقية للمؤسسة وتزداد فرص وصوؽبا إذل  الوصول إلى األسواق الدولية: .د
قتصادي اعبديد فإن ؼبية، ففي ظل العوؼبة والنظام اإلاألسواق يف حال طرحها ؼبنتجات سبتاز بالقبول يف السوق العا

لقد أثبتت  2ارسة خياراتو باغبصول على اؼبنتجات اليت تستويف قواعد وشروط السلوك البيئي،وبق لو فباؼبستهلك 
، فقد تناولت Green consumerismتساع دائرة اؼبستهلكُت اػبضر تزايد الوعي البيئي وإ الدراسات اؼبيدانية

إذل تزايد نسبة  وتوصلت 0760.0770إحدى ىذه الدراسات عينة من اؼبستهلكُت يف أؼبانيا بُت عامي 
، ويف اؼبملكة اؼبتحدة %55إذل  %35اؼبستهلكُت الذين يفضلون اؼبنتجات اؼببلئمة للبيئة بدال من غَتىا من 

من األشخاص يبتنعون عن شراء اؼبنتجات اليت تشكل هتديدا للبيئة، أما يف الواليات  %31وجدت الدراسة بأن 
 6,6%ستعداد لدفع أسعار بنسبة األشخاص لديهم اإل من %71اؼبتحدة األمريكية فقد أثبتت الدراسة بأن 

 3للمنتجات اؼببلئمة للبيئة.

تناولت ( OECO)يف دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي  5101كما أظهرت دراسة أجريت عام 
 4من ىذه اؼبؤسسات تقوم بتقييم دوري لؤلداء البيئي ؼبستورديها. %21مؤسسة وجدت أن  2111

متثال للمعايَت واألنظمة البيئية يسهم يف خلق أعمال جديدة، فما كان يعد إن اإل ال جديدة:أعمخلق  .هـ
نفايات يف السابق حول إذل مصدر جديد للدخل من خبللو ربويلو إذل مدخبلت لشركات أخرى )إعادة تدوير 

ريح اإلنبعاثات وحقوق للمؤسسة يف بيع تصا النفايات( األمر الذي يبكن أن يؤدي إذل خلق أعمال جديدة
 متثاؽبا للمعايَت البيئية واليت ربقق إيرادات جديدة.القابلة للتداول يف حال إ

أما بالنسبة لآلثار السلبية لؤلداء البيئي على عمل اؼبؤسسات فإهنا من اؼبمكن أن تكون ناصبة عن 
 العوامل اآلتية8

                                                           
1. Leena Lankoski, Op.Cit, P:16. 

2. Jeffery Frankel and Others: Environmental Effects of International Trade, Expert Report No31 To Sweden’s 

Globalisation Coucil, Harvard Kennedy School, Harvard university, 2009, P:12. Sur le site: 

http://sites.hks.harvard.edu/fs/jfrankel/swenvirinlaga31proofs.pdfvisité le: 04/03/2016. 

ٚؽأح اٌج١ئ١خ، رخف١ف  . ِإرّش األُِ اٌّزذذح ٌٍزجبسح ٚاٌز١ّٕخ )األٚٔىزبد(: رذذ٠ذ اٌغجً اٌىف١ٍخ ثزذغ١ٓ اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ ٌٍّٕزجبد اٌطج١ؼ١خ راد اٌفٛائذ3

 .06،05، ص.ص1994االعزٙالن ػٍٝ اٌج١ئخ دْٚ اٌّغبط ثشػب اٌّغزٍٙه، األُِ اٌّزذذح، ج١ٕف، 

4. LeenaLankoski, Op.Cit, P:17. 

http://sites.hks.harvard.edu/fs/jfrankel/swenvirinlaga31proofs.pdf
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ناصبة عن إدخال البيئية إذل تكاليف إضافية متثال للمعايَت والتشريعات قد يؤدي اإل التكاليف اإلضافية: .أ
ستبدال مصادر الطاقة وىذا يتطلب مدخبلت جديدة فضبل عن تكاليف التشغيل وإ آالت ومعدات ومباين

 جديدة باىظة الضمن يف بعض األحيان.

نتاجية يف لبفاض يف معدالت اإلام اإلدارة البيئية قد يؤدي إذل إمتثال لتطبيق نظإن اإلمعدالت اإلنتاجية:  .ب
ربسُت األداء البيئي قد ستثمار يف اعبديدة ؿبل القديبة، كما أن اإل األمد القصَت وذلك بسبب إحبلل اآلليات

 1ستثمارات اؼبوجهة كبو العمليات اإلنتاجية األخرى.يزاحم اإل

ال من اؼبمكن أن يل اؼبثمتثال لنظم واؼبعايَت البيئية إذل التأثَت سلبا على اعبودة، فعلى سبقد يؤدي اإل الجودة: .ج
عتقاد خاطئ لدى اؼبستهلكُت بأن الفاكهة اؼبنتجة عضويا تتعرض للتلف أكثر من غَتىا أو إن أحد يسود إ

 2اؼبنظفات الصديقة للبيئة ال يقوم بإزالة البقع بفعالية مثل غَته من اؼبنتجات الكيماوية األخرى.

البيئية وما يتطلبو ذلك من تغَت يف  عتباراتنظم واإلفبا سبق يبكن القول أنو إذا كانت تكلفة تطبيق ال
أساليب اإلنتاج وضرورة توفر اػبربات الفنية والتكنولوجية سوف يؤدي إذل زيادة تكاليف اإلنتاج وخاصة بالنسبة 

سيؤدي إذل تدىور الوضع  فة عدم تطبيق ىذه النظم واإلعتباراتواؼبتوسطة اغبجم، فإن تكل للمؤسسات الصغَتة
ي وربقيق اؼبزيد من اػبسائر يف اؼبوارد الطبيعية والعديد من األضرار اؼبختلفة بالصحة العامة لؤلفراد، ىذا البيئ

فسة من جانب اؼبؤسسات األخرى إذل األسواق الدولية مع تزايد اؼبناباإلضافة إذل فقدان القدرة على النفاذ 
 ىتمام باعبودة.واإل

خصصة يف ؾبال البيئة دراسة مسحية جملموعة من اؼبؤسسات اليت ولقد أجريت إحدى اؽبيئات الدولية اؼبت
ستفادت بشكل لدراسة أن كافة ىذه اؼبؤسسات قد إتضح من ىذه اوإ ISO14000طبقت نظام اإلدارة البيئية 

 83ىذه الدراسة مايليا بيق النظام ومن النتائج اليت توصل ؽبفعلي من تط

 43% .من اؼبؤسسات حسنت ظبعتها 

 40% ت ماديا وبشكل مباشر.ستفادإ 
                                                           

1. Leena Lankoski, Op.Cit, P:18. 

2. Marcus Wagner: Effects on competitivenes and innovation activity from the integration of strategic aspects 

with social and environmental management, faculty of administrative and economic sciences, university of Louis 

Pasteur, France, 2007, P:05. Sur le site: 

http://www.beta-mr75022.fr/productions/publications/2007/2007-08.pdf visité le: 04/03/2016. 

 .40. ػّش ثٓ ٌخؼش خٍفبٚٞ، ِشجغ عجك روشٖ، ص3

http://www.beta-mr75022.fr/productions/publications/2007/2007-08.pdf
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 21% .حسنت عبلقتها مع األطراف ذات اؼبصلحة للمؤسسة 

 56% .حصلت على ميزة إهبابية مقابل اؼبنافسُت 

 51% هنيار.دة يف اإلبقاء على اؼبؤسسة من اإلسانبت الشها 

 05% .حسنت ظروف العمل لديها 

ؤسسات الفرنسية اليت اؼبواليت أجريت بُت صبيع ( Dum et Bradstreet 1999)كما أوضحت دراسة 
من اؼبؤسسات اغباصلة  %53أن  ISO14001عتمدت نظام اإلدارة البيئية وفق متطلبات اؼبواصفة سبق وإ
 1منهم فبلوكة لرؤوس أموال أجنبية. %37تقوم بالتصدير وأن  ISO14001لشهادة 

ربسُت القدرة  ISO14001وإذل جانب القدرة التنافسية يف أسواق السلع واػبدمات، يبكن لشهادة 
لتزام مت العديد من الدراسات بإظهار اإلرتباط بُت اإلىتسواق اؼبالية الدولية، ولذا فقد إالتنافسية للمؤسسة يف األ

ويبارس العديد من اؼبستثمرين الضغوط للحصول  قيمة األسهم يف األسواق اؼبالية، البيئي للمؤسسات وبُت ربسُت
هم على معرفة "الدين البيئي الكامن" لدى اؼبؤسسات )أخطار فرض على معلومات بيئية موثوقة حرصا من

عتماد األخبلقية ويف ىذا السياق يبكن إلستثمارات اؼبتعلقة بالتلوث( أو لتنفيذ اإل العقوبات أو األزمات
ISO14001  األسواق اؼبالية بشأن مراقبة يف البورصة أن يطمئن من قبل الشركات اؼبتعددة اعبنسيات اؼبدرجة

 2جتماعية ؽبذه الشركات إذل حد كبَت.وانب البيئية وبشأن اؼبسؤولية اإلعبا

 

 

 

 

 

                                                           
1. Olivier Boiral, Op.Cit, P: 10. 

2. Obid, P:08. 
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 البيئية بالصادرات تاعتبار واإل المطلب الثاني: عالقة تطبيق النظم

قتصادات الوطنية تعد قة بُت األداء البيئي واألداء اإلقتصادي للقطاعات اإلنتاجية واإلإن طبيعة العبل
ختبلفات واسعة بُت اؼبفهومُت فاؼبؤشرات اإلهبابية سسة أو اؼبنتج، إذ ىناك إتوى اؼبؤ أكثر تعقيدا منها على مس

سسة على قتصاد الوطٍت، فعلى سبيل اؼبثال إن قدرة اؼبؤ سسات قد تكون سلبية على مستوى اإلعلى مستوى اؼبؤ 
نو يعد درة التنافسية، لكلبفاض يف التكاليف اإلصبالية يعد عامبل إهبابيا على القزبفيض تكاليفها من خبلل اإل
لبفاض يساىم يف تفاقم مشكلة البطالة وإ قتصاد الوطٍت والقطاع اإلنتاجي كونوعامبل سلبيا على مستوى اإل

اؼبستوى اؼبعيشي للسكان، علما بأن وضع اؼبيزان التجاري واؼبستوى اؼبعيشي أصبح من العناصر األساسية لقياس 
مة والنامية على حد سواء وىبتلف مستوى ذلك األثر من دولة ألخرى ومن اؼبتقد قتصاداتلئلالقدرة التنافسية 

 1قطاع آلخر وحبسب ؾبموعة من العوامل الرئيسية اؼبؤثرة واليت من أبرزىا ما يأيت8

  هيكل الصادرات: .1

منها عتماد نسبة كبَتة قدرة التنافسية للصادرات يف حال إيكون تأثَت اؼبعايَت والنظم البيئية واضحا يف ال
حتوائها على منتجات من اؼبواد بلئمة للبيئة كوهنا ترتبط دبدى إعلى منتجات ترتبط بتفضيبلت اؼبستهلكُت اؼب

ود، أما يف حالة تنوع الصادرات الكيميائية واػبطرة أو منتجات مثل األخشاب واألغذية واؼبنسوجات واعبل
 ر يكون منخفضا على القدرة التنافسية.لبفاض نسبة اؼبنتجات اػباضعة للمعايَت البيئية فإن األثوإ

  التكاليف:.2

عتماد يف القدرة التنافسية. ففي حالة إ تعد التكاليف أحد العوامل اؼبهمة يف ربديد تأثَت العوامل البيئية
عايَت الصادرات على اؼبيزة النسبية يف حصتها السوقية لوفرة األيدي العاملة الرخيصة أو اؼبواد األولية اؼبتاحة فإن للم

البيئية دورا كبَتا يف ربديد القدرة التنافسية لتلك الصادرات، كما أن اؼبنتجات ذات القيمة اؼبضافة اؼبنخفضة تتأثر  
 باؼبعايَت والتشريعات البيئية على العكس من اؼبنتجات ذات القيمة اؼبضافة العالية.كثَتا 

 

 

                                                           
 .209،208. وّبي وبظُ جٛاد اٌشّشٞ ٚآخشْٚ، ِشجغ عجك روشٖ، ص.ص1
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  العوامل الهيكلية: .3

نفتاح على العادل عبلقات مع الشركاء التجاريُت واإلالقدرة التنافسية كال وتشمل العوامل األخرى اؼبؤثرة يف
ستخدام مادة أدى حظر إاػبارجي والقابلية على التكيف مع تغَتات األسعار العاؼبية، فعلى سبيل اؼبثال 

ؼبانية ( وىي مادة كيميائية تستخدم يف صناعة اعبلود يف السوق األPhenol Chlorophenol )الفينوكلوروفينول
إذل رفع تكاليف دباغة اعبلود يف اؽبند ما أفقدىا ميزهتا التنافسية مع شريكها التجاري، يف حُت سبكنت األرجنتُت 

وىو ربرير تفاعا يف التكاليف لسبب آخر تفع تكاليف اإلنتاج فيها وسجلت إر من التكيف مع ىذا التغيَت ودل تر 
 1.َت اؼبتكافئةستَتاد فيها فبا زاد من اؼبنافسة غسياسة اإل

ستخدام غاز )الكلوروفلوروكربون(، وىو غاز اؼبتحدة األمريكية من قيود على إ إضافة ؼبا وضعتو الواليات
يستعمل للتربيد وأىم اؼبنتجات اليت يستخدم ىذا الغاز يف تصنيعها )الثبلجات، اؼبكيفات بأنواعها، العطور...( 

ىذه الصناعات اليت يدخل ىذا الغاز يف إنتاجها واليت تقدر  وبالتارل فقد أثرت ىذه القيود على العديد من
يكية من ىذه اؼبنتجات، بببليُت الدوالرات، فبا أثر على صادرات الدول األخرى إذل أسواق الواليات اؼبتحدة األمر 

 2ستثماراهتا اؼبباشرة يف اػبارج وعقود تراخيصها.وكذا على إ

  حجم المؤسسات: .4

قتصادي الوطٍت دورا كبَتا يف ربديد أثر اؼبعايَت والنظم طاع اإلنتاجية داخل القيلعب حجم اؼبؤسسات اإل
ستثمار يف التكنولوجيا السليمة بيئيا يًتكز يف اؼبؤسسات الكبَتة أكثر فبا القدرة التنافسية للصادرات، فاإل البيئية يف

كاغبصول على التمويل والوصول إذل ىو عليو يف اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة بسبب توفر اإلمكانات البلزمة  
قتصاد الوطٍت أو القطاع اإلنتاجي يضم مؤسسات كبَتة كان مات واؼبواد اػبام، فكلما كان اإلمصادر اؼبعلو 

 للمعايَت واألنظمة البيئية دور أقل يف ربديد القدرة التنافسية للصادرات.

ضحة على القطاعات صادرات تظهر واالبيئية على القدرة التنافسية لل إن آثار النظم واإلعتبارات
توسطة، وتًتكز ىذه الظاىرة يف واؼبقتصادات الوطنية اليت تضم عددا كبَتا من الصناعات الصغَتة اإلنتاجية واإل

البيئية  النامية بشكل أكرب منها يف اإلقتصادات اؼبتقدمة فبا يزيد من اآلثار السلبية للنظم واإلعتبارات قتصاداتاإل

                                                           
ٌٍزجبسح ٚاٌز١ّٕخ )األٚٔىزبد(، رمش٠ش ٌجٕخ اٌزجبسح فٟ اٌغٍغ ٚاٌخذِبد ٚاٌغٍغ األعبع١خ ػٕذ دٚسرٙب اٌغبثؼخ، ِشجغ عجك  . ِإرّش األُِ اٌّزذذح1

 .16روشٖ، ص

 .170، ص2002، اٌمب٘شح، ِظش، 1. اٌغ١ذ أدّذ ػجذ اٌخبٌك ٚأدّذ ثذ٠غ ثٍخ، رذش٠ش اٌزجبسح اٌخبسج١خ فٟ دٚي اٌؼبٌُ إٌبِٟ، اٌذاس اٌجبِؼ١خ، ؽ2
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لتنافسية لصادرات البلدان النامية األمر الذي وبتم على حكوماهتا تقدًن اؼبساعدة من خبلل تزويدىم على القدرة ا
ق باؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبواد اػبام ونتائج األحباث ذات اآلثار الفعالة على التكاليف وفرص الوصول إذل األسوا

 التنافسية للصادرات. البيئية على القدرة وربجيم اآلثار السلبية للنظم واإلعتبارات

 ستثماراتالبيئية بجذب اإل عتباراتواإل المطلب الثالث: عالقة تطبيق النظم

ستثمار األجنيب يتجو كبو البلدان اليت تعتمد معايَت وتشريعات نظرية اإلقتصادية التقليدية بأن اإلترى ال
دل يثبت صحتها وأخذت تسقط شيئا بيئية متساىلة وىذه ما تعرف بفرضية مبلذ التلوث، إال أن ىذه الفرضية 

فشيئا يف األوساط األكاديبية، إذ أن ضعف األنظمة البيئية اؼبعتمدة يف البلدان العربية واإلفريقية دل يسفر عن 
 ستثمار، يف حُت شهد قطاعألموال إذل ىذه اؼبناطق بل شهدت إكبسارا يف مثل ىذا النوع من اإلتدفق رؤوس ا

غم أهنا تعتمد تشريعات ستثمار يف ىذا القطاع ر ة تدفق رؤوس األموال األجنبية لئلالشرقي التصنيع يف تركيا وأوروبا
 1رباد.ة كشرط مسبق لقبول عضويتها يف اإلرباد األورويب اؼبتشددة يف ؾبال البيئوأنظمة اإل

 ستثمار:ير العالقة بين النظم البيئة واإلفرضية مالذ التلوث في تفس

ىي مفهوم أساس من مفاىيم  [Pollution Haven Hypothesis( ]PHH)إن فرضية مبلذ التلوث 
التجارة والبيئة، وقد استخدمت عدة تعاريف ؽبذه الفرضية أبرزىا ىي ربول يف أمباط التجارة اػبارجية من خبلل 

دول اؼبتقدمة، مقارنة باألنظمة اؼبتبعة يف التباعها معايَت وأنظمة بيئية منخفضة ين ميزة نسبية للبلدان النامية إلتكو 
وبتعبَت آخر إن البلدان النامية ىي األقل تشددا يف تطبيق اؼبعايَت البيئية ما يعطيها ميزة نسبية يف الصناعات اؼبلوثة 

 2يف حُت تكون الدول اؼبتقدمة متشددة بيئيا فبا هبعلها تتخصص يف اؼبنتجات النظيفة بيئيا.

آخرين على أهنا تستند إذل البديهية القائلة بأن  كما مت تفسَت فرضية مبلذ التلوث من قبل باحثُت
األنظمة واؼبعايَت البيئية الصارمة تعد دبثابة زيادة يف تكلفة اؼبدخبلت الرئيسية للعمليات اإلنتاجية، ومن مث فإن 

ذباه إؤدي إذل ىجرة الصناعات اؼبلوثة بالتساىل يف ىذا اجملال يشكل ميزة نسبية ؼبثل ىذه اؼبنتجات، األمر الذي ي
 3ل )البلدان النامية(.غالبا ما تكون بلدان منخفضة الدخىذه األماكن واليت 

                                                           
جك روشٖ، . اٌٍجٕخ اإللزظبد٠خ ٚاإلجزّبػ١خ ٌغشثٟ آع١ب )اإلعىٛا(: اٌّؼب١٠ش اٌج١ئ١خ ٚاٌمذسح اٌزٕبفغ١خ ٌٍمطبػبد اإللزظبد٠خ اٌشئ١غ١خ، ِشجغ ع1

 .17ص

2. Nikole Andréa Mathys, Marius Burkhart: a simple test for the pollution haven hypothesis, university of 

Lausanne, Switzerland, 2003, P: 03. Sur le site: 

www.hec.unil.ch/mbrelhar/sea2/mathys37.pdf visité le: 10/04/2016. 

3. Adam B.Jaffe and Others, Environmental regulation and the competitiveness of U.S Manufacturing: What 

does the Evidence tell us? Journal of economic literature, VOL33, N01, USA, 1995, P: 157. Sur le site: 

http://www.hec.unil.ch/mbrelhar/sea2/mathys37.pdf
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مناطق تصدير اؼبنتجات اليت أولُت( األسس النظرية ؽبذه الفرضية من خبلل إظهار .ويوفر مبوذج )ىيكشر
 أن ىناك قلقا تستخدم عوامل ذات وفرة ؿبلية لكوهنا متخصصة يف الصناعات الكثيفة التلوث، وذبدر اإلشارة إذل

ستثمار األجنيب اإل متزايدا بشأن فرضية مبلذ التلوث يتمثل يف قيام بعض اغبكومات بالدخول يف منافسة عبذب
عتمادا على نظرية اؼبنافع ؼبزيد من الصناعات كثيفة التلوث إستضافة اارع يف إضعاف معايَتىا البيئية وإبالتس

 1والتكاليف.

ل فرضية مبلذ التلوث وكيفية زبصص كل من الدول اؼبتقدمة ( يوضح آلية عم00والشكل رقم )
 بالصناعات السليمة بيئيا والبلدان النامية بالصناعات كثيفة التلوث.

 (: فرضية مالذ التلوث11شكل رقم )ال

 

 

 

 

 تشَت إذل البلدان النامية. 8*

Source: Guglielmo Maria Caparole and Others, Environmental regulation and 
competitiveness: Evidence from Romani a, Discussion paper No 5029, the institute for the 
study of Labor (IFA), university of Bonn, Germany, 2010, P: 08. Sur le 
site:ftp.ifa.org/dp5029.pdf  visité le: 15/04/2016. 

يفًتض أصحاب ىذه الفرضية أنو يف حالة سباثل منتجات البلدان يف األسعار والكميات فإن منحنيات 
نبعاث أعلى يف ة خارجية، أما إذا كانت كثافة اإلالعرض تكون متطابقة يف كل منها وىذا يعٍت عدم وجود ذبار 

يف إنتاج السلع كثيفة التلوث ولتكن إذل زيادة  البلدان النامية بسبب التساىل يف اؼبعايَت البيئية فإن ذلك يؤدي
وبذلك يتم توجيو اؼبوارد يف البلدان النامية كبو  yلبفاض اإلنتاج من السلعة السليمة بيئيا ولتكن سلعة وإ xسلعة 

                                                                                                                                                                                     
http://links.jstor.org/sici?sici=0022-0515%28199503%2933%3A1%3c132%3AERATCO%3E2.0.c0%3B2-

Gvisité le : 10/04/2016. 

1. Nikole Andréa Mathys, Marius Burkhart, Op.Cit, P:05. 

ftp://ftp.ifa.org/dp5029.pdf
http://links.jstor.org/sici?sici=0022-0515%28199503%2933%3A1%3c132%3AERATCO%3E2.0.c0%3B2-G
http://links.jstor.org/sici?sici=0022-0515%28199503%2933%3A1%3c132%3AERATCO%3E2.0.c0%3B2-G
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 xلوجود ميزة نسبية يف إنتاجها، ونبلحظ من الشكل البياين بأن سعر السلعة  yبدال من السلعة  xإنتاج السلعة 
والسبب يف ذلك يعود إذل التكاليف اإلضافية الناصبة  PA>PAالنامية * الدول الدول اؼبتقدمة أعلى منو يف يف

عايَت واألنظمة البيئية الصارمة، ومن مث فإن منحٌت العرض النسيب للبلدان النامية ينتقل كبو عن ضرائب التلوث واؼب
، yه السلعة وأن الدول اؼبتقدمة تنتج وتصدر السلعة داللة على زيادة اإلنتاج من ىذ *Rsإذل  Rsاليمُت من 

فاضو يف الدول اؼبتقدمة، وىذه النتيجة تنسجم مع وإلباألمر الذي ينعكس على مستوى التلوث يف البلدان النامية 
نافسية التفرضية مبلذ التلوث وأن أي تشدد يف األنظمة واؼبعايَت البيئية يف البلدان النامية سيؤدي إذل فقدان قدرهتا 

 1لبفاض حجم صادراهتا من ىذه اؼبنتجات.يف الصناعات اؼبلوثة وإ

صحة فرضية مبلذ التلوث،  لقد توصلت ؾبموعة من الدراسات والبحوث إذل نتائج متباينة عن ثبوت
توصلت إذل وجود عبلقة غَت مؤكدة وذات داللة إحصائية ضعيفة بُت  فمنها من يدعم ىذه الفرضية ومنها من

 2ظم واؼبعايَت البيئية وتدفقات التجارة اػبارجية، كانت أىم الدراسات كما يلي8مستوى الن

إيرلندا ىي الوحيدة  ستنتج أنيات التنمية ألربعة دول ـبتلفة واسًتاتيجام بدراسة إق :Léonardدراسة ليونارد  .أ
نعزاؽبا بالدول الثبلثة األخرى وإلمقارنة سًتاتيجية واضحة عبلب الصناعات اؼبلوثة نظرا لفقرىا النسيب اليت تنتهج إ

 اعبغرايف، كما أن الواليات اؼبتحدة األمريكية تصدر ىذه الصناعات إذل اػبارج ؿبدثة آثار متعددة ىي8

 ستثماراهتا يف الداخل بنفس اؼبقدار.لوثة يف اػبارج مقارنة بباقي اإلستثمارات وتتقلص إستثماراهتا اؼبتزيد إ 

 ستثمارات اؼبلوثة.األول ؽبذه اإل ول النامية اؼبلجأتكون الد 

 أكرب من واردات الدول ستثمارات بسرعة يات اؼبتحدة األمريكية من ىذه اإلستنمو واردات الوال
 األخرى.

8 توصلت الدراسة إذل أن الدول النامية تستحوذ على النصيب األكرب Law and Yeatsدراسة لو / يتس  .ب
 مثل8 اغبديد والصلب، التعدين، الصناعات التحويلية، وصناعة الورق.لوث من الصادرات العاؼبية للسلع كثيفة الت

كان الغرض منهما إعداد "مؤشر لقياس نسبة   80775 يف دراستُت ـبتلفتُت سنة دراسة البنك الدولي .ج
دولة من أمريكا البلتينية وخبلل الفًتة  53صناعة يف  15، حيث ومن عينة ربتوي على التسمم الصناعي"

                                                           
1. Guglielmo Maria Caparole and Others, Op.Cit, P:08. 

 .56،54، ص.ص2015اٌخٍذ١ٔٚخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، اٌجضائش، . وّبي د٠ت، ِٕظّخ اٌزجبسح اٌؼب١ٌّخ ٚاٌزذذ٠بد اٌج١ئ١خ، داس 2
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. توصلت الدراستُت إذل أن ربرير التجارة يف ظل اؼبعايَت البيئية اؼبختلفة 0766إذل  0741دة ما بُت اؼبمت
الدول اؼبتشددة إذل الدول اؼبًتاخية بيئيا، حيث تأكد رظبيا أن الدول ذات  ؤدي إذل ىروب الصناعات منسي

 السياسات اغبمائية ذباريا تعد مأوى للصناعات كثيفة التلوث.

دولة وقامت جبمع بيانات ألكثر من عشر سنوات  35لت إحدى الدراسات عينة تتكون من كما تناو 
( وتوصلت إذل داللة إحصائية تشَت إذل وجود عبلقة قوية بُت اؼبعايَت البيئية وتدفقات التجارة 0762.0773)

التلوث، وىذا يعٍت  رضية مبلذاػبارجية، إذ أن أربع من أصل طبس صناعات كثيفة التلوث زبضع بالفعل لتأثَت ف
نعكست على صايف الصادرات يف النامية أعطى بالفعل ميزة نسبية إلبفاض اؼبعايَت البيئية يف البلدان أن إ

 1الصناعات كثيفة التلوث يف ىذه البلدان.

للتحقق من صحة فرضية مبلذ  0773ستخدمت الدراسات والبحوث اؼببكرة اليت أجريت قبل عام لقد إ
ن مقاطع البيانات األفقية وتناولت ـبتلف الصناعات والقطاعات اإلنتاجية يف ؿباولة إلهباد حالة التلوث العديد م

من التجانس بُت ىذه البيانات غَت أهنا وجدت بأن ىناك دالالت إحصائية قليلة األنبية لتأثَت اؼبعايَت البيئية على 
إهبابية غَت مؤكدة بينهما، لذلك يبكن القول القدرة التنافسية، كما وجدت بعض ىذه الدراسات أن ىناك عبلقة 

ستخدام يف السنوات األخَتة بدأ خرباء اإلقتصاد بإمبلذ التلوث، و بأن ىذه الدراسات دل توفر دعما كافيا لفرضية 
قاعدة بيانات ومباذج متخصصة للسيطرة على ذبانس ىذه البيانات من أجل الوصول إذل دالالت إحصائية تدعم 

ؤثر يف مبط التجارة  اؼبعايَت واألنظمة البيئية ال يختبلف يفوث وقد وجدت ىذه الدراسات بأن اإللفرضية مبلذ الت
اػبارجية وأن تكاليف اغبد من التلوث ىي تكاليف منخفضة مقارنة بإصبارل التكاليف ومن مث فإنو ليس من 

ظر اؼبعارضة لفرضية مبلذ وجهات النوذبدر اإلشارة إذل أن  2ىذه اؼبعايَت يف قرارات اؼبؤسسات،اؼبرجح أن تؤثر 
 3ستندت إذل حجج مضادة ؽبذه الفرضية وىي كما يأيت8التلوث إ

 ستهبلك من اؼبنتجات الكثيفة التلوث كانت منخفضة يف الدول اؼبتقدمة فبا يوحي ب اإلنتاج واإلن نسأ
 بأن مبو تلك اؼبنتجات وتطورىا ىي مسألة ؿبلية خاصة بالبلدان النامية فقط.

 لبفاض الطلب على اؼبنتجات الكثيفة التلوث يف الدول ونة الطلب الدخلي دورا كبَتا يف إمر  تلعب
فض الطلب على ىذا النوع من السلع لكوهنا سلع رديئة وبالتارل فإن ، فكلما إزداد الدخل إلباؼبتقدمة

                                                           
1. Nikole Andréa Mathys, Marius Burkhart, Op.Cit, P: 05. 

2. Adam B.Jaffe and Others, Op.Cit, P: 158. 

 .192. وّبي وبظُ جٛاد اٌشّشٞ ٚآخشْٚ، ِشجغ عجك روشٖ، ص3
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لبفاض إ اض مستوى الدخل فيها ومن مث فإنلبفيها يف البلدان النامية ىو بسبب إزيادة الطلب عل
 مستوى الدخل يف البلدان النامية سوف يتمخض عنو زيادة الطلب على ىذه السلع.

 Guglielmo Maria Caparoleمن قبل  5101وتأكيدا ؽبذه اغبجج توصلت دراسة أجريت عام 
تناولت  Environmental regulation and competitiveness: Evidence from Romaniبعنوان 

َت اؼبعايَت البيئية الصارمة على قدرهتا التنافسية وقد خلصت إذل نتائج تطابق ىذه اغبجج حالة رومانيا وتأث
ستخدام ة يف تقدير اآلثار اؼبًتتبة على إستخدمت ىذه الدراسة مبوذج اعباذبيضية مبلذ التلوث، إذ إوتدحض فر 

إهبابيا للمعايَت البيئية اؼبتشددة على تشهد تأثَتا اؼبعايَت الصارمة وخلصت إذل أن معظم القطاعات اليت مت دراستها 
وتؤكد ىذه التجربة  1القدرة التنافسية للصادرات وبذلك يصبح من الصعب اإلبقاء على فرضية مبلذ التلوث،

َت النظم البيئية اؼبتساىلة على إزباذ القرارات اؼبتعلقة ستنتاجات اليت توصلت إليها دراسات أجريت تعترب أن تأثاإل
ستثمار األجنيب، فبعض اؼبعايَت اؼبتعلقة بتقييم فرص اإلجنيب ضعيف، ال سيما مقارنة بسائر ستثمار األباإل

الدراسات تظهر بالفعل أن تطبيق اؼبعايَت اؼبشًتكة دبا فيها اؼبعايَت البيئية وسط الشركاء يف التجارة وضمن الشركات 
زيد القدرة التنافسية حىت يف اغباالت اليت تكون اؼبتعددة اعبنسيات وبسن يف الواقع الكفاءة ويسهل التجارة فبا ي

 2فيها اؼبعايَت أشد صرامة من تلك اؼبفروضة يف السوق احمللية.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Guglielmo Maria Caparole and Others, Op.Cit, P:19. 

 .80. ؽبسق ٔؼّبْ ئثشا١ُ٘ اٌشفبػٟ، ِشجغ عجك روشٖ، ص2
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 البيئية بالنمو االقتصادي عتباراتواإل المطلب الرابع: عالقة تطبيق النظم

وتظهر إحدى  ،(*) توصلت بعض الدراسات إذل أن السياسات البيئية اؼبتشددة ربفز النمو االقتصادي
ستنادا إذل ارل وذلك إىذه الدراسات وجود رابط متبادل بُت اعبودة البيئية ونصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصب

بلدا، وخبلفا ؼبنحٌت كوزنت البيئي الذي يسلم بأن اعبودة البيئية تتحسن نتيجة الزيادة  51ربليل مشل أكثر من 
دبؤشرات بيئية وأدوات إحصائية لتثبت أن التحسينات يف األداء البيئي  يف الدخل القومي تستعُت ىذه الدراسة

وخَت مثال  1)منها مثبل كفاءة الطاقة( ىي من العوامل اليت تستطيع أن تساىم يف زيادة النمو والدخل القومي،
يئية ووبرصون على باؼبعايَت الب الصناعيونسكندنافية إذ يلتزم ت اليت حققتها أؼبانيا والدول اإلعلى ذلك النجاحا

ستخدام طرق إنتاجية ؽبا تأثَت أقل على البيئة من األساليب األخرى اؼبستخدمة من منافسيهم ووبققون رحبية إ
 2أكرب من اآلخرين ومن أبرز أسباب ذلك ما يأيت8

 ة كلما زاد الوعي البيئي ومت التعرف على اؼبشكبلت البيئية فإن اجملتمع يتجو كبو التمسك دبعايَت بيئي
وتنظيمات جديدة تفرضها الدولة، وذلك يؤدي إذل خلق أسواق جديدة للمنتجات الصديقة للبيئة 

 ومعدات إنتاجها.

 ستثمار يف اؼبصانع اعبديدة واؼبكائن واؼبعدات قق معدالت مبو عالية فإن معدل اإلقتصادات اليت ربيف اإل
يبيل إذل أن  (Green Products)اػبضراء اؼبنتجة للسلع اؼبفضلة من اؼبستهلكُت واليت تسمى باؼبنتجات 

 قتصادية والنمو.ؿبفزا للرحبية اإلعاليا نسبيا، وىذا ىبلق فرصا جديدة من اؼبمكن أن تكون يكون 

  متشددة وىذه السببية ردبا تكون إن الدول ذات الدخول العالية تبدو أكثر تعاطفا مع فرض معايَت بيئية
عايَت البيئية اؼبتشددة تقود إذل األرباح الكبَتة بل إن األرباح العالية ذباه آخر، أي أنو ليست القيود واؼببا

 والدخول العالية تقود إذل معايَت بيئية شديدة.

ر البيئي يف عدد من ويقدم البنك الدورل اغبجة نفسها يف الدراسات التطبيقية اليت تناولت تكاليف التدىو 
ن التكلفة أظهرت ىذه الدراسات أحيث  5112و 5115فريقيا بُت عامي دول الشرق األوسط ومشال إ

ذل خسارة الدخل إداء البيئي الضعيف يؤدي ن األأي أ صبارل سنويا،من الناتج احمللي اإل %3و  2%تراوحت بُت

                                                           
 )*( ٠ٕظش االلزظبد اٌج١ئٟ ئٌٝ إٌّٛ االلزظبدٞ ػٍٝ أٔٗ أٞ ص٠بدح فٟ األثؼبد اٌّب١ٌخ ٌإللزظبد.

 .80. ؽبسق ٔؼّبْ ئثشا١ُ٘ اٌشفبػٟ، ِشجغ عجك روشٖ، ص1

 .371، ص2010، ػّبْ، األسدْ، 1ٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ؽ. ِذّذ طبٌخ رشوٟ اٌمش٠شٟ، ػٍُ ئلزظبد اٌز١ّٕخ، داس ئصشاء 2ٌٍ
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اذىا بالشكل اؼببلئم بتفادي نفإدارة البيئية الفعالة من خبلل ربديد اؼبعايَت البيئية و وبالتارل تسمح اإل القومي،
 1تاحة الفرص لتحسُت التنافسية للدولة.صبارل وإيف الناتج احمللي اإل سائراػب

ر بشكل مباشر يف معدالت النمو قتصاد قومي تؤثي إأن نوعية السياسات البيئية السائدة يف إ
مد القصَت من خبلل اإلنفاق على و عرقلة النمو يف األأثر سليب يتمثل يف توقف أن ىناك أذ إقتصادي، اإل

 2.نتاجية يف ؾبال ضباية البيئةت غَت اإلاإلستثمارا

لذلك  ،)ثر اؼبزاضبةأب(نفاق وىذا ما يطلق عليو وحرمان القطاعات اإلنتاجية من جزء معترب من ذلك اإل
هبايب إثر أوىناك  ،قتصاديةفوائد ىذه السياسات وتكلفتها اإلجتماعية واإل توازن بُت إلهبادن ىناك ضرورة إف

ولوجيا النظيفة وزيادة معدالت ستثمار يف التكنعدالت النمو اإلقتصادي يتمثل يف اإلسات البيئية على مللسيا
فضل للموارد الطبيعية وزبفيض ستغبلل األحديثة فضبل عن اإل وتكنولوجيادخال تقنيات إنتاجية نتيجة اإل

هبابية الناصبة اإلات البيئية واػبصائص السلبية و وىناك ؾبموعة من العوامل تدخل يف تقييم السياس 3التكاليف
 84يتأبرزىا ما يأو  ،عنها

  هبابية.واإلثارىا السلبية آليو إحجم ونطاق السياسة البيئية واؼبدى الزماين واؼبكاين الذي سبتد 

  يف  منتجاهتا وتأثَتىاحبلل مكانية إإمستوى التكامل بُت القطاعات اؼبشمولة بالسياسات البيئية و
 سواق.األ

 البيئية.ُت اؼبتضررين واؼبنتفعُت من السياسة نصاف والعدالة بدرجة اإل 

 العامة.نبية النسبية للسياسة البيئية على الصحة األ 

 (التجارية ،النقدية ،خرى )اؼباليةقتصادية األبيئية يف السياسات اإلتأثَت السياسة ال. 

                                                           
بعبد . ثشٔبِج اٌجذش األث١غ اٌّزٛعؾ ٌٍّغبػذح اٌف١ٕخ اٌج١ئ١خ ٚاٌجٕه اٌذٌٟٚ، "اٌذساعبد اٌمطش٠خ دٛي رىٍفخ اٌزذ٘ٛس اٌج١ئٟ"، ِجبدسح اٌغ1١

 .25، ص2004اٌّزٛعط١خ اٌخبطخ ثجشٔبِج اٌجذش اٌّزٛعؾ، 

، ث١ٓ ِزطٍجبد اٌز١ّٕخ اإللزظبد٠خ ٚاإلٔفبق اٌج١ئٟ )رجبرة أٚ رٕبفش(، اٌّزٍمٝ اٌذٌٟٚ اٌضبٟٔ دٛي األداء اٌّز١ّض . ٌؼّٝ أدّذ، ش١ٕٕٟ ػجذ اٌشد2ُ١

ح، ٚسلٍخ، ٌٍّٕظّبد ٚاٌذىِٛبد، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ: ّٔٛ اٌّإعغبد ٚاإللزظبد٠بد ث١ٓ رذم١ك األداء اٌّبٌٟ ٚرذذ٠بد األداء اٌج١ئٟ، جبِؼخ لبطذٞ ِشثب

 .557، ص2011 ٔٛفّجش 23ٚ 22

 .48. وّبي وبظُ جٛاد اٌشّشٞ، ِشجغ عجك روشٖ، ص3

4. Bloomfield Road : Induces and Opportunity cost and benefit potter in the context of cost –Benefit Analysis in 

the field of Environment, European commission, 1999, P:05. Sur le site: 

ec.europa.eu/environment/enveco/others/pdf/costbenfit-patterns.pdf visité le : 25/06/2016. 

http://ec.europa.eu/environment/enveco/others/pdf/costbenfit-patterns.pdf
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كبو اإلبتكار  عد حافزا للتحول التدرهبين السياسات البيئية الناجحة تأثبتت التجارب العاؼبية ألقد 
كنولوجيا البيئية ففي دراسة عن شركات الت ،خرىقتصادية األالسريع وربسُت كفاءة إستخدام الطاقة واؼبوارد اإل

رتفعت صادرات ىذا ( كما إ5113.5114بُت عامي ) %00رتفاعا يف عائدىا بنسبة السويدية وجدت إ
قرىا الربؼبان أسياسات البيئية اليت (، وكان ذلك بفعل ال5111.5114بُت عامي ) %53القطاع بنسبة 
وقامت اغبكومة بتشكيل ىيئة خاصة ىدفا يف ؾبال اعبودة البيئية  04، واليت حدد دبوجبها 0777السويدي عام 

ودبوجب السياسة البيئية الناجحة ربولت  ،ىداف اليت مت ربقيقهاتقها اؼبتابعة الدورية وتقييم األخذت على عاأ
 1ل التكنولوجيا البيئية.سواق العاؼبية الرائدة يف ؾباحدة من األذل واإالسوق السويدية 

نتاجية ية الفعالة اليت ربقق الكفاءة اإلتعتمد السياسات البيئية الناجحة على تطبيق النظم واؼبعايَت البيئ
الدول النامية  ىتمام اؼبسؤولُت يف الدول اؼبختلفة وخاصةلعامة وبالتارل يستلزم بالضرورة إوضباية البيئة والصحة ا

قتصادي وربقيق لتعزيز مبوىا اإلومنها اعبزائر بدعم تطبيق ىذه اؼبعايَت وذلك لزيادة قدرهتا التنافسية من ناحية و 
 .خرىأالتنمية اؼبستدامة من ناحية 

ستحداث معايَت ؿبلية تساعد عي البيئي وخلق مناخ يشجع على اإلمتثال بإويتطلب ذلك نشر وزيادة الو 
متثال واحملافظة على البيئة كالتخفيضات الضريبية تتوافق معها وتعزيز دور حوافز اإلؼبعايَت البيئية الدولية و يف تطبيق ا

بُت التجارة والبيئة  ،هبابيةقدمة للدول النامية من خبلل دعم العبلقة اإلو اإلعفاءات اعبمركية على اؼبواد اؼبأ
خذ يف سواق الدولية مع األذل األإية وزيادة القدرة على النفاذ والتنمية اؼبستدامة للعمل على زيادة ضباية البيئ

لتزام بتطبيق ىذه والقدرات الفنية اليت يقتضيها اإلمكانيات اؼبالية فتقارىا لئلوإ حتياجات الدول الناميةاإلعتبار إ
 اؼبتطلبات. 

 

 

 

 
                                                           

1. Matt Rayment and Others, The economic benefits of environmental policy, a project under the framework 

contract for economic analysis, final report, institute for environmental studies, university of Amsterdam, 

November 2009, P:77. Sur le site: 

www.academia.edu/220068/the-economic-benefits-of-environmental-policy visité le: 25/06/2016. 

http://www.academia.edu/220068/the-economic-benefits-of-environmental-policy
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 :ةالصخ

عملية التطور والتوسع اليت تقوم لقد ظهر مفهوم تدويل اؼبؤسسات بالسبعينات من القرن اؼباضي لدراسة 
هبا اؼبؤسسات، يف سبيل زيادة أنشطتها على اؼبستوى الدورل، عن طريق كل من8 ربقيق التنوع اعبغرايف يف 
األسواق اليت تعمل هبا اؼبؤسسة سواء هبدف زيادة األرباح أو زبفيض تكلفة عوامل اإلنتاج، وكذلك عن طريق 

الدورل الواحد. وقد تعددت النماذج والنظريات اليت إىتمت بتفسَت عملية  تعميق عمليات اؼبؤسسة داخل السوق
تدويل اؼبؤسسات تبعا إلختبلف األساليب اليت إتبعتها اؼبؤسسات يف القيام بالتدويل وإلختبلف ربديد العنصر 

على ذلك منها8  اؼبؤثر يف عملية التدويل، ولتحقيق عملية التدويل ىناك العديد من األشكال اليت تساعد اؼبؤسسة
 التصدير، اإلتفاقيات التعاقدية، اإلستثمار اؼبباشر، التحالفات اإلسًتاتيجية.

وقد تناولنا يف ىذا الفصل أىم اإلشًتاطات البيئية اؼبطلوبة للنفاذ إذل األسواق الدولية وربدياهتا ودورىا يف 
اإلقتصاد العاؼبي وتفعيل القدرات التنافسية إنسيابية التجارة اػبارجية وفرص الوصول إذل األسواق واإلندماج يف 

للمؤسسات يف األسواق الدولية، وىبتلف ىذا الدور من إقتصاد آلخر حبسب مستوى التنمية اإلقتصادية وقابلية 
اؼبؤسسات اإلنتاجية على إستيعاب وتوطُت التكنولوجيا اغبديثة اليت تسهم يف بناء قدرات اؼبؤسسات وتذليل 

 ض إمتثاؽبا للمعايَت واؼبتطلبات البيئية.الصعوبات اليت تعًت 

وإذا كان تطبيق النظم واإلعتبارات البيئية يتضمن يف البداية زيادة يف تكاليف اإلنتاج إال أنو يؤدي إذل 
اغبفاظ على البيئة وصيانتها وضباية مواردىا من النفاذ دبا وبقق الوصول إذل األسواق الدولية والتوسع فيها كما أن 

ق ىذه النظم واإلشًتاطات البيئية يؤدي إذل تدىور الوضع البيئي وإغباق الضرر بصحة اإلنسان باإلضافة عدم تطبي
إذل خسائر كبَتة يف اؼبوارد الطبيعية فبا يؤثر على اإلقتصاد الوطٍت وكذلك قدرة اؼبؤسسات اإلقتصادية على النفاذ 

 ي سلعة أو خدمة يتم تداوؽبا يف األسواق الدولية.لؤلسواق الدولية حيث أصبح البعد البيئي ىو جواز اؼبرور أل

 



 :الثالث الفصل

 مع اإلقتصادية المؤسسات بعض حالة دراسة
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 :تمهيد

نعرض يف ىذا الفصل دراسة حالة بعض ادلؤسسات اإلقتصادية العادلية اليت إستغلت التوجو البيئي 
وإعتربتو فرصة لتحقيق صلاحات على ادلستوى احمللي والدورل، وإكتساب مزايا تنافسية سبيزىا عن باقي ادلؤسسات 

 & HP (Hewlett، مؤسسة Toyotaويوتا الدولية وتعمق درجة إندماجها يف األسواؽ الدولية، وىي مؤسسة ت

Packard) ، مؤسسة فيليبسPhilips ومؤسسة ميورا ،Muira. 

كما ضلاوؿ يف ىذا الفصل التطرؽ حلالة البيئة واإلدارة البيئية يف اجلزائر والوقوؼ على واقع تدويل 
البيئية على ادلؤسسات مؤسسات اإلقتصاد اجلزائري والتعرؼ على حجم الدور الذي تلعبو النظم واإلعتبارات 

اإلقتصادية اجلزائرية من خبلؿ دراسة مدى تأثر ىذه األخَتة باإلشًتاطات البيئية الصارمة ومستوى أدائها يف 
 األسواؽ الدولية. وذلك من خبلؿ ادلباحث التالية:

 :دراسة حالة بعض ادلؤسسات اإلقتصادية. المبحث األول 

 :ة يف اجلزائر.البيئة واإلدارة البيئي المبحث الثاني 

 :واقع تدويل ادلؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية. المبحث الثالث 

 :آليات تفعيل تدويل ادلؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية يف ظل النظم واإلعتبارات البيئية  المبحث الرابع
 ادلطلوبة يف األسواؽ الدولية.
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  قتصاديةالمؤسسات اإل بحث األول: دراسة حالة بعضالم

م ادلؤسسات الرائدة عادليا سياسات بيئية ونظم إدارة بيئية فعالة مكنتها من ربقيق النمو تبعت معظإ
 األسواؽ العادلية، وسنحاوؿ يف ىذا ادلبحث عرض بعضها.إذل  ادلتواصل والنفاذ

 TOYOTAالمطلب األول: حالة مؤسسة تويوتا 

 لمحة عن مؤسسة تويوتا: .1

أوؿ مؤسسات صناعة السيارات يف العادل، وشهدت ىذه ادلؤسسة تعترب مؤسسة تويوتا اليابانية من بُت 
، وتتواجد تويوتا حاليا يف معظم بلداف العادل، أين تلقى قبوال وإعجابا من 1933عدة تطورات منذ نشأهتا سنة 

ة يقبل ادلستهلكُت، وذلك للصورة احلسنة والسمعة اجليدة اليت سبتلكها ىذه ادلؤسسة، وسبتع مؤسسة تويوتا بشخص
 حًتاـ وتقدير مجيع اجملتمعات ذلا.قوية ومبادئ زادت من شهرهتا وإ

 1وادلراحل التالية تبُت نشأة وتطور ادلؤسسة عرب أكثر من سبعُت سنة من الوجود:

 1933 :Kiichiro Toyoda  يكوف فرع لصناعة السيارات يف مؤسسة صناعة النسيج اليت أسست
 Toyodaواليت كانت ربمل اسم  Nogoyaمدينة  يف Sakichi Toyodaمن قبل أبيو  1897سنة 

Automatique Room Works. 
 1935 ظهور أوؿ سيارة للمؤسسة ربت اسم :Toyoda1ستعاف ، ولصناعة ىذه السيارة إKhichiro 

، وكانت ىذه السيارة Shotora Kamiyaوىو  Général Motorsدبدير العبلقات العامة دلؤسسة 
 ك لكرب حجمها.شاحنة أكثر من ىي سيارة، وذل

 1936 يف ىذه السنة كانت أوؿ عملية تصدير للمؤسسة، وذلك ببيع أربع شاحنات :G1  للبلد
 اجملاور الصُت.

 1937 :Toyota Motors Corporation  تصبح مؤسسة مستقلة، واسمToyoda العائلي يتغَت 
 .Toyotaاسم إذل 

                                                           
، ِجٍخ أثذبس ئلزظبص٠خ ٚئصاع٠خ، -ِإؿـخ ر٠ٛٛرب ّٔٛطجب–شب٘ض ئ١ٌبؽ، صفغٚع ػجض إٌؼ١ُ، أ١ّ٘خ إٌّزجبد اٌشؼغاء فٟ اٌّإؿـبد اٌظٕبػ١خ . 1

 .295،294، ص.ص2016، جبِؼخ ِذّض س١ؼغ ثـىغح، ص٠ـّجغ 20اٌؼضص 



 دراسة حالة بعض المؤسسات اإلقتصادية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر            الفصل الثالث:           

 
185 

 1952 بعد وفاة :Kuchiro Toyoda  قاـ كل منEiji Toyoda وShoichi Saito   وعلا على
ستكشاؼ حوؿ سوؽ السيارات يف ادلبيعات بزيارة حبث وإ ومدير TMCالتوارل مدير تويوتا العادلية 

ستثمار يف اآلالت والوسائل رة وقناعة مفادىا أنو البد من اإلالواليات ادلتحدة األمريكية، وعادا بفك
 جلودة يف ربقيق ادليزة التنافسية.اإلنتاج األمثل واألحسن واإذل  احلديثة، وذلك للوصوؿ

شكلت منطلقا وحافزا أساسيا لصناعة السيارات يف الياباف، ريا، واليت ندلعت حرب كو بعدىا بقليل، إ
سياسة اإلنعاش اإلقتصادي اليت إذل  ثر وأكثر ويرجع السبب يف ذلك أيضاوأصبحت تويوتا تنتج وتبيع أك

 ة.نتهجتها الدولة اليابانية خبلؿ تلك الفًت إ

، Genéveويف سنوات الستينات، شاركت ادلؤسسة يف معرض السيارات يف مدينة جنيف السويسرية 
 وكاف ىذا ادلعرض ادلنطلق احلقيقي دلبيعات ادلؤسسة يف العادل عامة وأوروبا خاصة.

، تقف تويوتا كأكرب منتج للسيارات حبصة  من السوؽ  %12يف سوؽ السيارات اليابانية، و %40اليـو
وفرعا  (Dahitsu)وىي سبتلك فرعا للسيارات الصغَتة والسياحية  1من السوؽ األوروبية. %06ريكية واألم

يف صناعة السيارات الفاخرة وذلك من خبلؿ عبلمة  1989، وشرعت سنة (Hino)لآلالت والشاحنات 
(Lexus) كما سبتلك ادلؤسسة فرعا لصناعة السيارات "الشابة" وادلتمثلة يف عبلمة ،(Scion). 

نتشار الواسع دلؤسسة تويوتا يف األسواؽ العادلية وسبيزىا يف األعماؿ يقًتف بالتميز يف احلماية البيئية، اإل
قلب إذل  حيث أف مؤسسة تويوتا بفعل قدرهتا على متابعة التطورات يف السوؽ تدرؾ جيدا أف البيئة آتية

عليها غدا باللوائح البيئية، وأف البيئة نفسها  ىتمامات وأف ما ال تقبلو ادلؤسسات اليـو طوعا سوؼ يفرضاإل
ادلنتوجات اخلضراء أف تكوف رلاال آخر للتميز وكسب السوؽ، لذلك كانت السباقة يف تبٍت  وتا غلببالنسبة لتوي

تطوير تقنية توليد الطاقة، والذي يعد األساس إذل  لقضايا البيئة العادلية من خبلؿ رلموعة من اخلطط ترمياوحل 
 2 األداء البيئي للمركبات، وغلري تطوير ىذه التقنية على ثبلثة أسس وىي:لتحسُت

 نبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوف.ُت كفاءة الوقود من أجل احلد من إربس 

 نبعاث الغاز أنظف للمساعدة يف التقليل من تلوث الغبلؼ اجلوي.جعل إ 
                                                           

، 09، ِجٍخ اإللزظبص اٌجض٠ض، اٌؼضص -شغوخ ر٠ٛٛرب وّٕٛطط–ثىٛف وغ٠ّخ، عفغ وفبءح األصاء اٌزـ٠ٛمٟ ِٓ سالي رشؼ١غ ئؿزغار١ج١خ اٌّإؿـخ . 1

 .56، ص2013جبِؼخ س١ّؾ ١ٍِبٔخ، ؿجزّجغ 

اٌٍّزمٝ اٌضٌٟٚ اٌضبٌش ثؼٕٛاْ ِٕظّبد ٔذٛ ئٔزبط إٌّزجبد اٌظض٠مخ ٌٍج١ئخ،  ١ِٕTOYOTAغ ٔٛعٞ، ٌجٍؾ ئثغا١ُ٘، ٚالغ ٚآفبق رٛجٗ شغوخ . 2

 .07، ص2012ف١فغٞ  14/15األػّبي ٚاٌّـإ١ٌٚخ اإلجزّبػ١خ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإللزظبص٠خ ٚاٌزجبع٠خ ٚػٍَٛ اٌزـ١١غ، جبِؼخ ثشبع، 
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 .السعي لتنويع مصادر الطاقة 

 مها مؤسسة تويوتا:التقنيات البيئية التي تستخد .2

 1تعمل تويوتا جاىدة على تطوير التقنية البيئية لتكوف ىي األساس ادلستخدـ يف مجيع احملركات وىي:

  تقنية الهجين:. 1.2

تعترب تويوتا من أكرب ادلؤسسة اليت سبد األسواؽ بالسيارات اذلجُت، وكانت ىي األوذل يف صنع سيارات 
الطرازات ادلتوسطة الرئيسية مثل  إذل  ريوس، تطورت كثَتا ىذه التقنية وامتدتاإلنتاج اذلجُت شلثلة يف طرازىا ب

 Lexus Hybrid Drive."2كامري ىايربد ومؤخرا بالسيارات الفاخرة مثل "

  تقنية تويوتا الهجين الثاني:. 2.2

ىايربد، بعد أف قامت تويوتا بتطوير نظامها اذلجُت والذي زودت بو عدة طرازات كطرازي بريوس وكامري 
 II THSاذلجُت الثاين " بتطوير نظاـ جديد معتمد على النظاـ األوؿ وأطلقت عليو نظاـ تويوتا تقـو تويوتا

Toyota Hybrid System والذي ػلقق مستويات عالية من التوافق بُت األداء البيئي وقوة احملرؾ الذي زادت "
ق تقدـ أفضل يف نظاـ التحكم، هبدؼ التآزر بُت قوة وزيادة جهد إمدادات الطاقة لتحقيمرة،  1,5قوتو حبوارل 

 احملرؾ الكهربائي وقوة احملرؾ البنزيٍت.

  الكهروهجين: تقنية. 3.2

وتا أيضا أهنا ستصدر بعد إعبلف شركة جنراؿ موتور إصدارىا لطرازىا فولت الكهروىجُت أعلنت توي
أوروبا واليت تعتمد على رلموعة بطارية أيوف " بالياباف وأمريكا و Plug-in HVختربت سيارهتا "واحدة، وقد إ

، مث أعلنت عن عزمها إنتاجها ، ومن ادلتوقع أف يكوف تأثَت 2010ربت اسم بريوس بلج إف ىايربد عاـ  الليثيـو
 ىذه التقنية وضررىا على البيئة أقل من تأثَت تقنية اذلجُت.

 

                                                           
 .295شب٘ض ئ١ٌبؽ، صفغٚع ػجض إٌؼ١ُ، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص. 1

2. Philip Kotler et autres, Marketing Management, Pearson éducation, France, 12éme édition, 2006, P:267. 
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  إعادة التصنيع:. 4.2

تعمل تويوتا بنشاط جلعل تصميم ادلركبات يسهل إعادة  1990وبر منذ إنشاء جلنة إعادة التصنيع يف أكت
 تصنيعها وذلك بدراسة دورة حياة السيارة من مرحلة التطوير حىت التخلص منها.

صنيعها )مرحلة التطوير( أخذا باإلعتبار إمكانية التفكيك تقـو تويوتا بتطوير تصاميم ومواد يسهل إعادة ت
تويوتا نظاما للموزعُت )مرحلة ادة التصنيع ادلتنوعة يف )مرحلة اإلنتاج(، أنشأت ناء تطوير وتقدًن تقنيات إعأث

رات ولتجميع وإعادة تصنيع ادلصدات اليت مت ستخداـ قطع غيار السياستخداـ( للتشجيع على إعادة إاإل
 من السيارة(.ستخداـ سللفات التقطيع )مرحلة التخلص األحباث لتقنيات التفكيك وإعادة إستبداذلا. مت تطوير إ

  تقنية حيوية زراعية: .5.2

ىتماـ والًتكيز على لتقدـ والتطور العادلي وقامت باإلتسعى تويوتا للمحافظة على البيئة وخصوصا مع ا
 ىذا النوع من التقنيات احليوية وذلك لؤلسباب التالية:

 .الزيادة الكبَتة يف التعداد السكاين العادلي وخصوصا يف قارة آسيا 

 رتفاع مستوى الدخل.إلستهبلؾ الشخصي للغذاء وذلك إلزيادة ا 

 ستهبلؾ ادلياه وزيادة تلوث البيئة.ادلزارع والغابات نتيجة لزيادة إ تقلصت مساحات 

لذا قامت تويوتا بإنشاء فرع أعماؿ التقنية احليوية الزراعية والتشجَت وبدأت بالبحث والتطوير يف جانفي 
ـ دلساعدة 1999يوتا للتقنية احليوية الزراعية والتشجَت يف ماي عاـ ـ. وقامت بإنشاء معمل تو 1998عاـ 

 ومواكبة أعماؿ البحث والتطوير يف رلاؿ التقنية احليوية الزراعية.

دوؿ عدة ستثمار يف عدة أعماؿ صغَتة وادلشاركة بتقدًن تقنياهتا يف عدة مشاريع يف كما أهنا تقـو باإل
 منها إندونيسيا وأسًتاليا.
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 الصديقة للبيئة: TOYOTA PRIUS رةسيا. 3

Toyota PRIUS ٌت بالسيارة اخلضراء وتسمى الصديقة للبيئة أيضا، متوسطة ىي سيارة ىجُت تك
ـ بالياباف لتكوف بذلك أوؿ سيارة إنتاج ىجُت، وتتميز السيارة 1997احلجم بدأت الشركة يف إنتاجها عاـ 

كما   CO2نبعاثات الغازات السامة وغاز ثاين أكسيد الكربوف من إبأهنا تتوفر فيها تقنيات ربد اخلضراء عن غَتىا 
-HSDستهبلؾ الوقود وال تصدر أصواتا مزعجة، وتعمل ىذه ادلركبة على تقنية حديثة تدعى أهنا إقتصادية يف إ

Hybrid Synergy Drive.1 

عتماد ة كهذه يتم إآخر كهربائي، يف تقنيرؾ بنزين و زلوىي عبارة عن دمج بُت زلركُت يف نفس ادلركبة، 
احملرؾ الكهربائي وبالتارل  لاحملرؾ ادلناسب حىت تتحقق النجاعة ادلطلوبة فأثناء قيادة ادلركبة بسرعات بطيئة يعم

ستخداـ الوقود صفريا كما وال يكاد يسمع للسيارة صوت، أما يف السرعات العالية يعمل زلرؾ البنزين كوف إي
بائي الذي سيوفر الطاقة البلزمة للمحرؾ الكهربائي، أي احملرؾ التقليدي يعمل ليحرؾ السيارة وليحرؾ ادلولد الكهر 

حًتاؽ الداخلي لطاقة ادلتولدة من حركة زلرقة اإلحًتاؽ الداخلي واحملرؾ اآلخر كهربائي يقـو بتخزين ابنظاـ اإل
 2حركة.إذل  وػلوذلا

 3الية:يف النقاط الت Toyota PRIUSؽلكن تلخيص شليزات سيارة  مميزاتها:

  ربتوي السيارة زلركُت، أحدعلا بنزيٍت والثاين كهربائي كما ربتوي على رلموعة بطارية أيوف الليثيـو وذلك
يتوقف ذلك احملرؾ، وذلك لتوفَت  ستخدامها بعد فًتة عندمااء عمل احملرؾ البنزيٍت إللتخزين الطاقة أثن

 ستهبلؾ الوقود وتقليل تأثَت السيارة الضارة بالبيئة.إ

 ثانية. 11كلم يف الساعة يستغرؽ أقل من   100-0تسارع من ال 

 لًت يف السيارات العادية  10ستهبلؾ كيلومًت مقارنة مع إ  25بنزين لكل ستهبلؾ لًت واحد فقط من الإ
 لًت. 5إذل  اليت نعرفها وىناؾ سيارات تصل

                                                           
1. HSD- HybirdSynergy Drive ِجّٛػخ ِٓ اٌزم١ٕبد اٌّـزشضِخ فٟ اٌـ١بعاد اٌٙج١ٕخ اٌزٟ ٚػؼزٙب ر٠ٛٛرب، ٟٚ٘ رـزشضَ فٟ ثؼغ ٛ٘ :

ىؼؽ، وّب رُ ث١غ ٘ظٖ اٌزىٌٕٛٛج١ب ٌشغوخ ١ٔـبْ ٚفٟ ثؼغ إٌّبطط ٌؼالِخ ٌ Hybride 1ّٔبطط ر٠ٛٛرب، ثّب فٟ طٌه ر٠ٛٛرب أٚع٠ؾ، ٠بع٠ـٛثغ٠ٛؽ

فٟ لٍت اٌـ١بعح "٘ج١ٓ وبًِ" )ٚرـّٝ أ٠ؼب: اٌٙج١ٓ "ؿٍـٍخ ِٛاػ٠خ"( اٌظٞ ٠ـّخ ٌٍـ١بعح أْ  HSDٚاؿزشضِذ فٟ ١ٔـبْ أ١ٌّٕب، اٌزىٌٕٛٛج١ب 

 رؼًّ فمؾ ػٓ ؽغ٠ك ِذغن وٙغثبئٟ، أِب اٌّغوجبد "اٌٙج١ٕخ سف١فخ" فٟٙ رؼزجغ ٘ج١ٕخ جؼئ١ب.

 .315ثغٚن ِغ٠ُ، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص. 2

 .09ٔٛعٞ ١ِٕغ، ٌجٍؾ ئثغا١ُ٘، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص. 3
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 نبعاث غاز الػمعدؿ إCO2  :طن يف السنة وىذا  1توفَت  غراـ للكيلومًت أي 104وغازات سامة أخرى
 إصلاز عظيم.

الصديقة للبيئة يف األسواؽ العادلية مع مطلع األلفية اجلديدة حيث  Toyota PRIUSمت تسويق سيارة 
 1ويتمركز سوقها الرئيسي اآلف بالياباف وأمريكا الشمالية. دولة ومنطقة حوؿ العادل، 40من تباع اآلف يف أكثر 

 رة الصديقة للبيئة:السيا Toyota Priusمؤشرات نجاح . 4

  تطور مبيعات السيارة الصديقة للبيئة:. 1.4

مليوف عادليا  2,86كشفت شركة تويوتا عن بيع مليوف سيارة تعمل بالدفع اذلجُت يف الياباف، وأكثر من 
، وكانت 2014مليوف سيارة مباعة عرب العادل سنة  4، وبلغت أكثر من 2010يوليو  31وذلك حىت تاريخ 

، وسبثلت يف حافلة 1997السوؽ الياباين يف أوت إذل  أطلقت مبيعات أوذل سياراهتا بالدفع اذلجُتتويوتا قد 
، ويف ديسمرب لنفس العاـ أطلقت اجليل األوؿ من سيارة الدفع اذلجُت األكثر شهرة ومبيعا يف "EV"حجم صغَت 

ا لتشمل سيارات الركاب، وادلركبات العادل "بريوس" مث توسعت يف توظيف أنظمة الدفع اذلجُت للمزيد من سياراهت
يف زبليص  2010وحىت يوليو  1997، صلحت الشركة اليابانية وخبلؿ الفًتة من عاـ SUVالنفعية الرياضية 

نبعاث ثاين أكسيد الكربوف الضار بالبيئة، وزبليص البيئة حوؿ العادل من مبليُت طن من إ 4ة يف الياباف من البيئ
 2حتباس احلراري".ي يتسبب بشكل رئيسي يف ظاىرة "اإلكميات ىائلة من الغاز الذمليوف طن، وىي   15قرابة 

  .Toyota PRIUSواجلدوؿ التارل يبُت مدى تطور مبيعات السيارة الصديقة للبيئة 

                                                           
 .09ٔفؾ اٌّغجغ اٌـبثك طوغٖ، ص. 1

 .298شب٘ض ئ١ٌبؽ، صفغٚع ػجض إٌؼ١ُ، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص. 2



 دراسة حالة بعض المؤسسات اإلقتصادية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر            الفصل الثالث:           

 
190 

. الوحدة: 2015-1997(: مبيعات السيارات الصديقة للبيئة من تويوتا خالل الفترة 07الجدول رقم )
 وحدة 1000×1

 التراكمي اإلجمالي خارج اليابان يابانال السنة
1997 0,3 - 0,3 0,3 
1998 17,7 - 17,7 18 
1999 15,3 - 15,3 33,3 
2000 12,5 6,5 19 52,3 
2001 18,5 18,5 37 89,3 
2002 20,0 21,4 41,4 130,7 
2003 27,2 26,1 53,3 184 
2004 68,7 66,0 134,7 318,7 
2005 58,5 176,4 234,9 553,6 
2006 72,4 240,1 312,5 866,1 
2007 82,0 347,5 429,5 1295,6 
2008 104,4 325,3 429,7 1725,3 
2009 251,1 279 530,1 2255,4 
2010 258,9 170,8 429,7 2685,1 
2011 271,2 300,6 571,8 3256,9 
2012 263,1 306,4 569,5 3826,4 
2013 291,3 292,1 583,4 4409,8 
2014 245,4 288,9 534,3 4944,1 
2015 251,3 327,4 578,7 5522,8 

ؤسس تويوتا م–: شاىد إلياس، دفرور عبد النعيم، أعلية ادلنتجات اخلضراء يف ادلؤسسات الصناعية المصدر
، 2016، جامعة زلمد خيضر بسكرة، ديسمرب 20قتصادية وإدارية، العدد ، رللة أحباث إ-ظلوذجا

  www.toyota.fr/cars/new_cars/prius/index.tmes.pdf ، متاحة يف ادلوقع:299،298ص.ص

http://www.toyota.fr/cars/new_cars/prius/index.tmes.pdf
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 (2015-1997(: يوضح مبيعات السيارات الصديقة للبيئة لشركة تويوتا خالل الفترة )12الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 .(07عتماد على معطيات اجلدوؿ رقم )من إعداد الباحثة باإل المصدر:

بيع مليوف سيارة إذل  عند ىذا احلد من اإلصلازات، بل هتدؼ الشركة اليابانيةولن تتوقف جهود تويوتا 
ويف  سنويا تعمل بالدفع اذلجُت خبلؿ العقد احلارل، وتوفَت خيار الدفع اذلجُت لكل منتجاهتا خبلؿ العقد القادـ.

اؿ عن حالة مؤسسة جنر  2007سنة  (William Masket)ىذا اخلصوص توصلت دراسة أجريت من قبل 
أف ادلؤسسات اليت تعمل يف إذل  اليابانية لصناعة السيارات (Toyota)األمريكية ومؤسسة تويوتا  (GM)موتورز 

ظل أنظمة بيئية صارمة على ادلدى الطويل ربقق ميزة تنافسية وصلاح مارل يف حُت أف ادلؤسسات اليت تعمل ربت 
انية على األسباب الرئيسية لتفوؽ السيارات اليابمعايَت بيئية ضعيفة ومتساىلة ال ربقق أي صلاح، وأف أحد 

متثاؿ األوذل دلعايَت بيئية صارمة، فمن ادلعروؼ بأف الياباف تعتمد معايَت ولوائح أشد السيارات األمريكية ىو إ
كبَت مستشاري   (Marc Braymer)صرح  2006صرامة شلا ىو عليو يف الواليات ادلتحدة األمريكية، ففي سنة 

ماعي للمؤسسات وقضايا اإلدارة جتمتخصصة بتحليل األداء البيئي واإلبتكارات يف شركة أحباث إلاألحباث وا
إذا كانت ألمريكا لوائح بيئية صارمة وللياباف لوائح أضعف »لواليات ادلتحدة األمريكية قائبل: سًتاتيجية يف ااإل

التقدـ السريع وادلتصاعد دلؤسسة تويوتا ذل إ يف إشارة« لصارت جنراؿ موتورز تويوتا ولصارت تويوتا جنراؿ موتورز
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رتفاع أرباح مؤسسة تويوتا يف صناعة رل الذي أصاب الثانية على خلفية إهنيار ادلاى منافستها جنراؿ موتورز واإلعل
 1السيارات العادلية.

 2الصديقة للبيئة: Toyota Priusشهادات النجاح واألوسمة التي حصلت عليها  .2.4

 ستهبلؾ الوقود لعامي ية: تويوتا بريوس ىي أكثر سيارة إقتصادا يف إية البيئة األمريكطبقا لوكالة محا
 ـ.2007-2008

  قامت وكالة محاية البيئة األمريكية دبنح شركة تويوتا ذلندسة السيارات والصناعة بأمريكا الشمالية وساـ
 .2007صلمة الطاقة 

  2008فازت تويوتا بوساـ صانع السيارات اخلضراء عاـ. 

  قدـ قسم ادلواصبلت الربيطاين تقريرا عن تويوتا بريوس ىي ثالث أقل مركبة إشعاعا لغاز ثاين أكسيد
 الكربوف تباع يف بريطانيا.

 .فازت السيارة تويوتا بريوس بلقب السيارة الصديقة للبيئة للعاـ يف اختيار رلموعة من اخلرباء األدلاف 

  2004ستهبلؾ الوقود من عاـ ضل زلرؾ إقتصادي يف إ على وساـ أفؿ اذلجُت1,5فاز زلرؾ تويوتا 
وأفضل زلرؾ  2004كما حصل على وساـ أفضل زلرؾ جديد وأفضل زلرؾ لعاـ   2007حىت عاـ 

 .2008وأفضل زلرؾ أخضر لعاـ  2005ؿ لعاـ 1,4للفئة 

  حصلت طرازToyota PRIUS  2004صلـو عاـ  05على. 

  ط اذلادئ يف توىوكو وتسونامي الحقا، ودمر جزء  ضرب زلزاؿ على ساحل احملي 2011مارس  11يف
حد كبَت، لكن سرعاف ما إذل  كبَت من ادلصانع واألوراؽ ادلالية لتويوتا، فتقلصت مبيعاهتا عرب العادل

، وبلغت مبيعاهتا أرقاما قياسية يف مجيع أضلاء 2011طبيعتو صيف عاـ إذل  تعافت ادلؤسسة وعاد اإلنتاج
 .2012ف عاـ العادل وخاصة يف اليابا

  مبليُت سيارة. 4إذل  أعلنت تويوتا عن بلوغ مبيعاهتا من السيارات اذلجينة 2012عاـ 
                                                           

 .207،206وّبي وبظُ جٛاص اٌشّغٞ، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص.ص. 1

 .300،299ؿجك طوغٖ، ص.ص شب٘ض ئ١ٌبؽ، صفغٚع ػجض إٌؼ١ُ، ِغجغ. 2
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  1,26حققت تويوتا رقم مذىل يف مبيعاهتا من السيارات اذلجينة، حيث باعت أكثر من  2014عاـ 
 مليوف سيارة ىجينة عرب العادل.

 لبيئة:آفاق مؤسسة تويوتا في إنتاج السيارات الصديقة ل .3.4

بات لدى تويوتا اليابانية ما يكفي من اخلربة إلدراؾ أعلية ادلنتجات الصديقة للبيئة ومكانتها لدى 
تزويد كل طراز من إذل  2030سًتاتيجية هتدؼ حبلوؿ عاـ إالعمبلء لذلك ربرص تويوتا اآلف على وضع خطة 

 و الرباعية الدفع.طرازات تويوتا بالتقنية اذلجينة سواء كانت الصغَتة أو العائلية أ

ـ، ظلوذجا إضافيا على ىذا الصعيد، يساىم 2057"بيوموبايل ميشا" للعاـ كما أهنا تصمم طراز جديد 
يف تأكيد مكانتها الرائدة يف ادلركبات الصديقة للبيئة فعوضا عن ضخ الغازات ادللوثة يف اذلواء، فإف ىذه السيارة 

عتبار وأخذت الشركة اليابانية بعُت اإل الطبيعة"إذل  "إعادة التوازفتستخدـ تلك الغازات بعينها كوقود يف عملية 
زدياد ناطحات ضيق الشوارع وإإذل  أف التطور الذي سيلحق بتصاميم البناء خبلؿ العقود اخلمسة ادلقبلة سيؤدي

يارة سالسحاب فوفرت يف مركبتها اجلديدة ميزة تعديل احلجم دبا يتناسب مع وضعية الطريق ففي حاؿ مرور ال
ما يشبو إذل  نكماش بسهولة، قبل أف تعود لتتسع يف ادلساحات ادلفتوحة لتتحوؿداخل شارع ضيق، ؽلكن ذلا اإل

 1ستقباؿ.غرفة إ

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .11ٔٛعٞ ١ِٕغ، ٌجٍؾ ئثغا١ُ٘، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص. 1
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 HP :Hewlett & Packardالمطلب الثاني: حالة مؤسسة 

 :HPلمحة عن مؤسسة . 1

 HPبورصة نيويورؾ بالرمز  ختصارا على وفق ما مؤشر يفوادلعروفة إ Hewlett & Packardمؤسسة 

ومقر  سيات ومتخصصة يف رلاؿ األجهزة اإللكًتونية والربرليات للحاسوب،ىي شركة أمريكية متعددة اجلن
 ت والتكنولوجيا وتصميم الربرليات،وأهنا تقـو بتوفَت ادلنتجا Californiaيف والية  Palo Altoادلؤسسة يف مدينة 

بأجهزة الكمبيوتر الشخصي، خوادـ معايَت الصناعة، أجهزة التخزين ذات حيث تتمثل خطوط منتجاهتا الرئيسية 
 1رلموعة متنوعة من الطابعات وأجهزة التصوير...اخل.اسوب، منتجات الشبكات، الربرليات، الصلة باحل

 William Hewlett andتارؼليا تأسست ادلؤسسة يف مرآب لسيارة واحدة يف ذات ادلدينة من قبل 

Dave Pachard  دوالر، وقد أدرجت منتجات ادلؤسسة يف  538أورل بلغ مقداره  برأمساؿ 1939ذلك سنة و
مليار  118ما يقرب من  2008وقد بلغت إيرادات ادلؤسسة سنة  ،1947ادلبيعات لسوؽ األعماؿ سنة  قائمة

يا يف أكثر وتنتشر حال ،2009 مؤسسة يف العادل وذلك سنة 500دوالر، ولتحتل ادلرتبة التاسعة من بُت أفضل 
 2بلد من بلداف العادل. 172من 

معايَت إذل  ستدامة والذي يستندبرنامج ذو توجو عادلي يف رلاؿ اإلستطاعت ادلؤسسة أف تبٍت وقد إ
واليت تعرب  خططتها يف رؤى ادلؤسسة ادلعتمدة، صارمة يف رلاؿ الرحبية وادلسؤولية واإلبداع دلواجهة التحديات اليت

ألف موظف وعامل، وتعتمد  320هبا أكثر من  تويات التنظيمية يف ادلؤسسة واليت يعملكافة ادلسإلتزاـ   عن
لتزامها جنب مع ربقيق إإذل  ستدامة والفاعلية، واليت تسَت جنبايجية متوازنة ما بُت الرحبية واإلسًتاتادلؤسسة إ

 3نشطة اليت تقـو هبا.حبماية البيئة والسعي الدؤوب لتخفيض تأثَتاهتا السلبية من خبلؿ األعماؿ واأل

 

 

 

                                                           
فٟ ئػزّبص٘ب إلؿزغار١ج١خ اإلؿزضاِخ،  HPصبِغ ثىغٞ، سبٌض ثٕٟ دّضاْ، اإلؽبع اٌّفب١ّٟ٘ ٌإلؿزضاِخ ٚا١ٌّؼح اٌزٕبفـ١خ اٌّـزضاِخ ِذبوبح ٌشغوخ . 1

 .08، ص2013، جبِؼخ دـ١جخ ثٓ ثٛػٍٟ، اٌشٍف، 09ٌؼضص ِجٍخ األوبص١ّ٠خ ٌٍضعاؿبد اإلجزّبػ١خ ٚاإلٔـب١ٔخ، ا

2. https://ar.wikipedia.org/wiki/hewett-packard. Consulté le: 10/08/2017. 

 .09صبِغ ثىغٞ، سبٌض ثٕٟ دّضاْ، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص. 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/hewett-packard
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 :HPستراتيجية البيئية لمؤسسة اإل. 2

  السياسة البيئية في المؤسسة:. 1.2

حتياجات اجملتمع تسعى دلقابلة إ»أهنا إذل  أشارت فيها 1957رسالة ذلا منذ سنة  HPوضعت مؤسسة 
سسة ىذه التوجهات رت ادلؤ وقد طو  1«من خبلؿ منظور ادلواطنة ولتسهم يف محاية البيئة اليت نعيش فيها مجيعا

سًتاتيجية التنافس يف السوؽ من خبلؿ الًتكيز على ادليزة إل ستجابةلكي تكوف أكثر إلتزاما ذباه اجلمهور واإل
أو التميز يف محاية البيئة، والعمل على ربقيق ادلوازنة ما بُت القيم ادلعتمدة يف ادلؤسسة  (*)التنافسية ادلستدامة

التميز يف  HPعتمدت مؤسسة  ذلك على اجملتمع والبيئة. وقد إربقيقها ومدى تأثَت إذل واألىداؼ اليت تسعى
 2محاية البيئة كأساس للتميز يف األعماؿ وادلنافسة وكاف ذلك على ثبلث مراحل:

عتمدت التوجهات البيئية يف مسار عملها وادلنصبة على عندما إ 1980كانت يف بداية سنة   :المرحلة األولى
 والعمل على زبفيض اإلشعاعات يف عمليات التصنيع اليت تقـو هبا. منع التلوث،

على إدارة ادلخاطرة ومنع التلوث البيئي  HPرتكزت السياسة البيئية ادلعتمدة من قبل ادلؤسسة إ المرحلة الثانية:
 وإجراء التحسينات على أساليب العمل.

مرحلة جديدة سبثلت يف تطوير إذل  HPقلت مؤسسة نتإ 1990وربديدا يف سنة يف ىذه ادلرحلة  المرحلة الثالثة:
ليف األخضر، التصميم عمليات اإلنتاج لتقدًن منتجات صديقة للبيئة من حيث قدرهتا على إعادة التدوير، التغ

 لتزاـ التنظيمي بالقواعد البيئية يف العمل.البيئي، واإل

 3بيئية تتمثل يف اآليت:أولويات أساسية يف توجهها ضلو ربقيق سياستها ال HPوتضع مؤسسة 

 تقـو مؤسسة  د سلسلة التجهيز:اعتمإHP ىا بتهيئة القيادات اإلدارية ادلتوافقة مع التوجهات اليت تعتمد
وبناء عبلقة  وذلك من خبلؿ حلقات سلسلة التجهيز لرفع مستوى أداء العاملُت واإللتزاـ بادلعايَت البيئية،

 متينة وتعاوف ما بُت مجيع حلقات العمل.

                                                           
 "، ِزبدخ ػجغ ِٛلغ االٔزغٔذ:HP Page Wideٟ ٌٍطجبػخ "ؽبثؼبد اٌشغوبد اٌّؼٚصح ثزم١ٕخ رم١ٍض اٌزأص١غ اٌج١ئ. 1

H20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA5-7567ARE.pdf  :10/08/2017رُ االؽالع ثزبع٠ز. 

زّض ػٍٝ اٌّظبصع أٚ اٌّٛاعص اٌزٟ ال ٠ّىٓ )*( ا١ٌّؼح اٌزٕبفـ١خ اٌّـزضاِخ: ِظطٍخ ا١ٌّؼح اٌزٕبفـ١خ اٌّـزضاِخ ٘ٛ رٛط١ف ٌألصاء اٌّزفٛق اٌّؼ

 رم١ٍض٘ب ِٓ لجً إٌّبفـ١ٓ اٌذب١١ٌٓ أٚ اٌّذز١ٍّٓ طاد اٌظٕبػخ.

 .04صبِغ ثىغٞ، سبٌض ثٕٟ دّضاْ، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص. 2

 .09ٔفؾ اٌّغجغ اٌـبثك، ص. 3
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 :تسعى مؤسسة  المناخ والطاقةHP  أدىن حد شلكن على ادلناخ والبيئة،إذل  زبفيض تأثَتاهتا السلبيةإذل 
ستخداـ الطاقة احللوؿ ادلناسبة لتقليل تأثَتات إولذلك فإهنا تعمل على تطوير عمليات اإلنتاج وإغلاد 

 وزبفيض ثاين أكسيد الكربوف يف اجلو.
 مؤسسة تعمل  ستخدام والتدوير:إعادة اإلHP  للجمهور على تقدًن حلوؿ ومقًتحات وتطبيقها

ق مع توجهاهتا البيئية وتقليل ستخداـ منتجاهتا وإعادة تدويرىا ودبا يتوافؽلكنهم من خبلذلا إعادة إ
 ستنزاؼ ادلفرد للموارد الطبيعية.اإل

 تدعم مؤسسة  جتماعي:اإلستثمار اإلHP ًتكيز على سلتلف اجلهات اجملتمعية يف رلاؿ التشغيل وال
 قتصادية.الًتبوية يف األداء، فضبل عن اإلستدامة البيئية اإل اجلوانب

 :تستخدـ مؤسسة  العملياتHP من  نظاـ اإلدارة البيئية لتقييم وزبفيض التأثَت البيئي السليب ادلتحقق
بات عقو جعل عملياهتا صديقة للبيئة من جانب، وذبنب الإذل  ودبا يؤدي رلمل العمليات اليت تقـو هبا،
 نتهاكها لقواعد العمل البيئي من جانب آخر.اليت قد تفرض عليها يف حالة إ

 :تتبٌت مؤسسة  العاملونHP  ،معايَت مرتفعة دلستوى أداء العاملُت وعرب التنوع يف قدرات القوى العاملة
ساعدىم على ن شأهنا أف تمع العمل على إغلاد نظاـ للرعاية الصحية وتوفَت بيئة آمنة للعاملُت واليت م

 هم بالصورة الصحيحة.إصلاز عمل
 :تنتهج مؤسسة  المنتجاتHP  ستخداـ للموارد والعبوات دبا يتوافق مع زبفيض اإلتصميم للمنتجات

 الطبيعية وإمكانية إعادة تدويرىا مرة أخرى ودوف إحداث تلوث بيئي.

  نموذج األداء البيئي في المؤسسة:. 2.2

ا البيئية قيد التنفيذ قامت بوضع ظلوذج متقدـ يف ربقيق األداء البيئي سًتاتيجيتهإ HPلكي تضع مؤسسة 
ي يتضمن مخسة مفاتيح رئيسية يوضحها الشكل رقم ادليزة التنافسية ادلستدامة والذ ادلتوافق مع التوجو ضلو تطبيق

(13.) 
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 HP(: نموذج األداء البيئي لمؤسسة 13الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HPستدامة وادليزة التنافسية ادلستدامة زلاكاة لشركة بٍت محداف، اإلطار ادلفاىيمي لئل خالد: ثامر بكري، لمصدرا
، جامعة حسيبة 09جتماعية واإلنسانية، العدد مة، رللة األكادؽلية للدراسات اإلستدايف إعتمادىا إلسًتاتيجية اإل

 .10، ص2013بن بوعلي، الشلف، 

 1يف: HPدلؤسسة تتمثل ادلفاتيح لنموذج األداء البيئي 

 :يقاس من خبلؿ الدخل وادلصاريف ادلتحققة يف عمل ادلؤسسة. النمو 

 :تقاس من خبلؿ العائد على رأس ادلاؿ وكلف رأس ادلاؿ ادلًتتبة على األداء. الربحية 

                                                           
 .10صبِغ اٌجىغٞ، سبٌض ثٕٟ دّضاْ، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص. 1
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 :تقاس دبقدار احلصة السوقية للمؤسسة قياسا بادلنافسُت يف ذات الصناعة وحجم التأثَت  المكانة الذهنية
 قق يف السوؽ.ادلتح

 يقاس من خبلؿ النتائج ادلالية ادلتحققة لعدد من السنوات وتوافقها مع ادلسار ادلخطط لذلك. تساق:اإل 

 :يقاس من خبلؿ إمجارل العائد ادلتحقق حلملة األسهم والقيمة السوقية ألسهم ادلؤسسة. إطالة العمر 

سًتاتيجي مكنها من افسية ادلستدامة بعد إادليزة التنمن فلسفتها يف الًتكيز على  HPزبذت مؤسسة لقد إ
عن أرباحها سنة  HPخبللو ربقيق الريادة والتميز وتنمية حصتها السوقية قياسا بادلنافسُت، حيث أعلنت مؤسسة 

مليار دوالر، شلا جعلها أكرب  91,4اليت قدرت بػ IBMمليار دوالر مقابل أرباح مؤسسة  91,6بقيمة  2006
مليار دوالر شلا  104على  HPحصلت مؤسسة  2007، ويف سنة 2006يا لسنة مؤسسة بائعة للتكنولوج

أكرب مؤسسة تبيع  HPمليار دوالر، وتعترب مؤسسة  100جعلها أوؿ مؤسسة تقنية ادلعلومات تقطع حاجز 
 IDCوفقا ألحباث السوؽ اليت أصلزهتا شركة البيانات الدولية  DELLحواسيب شخصية متفوقة على منافستها 

متصدرة  HP، وأصبحت مؤسسة 2007تسعت يف هناية سنة حيث أف الفجوة بُت ادلؤسستُت إ 2008سنة 
خامس أكرب مؤسسة بررليات  HPذلك تعترب مؤسسة إذل  وباإلضافة يف نصيبها يف من السوؽ، 3,9%بنسبة 

 1يف العادل.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1. https://ar.wikipedia.org/wiki/hewett-packard, OPCIT, Consulté le: 10/08/2017. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/hewett-packard
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 Philipsالمطلب الثالث: حالة مؤسسة فيليبس 

 1وؽلكن عرضو فيما يلي: التعريف بمؤسسة فيليبس: .1

وكانت  Anton & Gerard Philips، من قبل األخوين 1891عاـ  Philipsتأسست مؤسسة 
 مقرىا يف أيندىوفن )ىولندا(. Philips & COتسمى 

 1891-1915.صنع مصابيح خيوط الفحم : 

 1915-1925بتكار وتنويع، أشعة : إX.تكنولوجيا الراديو ، 

 1925-1940احلبلقة االلكًتونية. : أوؿ تلفاز، آالت 

 1940-1970 تقدـ ملحوظ يف تكنولوجيا ادلعرفة :Introduction of compact Audio 

cassette. 

 1970-1990صنع القرص إذل  خًتاع منتوجات الصور، الصوت، واإلعبلـ باإلضافة: اإلستمرار يف إ
 ادلضغوط.

  مع بداية القرف : جديدة دلنتجاهتا بالتوجو ضلو رلاؿ كل  باشرت ادلؤسسة بإسقاط صورة 21فيليبس اليـو
 من: الرعاية الصحية، ظلط العيش، التكنولوجيا.

 2وتتمثل يف: السياسة البيئية لمؤسسة فيليبس: .2

، وىي جزء من 1991ومت تعديلها عاـ  1987ـ وضع السياسة البيئية الشاملة دلؤسسة فيليبس عاـ 
 سياسة ادلؤسسة.

 الفلسفة:. 1.2

 ادلستدامة واحدة من بُت أىم التحديات اليت تواجو العادل عامة ؤمن بأف التنمية مؤسسة فيليبس ت
 وادلؤسسة خاصة.

                                                           
1. www.philips.com/history.httm. Consulté le: 20/08/2017. 

 .308-307ص. ثغٚن ِغ٠ُ، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص 2

http://www.philips.com/history.httm
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 قتصاد والبيئة.البحث عن احللوؿ للتوفيق بُت اإل ستمرار يفتتعهد ادلؤسسة يف اإل 

 المبادئ األساسية: .2.2

 قتصادي.اإل والتنمية ادلستدامة: إغلاد التوافق األمثل ما بُت اآلثار البيئية والنم 

 .الوقاية خَت من العبلج: ذبنب ادلشاكل عند ادلنبع 

  :التخلص.التصنيع، اإلستعماؿ، مثبدء من ادلواد األولية، متابعة دورة احلياة  

 .التعاوف: مع ادلنظمات احلكومية وغَت احلكومية 

 السياسة:. 3.2

دلنتوجاهتا، وخدماهتا، داء البيئي قتصادية واقعية لغرض تعظيم األتقنية وإ ىدافاأوضعت مؤسسة فيليبس 
 وؽلكن تلخيصها يف النقاط التالية: ونشاطاهتا،

 ة يف أىداؼ تطوير ادلنتوج تعٌت بتقييم األضرار البيئية على دورة حياة ادلنتوج كاملة، آخذة خطوة جد فعال
كل من إعادة    ربسُتستهبلؾ الطاقة وادلساعلة يفإستعماؿ ادلواد، التغليف، تقليل النفايات، تقليل إ

 ستغناء.التدوير واإل

  ستعماؿ الطاقة البيئية لنشاطات ادلؤسسة، مثل اإلنبعاث يف اذلواء وادلاء، وإأىداؼ التصنيع تعٌت بادلعادل
 وادلاء، والتخلص من النفايات.

  وضعت ادلؤسسة نظاـ إلدارة البيئة وادلراجعة بوسائل نظامية )الفحص الوثائقي العمليات( لضماف
  ادلستمر.التحسُت

 .تلتـز ادلؤسسة بتطبيق القوانُت والتشريعات احمللية والعادلية 

 قـو البيئية جلميع العاملُت والشركاء، ونشرىا يف التقارير البيئية، وت قامت ادلؤسسة بإيصاؿ السياسة
 ادلؤسسة بتدريب العاملُت للعمل دبقتضيات السياسة البيئية.

 



 دراسة حالة بعض المؤسسات اإلقتصادية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر            الفصل الثالث:           

 
201 

 :PHILIPSاألداء البيئي لمؤسسة . 3

 1يف العناصر التالية: PHILIPSوؽلكن إبراز بعض مؤشرات األداء البيئي دلؤسسة  

 الطاقة: . 1.3

أنو مت فحص زبفيض إذل  ، مع اإلشارة2007سنة  (T.J)ت.ج 15,214ستقر عند إستعماؿ الطاقة إ
رة والتجهيزات ناكطاقة إضافية يف اإلنتاج خاصة يف رلاؿ اإل  1%ستعملت خبلذلا ادلؤسسة إ 2%اإلنتاج بنسبة 

 االلكًتونية.

  :Co2نبعاثات المباشرة لغاز اإل. 2.3

للتصنيع مقارنة ب  2007سنة ادلباشر   Co2كيلوطن من إنبعاثات غاز   321ادلؤسسة دبعاجلة  قامت
 ستعماؿ الغاز الطبيعي.ساسا عن إالناذبة أ 2006كيلوطن سنة   326

  الماء:. 3.3

اصة يف رلاؿ اإلنارة حيث يستعمل ادلاء يف اإلنتاج ما يعادؿ يستعمل ادلاء أساسا لغايات صعبة، خ
 4.17إذل  2007سنة  3مليوف ـ 4.21من إمجارل ادلاء ادلستعمل، وقد مت زبفيض ادلاء ادلستعمل من  80%

 (.%1طلفاض سبثل اإل )نسبة 2006سنة  3مليوف ـ 

 النفايات: . 4.3

نارة )اإل 2007ؾ.طن سنة  127.5ذل إ 2006كيلوطن سنة 125.4رتفعت نسبة النفايات من إ
ت ادلؤسسة، وسبب ىذه الزيادة ىو من إمجارل نفايا %87ػ( ساعلت ب%25، التجهيزات الكهربائية %62سبثل 

 جهزة التلفاز الواسعة.على أ رتفاع نفايات التغليف جراء تزايد الطلب اخلارجي خاصةإ

كيلو   100دين اخلارجيُت كانت ستعملة من ادلتعاقعادة التدوير ادلأف ادلواد ادلستلمة من إباإلضافة إذل 
 من إمجارل النفايات. %70ي ما ؽلثل طن أ

                                                           
1. www.philips.com/sustainabilityreport2007.Op.Cit, consulté le: 20/08/2017. 

http://www.philips.com/sustainabilityreport2007.Op.Cit
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  المنتوجات الخضراء:. 5.3

سهامات البيئية لئلنتاج يؤدي إذل زيادة ف ربط اإلأ (Philips)أظهرت دراسة قامت هبا شركة فيليبس 
سواؽ الدولية نتيجة لطرحها منتوجات دلتواصل يف األوربقيق النمو ا طلب الزبائن على ادلنتجات اخلضراء البيئية،

رتفعت إذل من ادلنتوجات اخلضراء اليت إ 2007وىو ما ترمجتو مبيعات فيليبس سنة  1سبتاز بالقبوؿ العادلي،
 2، واليت سبثل جزءا معتربا من دخل ادلؤسسة.2006يف سنة  %15ػمجارل ادلبيعات مقارنة بإمن 20%

 Miura corporation سسة ميوراالمطلب الرابع: حالة مؤ 

   Miuraلمحة عن مؤسسة ميورا .1

اج نت، تنشط ىذه األخَتة يف رلاؿ إبالياباف 1927للوجود يف سنة   Miuraظهرت مؤسسة ميورا
دوؿ قتصاديات الف تغزو دبنتجاهتا إأستطاعت اعية، وقد إادلوجهة للمؤسسات الصن (boilers)ادلراجل البخارية 
و عن ندونيسيا( أإنتاجية )ما عن طريق فتح فروع إإسيا آمريكية وكندا ودوؿ شرؽ ت ادلتحدة األالكربى كالواليا

 ؿ اليت تنوي توجيو منتوجاهتا ذلا.غلاد وكبلء ذلا يف الدو طريق إ

 ربتاجها ستعماؿ ادلوارد اليتاإلقتصاد يف إتبنت ادلؤسسة فلسفة التوجو البيئي والذي ىدفت من ورائو إذل 
ستطاعت ا البخارية اليت إمراجله امواؿ وتقليل النفايات من خبلؿ تكنولوجيجل توفَت األوالزيوت من أمثل الغاز 
مريكا الشمالية والرائدة يف يف طليعة ادلؤسسات الصناعية يف أ ف توسع حصتها السوقية وتنمو لتصبحبفضلها أ
 3.اآلسيويةالسوؽ 

 : Miuraستراتيجية البيئية لمؤسسة ميورااإل. 2

تميز وتنمية سًتاتيجي مكنها من ربقيق الريادة والة ميورا من فلسفتها اخلضراء بعد إزبذت مؤسسإ لقد
 سواؽ اليت تنشط فيها.حصتها السوقية يف األ

نتاجية ىي تقدًن منتوجات خضراء ذات مواصفات عالية ا ركزت عليو ميورا يف سياستها اإلوؿ مأف إ
داء حبيث قدمت مراجلها البخارية ذات التكنولوجيا ادلتطورة واليت ؽلكن يف األ كيز على الفعالية واجلودةاجلودة وبالًت 

                                                           
رُ  platform.almanhal.com/files/2/105237ثٍٙبصف عدّخ، اٌزـ٠ٛك األسؼغ: اٌزـ٠ٛك اٌظض٠ك ٌٍج١ئخ، ِزبدخ ػجغ ِٛلغ االٔزغٔذ: . 1

 .20/08/2017االؽالع ثزبع٠ز: 

2. www.philips.com/sustainabilityreport2007.Op.Cit, consulté le: 20/08/2017. 

3. http://www.miuraboiler.com. Consulté le: 09/09/2017. 

http://www.philips.com/sustainabilityreport2007.Op.Cit
http://www.miuraboiler.com/
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خرى عن باقي ادلنتوجات األ  20%( دبتوسطؾ ادلواد الطاقوية )الزيت والغازستهبلف زبفض يف إأمن خبلذلا 
 5للمياه يف ظرؼ  كرب وذلك بتدويرىاأف تقدـ خدمة ذات فعالية أيضا ذلذه ادلراجل أادلتواجدة يف السوؽ، وؽلكن 

كسيد أ)حبيث تقابل ىذه ادلدة ساعات من باقي منتوجات ادلنافسُت( ما يؤدي بالضرورة إذل زبفيض ثاين  دقائق
ادلضر بالبيئة  (nox)سيد النينزوس أكلوياهتا زبفيض غاز آخر وضعت ادلؤسسة يف أو وعلى صعيد .(Co2)الكربوف 

دى بادلؤسسة إذل بلوغ أ ستغبلؿ ادلوارد وىو ماواإلقتصاد يف إ كلفوقد ساعلت ىذه التكنولوجيا يف توفَت ال
ليها إف ىذه ادلنتوجات دل تتوصل أ الإساسا يف تنمية حصتها السوقية، أثلة مىداؼ احملددة من طرفها وادلتاأل

اجليد يف خَت الذي ساىم يف سبوقعها التكنولوجي األ باإلبداعىتماماهتا ت نتاج إظلا كانإادلؤسسة من باب الصدفة و 
سيا من خبلؿ الًتكيز على الًتويج لقضايا بيئية اء يف أمريكا الشمالية ودوؿ شرؽ آسوؽ العبلمات التجارية اخلضر 

محاية ثقب االوزوف...اخل، والدعوة إذل  تساعالكوف كالتغَتات ادلناخية وإ مثلت مواضيع حساسة يف مستقبل
عتنقتها ادلؤسسة وكفرصة وفرت من خبلذلا جو البيئي كفلسفة إيج دلنافع التو ، والًتو الكوف واحلفاظ على موارده

وقد رفعت ، ثار البيئية من جهة وتكاليف االنتاجية للمشًتين الصناعيُتمنتوجات ساعلت وتساىم يف زبفيض اآل
مواؿ من خبلؿ حفاظها على الكوف"، من ادلؤسسات توفر األ"كثَت  منها: الشأفادلؤسسة عدة شعارات يف ىذا 

ف تقدؽلها دلنتوجات أشىتماـ الكبَت للمؤسسة بيعكس اإل خَتفهذا األخضر". ربافظ على األ باألخضر"فكر 
 1هنا اقتصادية يف استهبلؾ الطاقة.بإبراز خصائص مراجلها البخارية بأصديقة للبيئة وذلك 

ء ىي هنا خضراأيف ترسيخ الصورة الذىنية لعبلمتها على Miura ىم ما ركزت عليو مؤسسة أومن بُت 
ىيئات حكومية وغَت حكومية هتتم بقضايا  عدةنضماـ إذل احلصوؿ على الشهادات البيئية واإلسعيها اجلاد يف 

، technical standards and safety Authorityالبيئة وادلوارد من بينها: منظمة السبلمة وادلقاييس التقنية 
واليت منحت ادلؤسسة بدورىا شهادة تثبت  (Canadian standards association)منظمة ادلقاييس الكندية 

مريكية اجلمعية األ (Canadian Gas association)منظمة الغاز الكندية ، فعالية منتوجاهتا ادلتمثلة يف ادلراجل
كما ربصلت ادلؤسسة على شهادة ،  American society of mechanical Engineersللهندسة ادليكانيكية 

14000 iso  2ندونيسيا.فرعها ادلتواجد يف إ عرب 2007سنة 

 

 
                                                           

1. http://www.miuraboiler.com/green-technologgy. Consulté le: 09/09/2017. 

 .328. ثغٚن ِغ٠ُ، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص2

http://www.miuraboiler.com/green-technologgy
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 : Miura عوامل نجاح مؤسسة ميورا. 3

 1ؽلكن تلخيصها يف النقاط التالية:

 سًتاتيجي يف رسالتها.كبعد إ  زباذهبإستفادة من مزايا التوجو البيئي مقًتف ف صلاح مؤسسة ميورا يف اإلإ 

 نتاجية اعاة البعد البيئي يف سياستها اإلىتماماهتا البيئية كاف البد عليها من مر لكي تعكس مؤسسة ميورا إ
قدمت ادلؤسسة مراجل خبارية ذات  ينعملياهتا ومنتوجاهتا وىو ما حصل أتصميم  بإعادةوذلك 

والتقليل ، وجعل التوجو البيئي مرحبا من خبلؿ الرفع من حصتها السوقية، قل للمواد الطاقويةإستهبلؾ أ
حصل بالفعل أين أصبحت منتوجاهتا أقل إفرازا لثاين أكسيد  عن منتوجاهتا وىو ما الناذبةمن النفايات 

 كسيد النًتوس.الكربوف وأ

 سواؽ اليت تنشط هبا منها: قيق عدة مزايا تنافسية ذلا يف األلقد ساعد التوجو البيئي مؤسسة ميورا على رب
 ا ولزبائنها خاصةسواؽ اليت زبدمها، توليد القيمة ذلسوقية وىو ما يعكس ريادهتا يف األتنمية احلصة ال

ستهبلؾ )الغاز( حبيث يتمثل الفرؽ يف اإل ستهبلؾ مقتصد للطاقةفيما يتعلق بتوفَت منتوجات ذات إ
الف دوالر سنويا وبنسبة  590السنوي للغاز بُت مراجلها البخارية وباقي ادلنتجات ادلنافسة ما قدره 

دلستعملة ذلذه ادلراجل ؽلكن للمؤسسات اكما ،  بُت فعالية مراجلها وباقي ادلنتجات ادلنافسة كفرؽ  10%
هنا العبلمة اخلضراء قع اجليد لعبلمتها التجارية على أللتمو  باإلضافةارىا البيئية البخارية أف زبفض من أث

 (.b2b)رقم واحد يف سوؽ ادلراجل البخارية 

 أف يتم الًتويج ذلذه سة ميورا للتوجو البيئي دل يكفي أف يكوف فلسفة داخلية فقط وإظلا البد ف تبٍت مؤسإ
ين ية ادلستدامة ( وىو ما حصل فعبل أجتماعية ) التنمدبا تعكس مسؤولياهتا البيئية واإلىتمامات البيئية اإل

ىتمامات البيئية واحلصوؿ على اذليئات وادلنظمات ذات اإلنضماـ إذل سارعت مؤسسة ميورا باإل
 بيئي.الشهادات اليت تثبت ذبسيدىا الفعلي لفلسفة التوجو ال

 سفة التوجو البيئي مرىوف دبدى ف صلاح مؤسسة ميورا يف ربقيق مزايا تنافسية من خبلؿ تبنيها لفلإ
 اإلبداعي تدعيم ما يسمى ب: ر والبحث على مستواىا أوالتطوي لئلبداعىتماـ الذي توليو ادلؤسسة اإل

 (.Eco- innovation))البيئي(  األخضر
                                                           

1. http://www.miura.co.id/company-profie.html. Consulté le: 09/09/2017. 

http://www.miura.co.id/company-profie.html


 دراسة حالة بعض المؤسسات اإلقتصادية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر            الفصل الثالث:           

 
205 

 لبيئية في الجزائرالمبحث الثاني: البيئة واإلدارة ا

ستقبلؿ تطورات كبَتة يف اجملاؿ الصناعي ويف عدد السكاف، وقد رافق ىذا التطور شهدت اجلزائر منذ اإل
 مشاكل بيئية متعددة.

ىتماـ العادلي بقضايا البيئة وتطور أظلاط اإلدارة ادلركزية للبيئة يف العادل ذا دفعت ادلشاكل البيئية وكذا اإلل
ظ على البيئة ومحايتها من التلوث ويف ىذا زباذ خطوات عملية يف سبيل احلفاة ادلختلفة إذل إحلكومات اجلزائريا

تتنوع إجراءات احلكومة يف إنشاء ىيئات حكومية مركزية مهمتها احلفاظ على البيئة وبُت إصدار تشريعات  الصدد
 لبيئية الدولية.ىتماـ بالواصفات افة ادلؤثرة على البيئة وزيادة اإلتضبط النشاطات ادلختل

 المطلب األول: التحديات البيئية في الجزائر.

عتبار اجلزائر جزء من ىذا العادل فهي تتأثر بصورة مباشرة أو غَت مباشرة بالتغَتات البيئية احلاصلة، بإ
تها يجة دلشروعات وخطط التنمية اليت إنتهجويعاين اجملتمع اجلزائري العديد من ادلشاكل البيئية واليت ظهرت نت

 عتبارات البيئية، وعليو تعيش اجلزائر ربديات بيئية على عدة مستويات نتناوذلا كما يلي:الدولة دوف مراعاة لئل

 نوعية الهواء: .1

يشكل اذلواء أحد العناصر األساسية للحياة، وبسبب ما عرفتو اجلزائر من تطور على الصعيد احلضري 
بُت ادلصادر ادللوثة للهواء من األحياف مشاىدتو بالعُت اجملردة، و  كن يف بعضالصناعي، فقد تولد تلوث ىوائي ؽلو 

 نذكر:

  التلوث الناتج من وسائل النقل المختلفة:. 1.1

نبعاث الغازات الدفيئة رئيسي إلمن خبلؿ ما يتعهده قطاع النقل احلضري يف اجلزائر فإنو يعد ادلصدر ال
تغَت  هلكي الوقود األحفوري يف اجلزائر، وىو يساىم يف مشكلةوادلتسبب األوؿ يف تلوث اذلواء كونو من أبرز مست

من العوامل أعلها ستنزاؼ ادلوارد الطاقوية، إضافة إذل مشكلة الضجيج نظرا  جملموعة ادلناخ واألمطار احلمضية وإ
ف اجلزائرية لوث للبيئة، كثافة حركة ادلرور وإتساع ادلدطلفاض كفاءهتا، نوع الوقود ادلستخدـ ادلقدـ ادلركبات وإ

نبعاث غاز أكسيد الكربوف ( يبُت تطور إ14ختناقات ادلرورية والزيادة ادلستمرة يف عدد ادلركبات والشكل رقم )واإل
 الناتج عن سلتلف األنشطة البشرية. 2011-1960يف اجلزائر يف فًتة 
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 نبعاث غاز أكسيد الكربون )كيلو طن(.إ :(14الشكل رقم )

 

 .الدورل البنك إحصائيات: المصدر

نبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوف يف تزايد مطرد، خاصة نبلحظ من خبلؿ الشكل السابق أف إ ؽلكن أف
مستوى قياسي  2011نبعاثات، ليبلغ يف سنة أين نبلحظ زيادة كبَتة يف حجم اإل 1982بعد سنة 

الوطنية للسيارات  رتفاع معدؿ النمو الدؽلغرايف وزيادة احلضَتةكيلو طن( ويفسر ذلك بإ  121555.401)
 نبعاثات الناذبة من النشاط الصناعي.ووسائل النقل، كما يعود ذلك إذل إرتفاع اإل

  نبعاثات الصناعية:تلوث الهواء بسبب اإل. 2.1

نبعاثات ادللوثة كغاز ثاين أكسيد الكربوف، الغبار وثاين إليتعرض الغبلؼ اجلوي يف اجلزائر إذل العديد من ا
مسنت دللوثات اجلوية، وتعترب مصانع اإلين أكسيد الكربيت، ادلركبات اذليدروكربونية وغَتىا من اأكسيد األوزوف، ثا

مسنت لراسي محيدو، سور الغزالف، للتلوث اذلوائي، حيث أف مصانع اإلادلوزعة على رلموع اإلقليم مصادر ىامة 
لكبَتة، عُت توتة وتبسة. تنتج مفتاح، الشلف، زىانة، بٍت صاؼ، سعيدة، حامة بوزياف، حجر السود، عُت ا

طن من ادلركبات  464طن من أكسيد الكربوف،  1200طن من أكسيد األوزوف،  4569تدفقا سنويا يقدر بػ 
ادللوثة تدفقات ال من طن من أكسيد الكربيت، وبغرض تقليل 1020.000العضوية ادلتبخرة غَت ادليثانية، و

يات خاصة إلزالة الغبار، غَت أهنا يف أغلب األحياف معطلة مسنت دبصفدلصانع اإلمسنت جهزت كل مصانع اإل
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نبعاثات ادللوثة من قطاع الصناعة اجلزائري، يف يبُت تطور اإل (15والشكل رقم ) 1نتيجة مشاكل متعلقة بالصيانة.
 .2012-1970الفًتة ادلمتدة بُت سنيت 

 1970-2012الفترة  في الجزائر في الغازية نبعاثاتاإل تطور (:15رقم ) الشكل

 

 .الدورل البنك إحصائيات :المصدر

، ويعود 1970رتفاع منذ سنة من قطاع الصناعة ذات توجو إذل اإلنبلحظ أف الغازات السامة ادلنبعثة 
 ذلك إذل رلموعة من العوامل أعلها:

 .النمو الدؽلغرايف 

 .زيادة األنشطة الصناعية وتنوعها 

 لنقل وادلعدات.رتفاع احلظَتة الوطنية للسيارات ووسائل اإ 
                                                           

 .97، ص عش١ض ػالة، ِغجغ ؿجك طوغٖ. 1
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 نوعية المياه: .2

ستعماؿ غَت العقبلين للموارد، وجود ة للشرب باجلزائر من التبذير واإلتعاين شبكات التزويد بادلياه الصاحل
العديد من التسربات يف الشبكات دوف إصبلحو وبقائو دلدة طويلة وأحيانا زبتلط ادلياه الصاحلة للشرب مع 

َت لقذرة، كما توجد أنابيب لصرؼ ادلياه وأخرى لنقل ادلياه الصاحلة للشرب غتسربات شبكات الصرؼ ادلياه ا
رتفعت خبلؿ الفًتة ما ادلنتقلة عن طريق ادلياه، فمثبل إنتشار األمراض مطابقة للمعايَت شلا أدى إذل إرتفاع نسبة إ

نسمة،  100.000% لكل 35.45% إذل 28.5نتشار ىذه األمراض من إ نسبة 1996-1993بُت 
% من رلموع ىذه 47% إذل 44نتشارا، حيث نسبة ما بُت رض التيفوئيد من األمراض األكثر إعترب اإلصابة دبت

 وسنتناوؿ يف ىذا اجلانب وضعية ادلياه العذبة وادلياه القذرة. (1)األمراض.

  المياه العذبة:. 1.2

قليم خاضعة دلناخ جاؼ من % من اإل95تعترب مسألة ادلوارد ادلائية يف اجلزائر ذات أعلية ألف نسبة 
جهة، ولكوف موارد مياه األمطار اليت تستقبلها األحواض ال تعبئ إال جزئيا، إضافة للجرياف غَت ادلنتظم للودياف 

 ( 16توزع ادلوارد ادلائية يف اجلزائر كما يوضحو الشكل رقم ) يت ذبف تقريبا كلها يف فصل الصيف،ال

 جزائرنوعية المياه في ال :(16الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 .30، ص 2005وزارة البيئة وهتيئة اإلقليم، تقرير حوؿ حالة ومستقبل البيئة يف اجلزائر،  المصدر:

                                                           
 .90، ص 2000أدّض ؽٍذخ، اٌغ٘بٔبد اٌج١ئ١خ فٟ اٌجؼائغ، ِطجؼخ إٌجبح، اٌجؼائغ،  .1

64% 
10% 

26% 

1

2

3
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مليار مًت مكعب  11.5وفيما ؼلص ادلوارد ادلائية القابلة للتعبئة، تتوفر اجلزائر على سقف سنوي يقدر بػػ 
 1موزعة كما يلي:

  :)3ار ـملي 4.7تعبئة ادلياه السطحية )السدود. 

 ستغبلؿ احلقوؿ اجلوفية:إ 

 .3مليار ـ 1.8يف الشماؿ: 

 .3مليار ـ 0.5يف اجلنوب: 

 غلابية حبسب نوعيها: توفرة ولكن حباجة لئلستغبلؿ العقبلين لتوظيفها بصفة إشلا يبُت أف ادلياه م

ٍت ىذه ادلغياثية تع، ألف 3مليار ـ 12.4يقدر حجم ادلتوسط السنوي دلياه االمطار بػ  المياه السطحية:. 1.1.2
، ال يصل %10حواض ادلدخرة يف اذلضاب العليا سوى يف حُت ال تستقبل األ %90أساسا مشاؿ اجلزائر بنسبة 
مواطن اجلزائري معدؿ الكمية العادلية لكل ساكن كمية ضئيلة جدا، وال يتم توفَت للإذل ادلناطق الصحراوية إال  

، أي ما 3مليار ـ 1.3، سنويا لكل ساكن، ويبلغ إنتاج ادلاء 3ـ1000 احملددة من طرؼ البنك العادلي ادلقدرة بػ
ة ادلوجودة فقط، ذلك بسبب التناقص الذي تشهده بعض الطبقات ادلائية وذبهيزات احلفر غَت ؽلثل ثلثي الطاق

اـ الشروط حًت ة لتوفَت ىذا العنصر  احليوي مع إمكانيات البلزممن توفَت اإل ادلبلئمة وتأثَت اجلفاؼ، لذلك ال بد
 الصحية.

سدا يف اجلزائر مثل )سد بن  52يتم تعبئة ادلياه السطحية من خبلؿ إصلاز السدود، حيث مت إحصاء 
 اإلستيعابيةىاروف يف ميلة، قدارة وبٍت عمراف يف بومرداس، بابار خبنشلة، وادي الفضة بالشلف(، وتقدر القوة 

عن  اإلستيعابية، بينما عند السدود اليت تقل قدرهتا 3مليوف ـ 10للسدود الكربى وادلتوسطة يف اجلزائر أكثر من 
حاجز تشغل يف رلملها يف رلاؿ الري،  1000سدا، أما احلواجز التلية ادلائية فيبلغ عددىا  65 3مليوف ـ 10

 وىي حباجة دائمة للصيانة والتجهيز.

ستغبلؿ حجم سنوي يقدر حبوارل تسمح بإوفية يف اجلنوب اجلزائري حتياطات ادلياه اجلإ المياه الجوفية: .2.1.2
من احلقوؿ الباطنية يف الشماؿ وتعبئة ادلياه  3مليار ـ 1.5ستغبلؿ إال مقدار ، يف حُت ال ؽلكن إ3مبليَت ـ 5

                                                           
 .72، ص 2005ج١ئخ فٟ اٌجؼائغ، ٚػاعح اٌج١ئخ ٚر١ٙئخ اإلل١ٍُ، رمغ٠غ دٛي دبٌخ ِٚـزمجً اٌ. 1
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باىظة ال  السطحية ربتاج إذل السدود الباىظة التكاليف وادلياه اجلوفية كذلك تتطلب ربقيق تنقيب يكلف أمواؿ
 ساسية كامنة يف احلقوؿ ادلائية العميقة اليت ال تتجدد إال بأحجاـ ضعيفة.اإلحتياطات األ سيما يف اجلنوب حيث

سنويا، كانت نسبة  3مليوف ـ 600تقدر ادلياه القذرة احلضارية حبوارل  الصرف الصحي للمياه القذرة: .3.1.2
نسبة لسكاف ادلدف، فبل ، وىذا بال1996سنة  %8.5ادلوصلُت بشبكات الصرؼ ادلياه العمومية تعادؿ نسبة 

يزاؿ يبلحظ تزايد تدفقات ادلياه القذرة احلضارية يف الودياف، األمر الذي يشكل هتديدا على نوعية ادلياه السطحية 
فهناؾ أجزاء ىامة من الودياف تعاين من التلوث مثل )تافنة، ادلكرة، الشلف، الصوماـ، السيبوس( قبل صدور 

كانت ادلشاريع الصناعية تنجز دوف القياـ بدراسة اآلثار على البيئة،   1983سنة  علق حبماية البيئةتالقانوف ادل
فالصناعيوف كانوا يفضلوف ادلواقع ادلهملة التهيئة القريبة من أماكن تواجد اليد العاملة، الطرؽ وشبكات 

ويث ادلياه ادلواصبلت، إضافة إذل الظروؼ ادلسهلة للتخلص من النفايات، حيث ساعلت ىذه الوحدات يف تل
 والسدود مثل تلوث كل من سد صلدة وسد لكحل.

قتصادية فبعض ىذه الوحدات تتواجد بالقرب من مناطق تشكل خطرا زلتمبل خبصوص ادلؤسسات اإل
من ادلياه القذرة  3مليوف ـ 200لف يوميا أكثر من فادلركبات والوحدات الصناعية زب على تلوث ادلوارد ادلائية،

ملوثة )مواد عضوية، ادلعادف الثقيلة، واذليدروكربوف( والواليات اليت تولد أكرب حجم من ادلياه على مياه  احملتوات
القذرة ىي )عنابة، بسكرة ووىراف( حبيث تصب ىذه ادلياه غالبا يف الوسط الطبيعي دوف أف زبضع ألي معاجلة 

من حجم ادلياه النامجة  %10سنويا، أي ما يعادؿ  3مليوف ـ 20مسبقة، فبل يعاجل يف أحسن احلاالت سوى 
 عن ادلركبات والوحدات الصناعية.

ينتج عن تدفقات السوائل احلضارية مضاؼ إليها تلك اليت تنجم عن األنشطة الصناعية  مياه البحر: .4.1.2
بكتَتيا وبيولوجيا متزايدا، كما تساىم بعض السفن لبحر دوف أي معاجلة مسبقة، تلوث اليت تصب مباشرة يف ا

ت البًتوؿ يف تلويث مياه البحر بزيت البًتوؿ ادلهدد للثروة السمكية، اجلزائر تضررت من جراء ىذا الوضع وناقبل
طن منها تفقد  10000مليوف طن من احملروقات سبر سنويا بالقرب من الشواطئ اجلزائرية،  100فحوارل 

حيث أف طنا واحدا من البًتوؿ ؽلكن وتتسرب إذل البحر أثناء ىذه العمليات وىذه التسربات تشكل خطرا بيئيا 
ىكتار واحد من سطح البحر وعندما يتبخر اجلزء القابل للتبخر من  12000أف يغطي سحابة رقيقة إذل غاية 

 السطح فإف أجزاءه الثقيلة تتسرب يف األعماؽ فتتلف احليوانات والنباتات البحرية.
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 1نوعية التربة:. 3

يست فقط ما تنتجو من زلاصيل وإظلا تأثرىا بالتطور الصناعي من أكرب التحديات احلالية للًتبة ل
ت غاز ثاين أكسيد الكربوف نبعاثااصيل وما يتنج عن ذلك من إوالبيولوجي والنقل الربي، البحري واجلوي ذلذه احمل

ى اإلقليم ستخداـ الطرؽ التقنية لزيادة ىذه احملاصيل وما ينتج عنها من أضرار زلتملة على الًتبة، أما علوكذلك إ
منو  %9من اإلقليم ومناطق سهبية جافة تشكل  %86مل على مناطق صحراوية شاسعة بنسبة تاجلزائري فيش

مليوف ىكتار اليت تضمها مساحة ىذا  238يتقامسها الشريط الساحلي وادلرتفعات اجلبيلية، ضمن  %4ونسبة 
مليوف ىكتار  7.5ادلستغلة منها ال تشكل سوى  مليوف ىكتار قابلة للزراعة، وادلساحة الزراعية 40اإلقليم توجد 

صلراؼ األراضي عرضة للتدىور واإل ، توجد يف رلملها تقريبا بادلناطق الشمالية، ىذه%18.75أي نسبة 
 والتصحر كما يلي:

  نجراف المائي:اإل .1.3

اضي يف ضلدارية كما يشكل أحد األسباب الرئيسية لتدىور األر تتعرض لو بصفة رئيسية األراضي اإل
ؽلس ادلرتفعات التلية اليت ربتوي و تبلؼ الغطاء النبايت واألدغاؿ، لية، وقد زادت ىذه الظاىرة جراء إادلرتفعات اجلبي

ادلتبقية تقع يف مرتفعات األطلس الصحراوي، القليلة العطوبية بسبب  %17من األراضي ادلنحدرة،  %83على 
 ضعف حدة تضاريسها.

  مل الرياح:االنجراف الناتج عن ع. 2.3

زبذت ىذه الظاىرة أبعادا واسعة فة ونصف اجلافة، ومع مرور الوقت إيصيب بصفة رئيسية ادلناطق اجلا
ة مبليُت ىكتار مهدد 7ىكتار من أراضي ادلناطق السهبية، كما أف  500.000حيث ػلتمل أف تتصحر حورل 
اء النبايت يف ادلناطق السهبية وذبريد األراضي من صلراؼ إذل التقليص التدرغلي للغطمباشرة ذلذه الظاىرة، ويؤدي اإل

 تربتها بفعل الرياح.

 

 
                                                           

، و١ٍخ اٌطب٘غ طض٠ك، أصغ إٌظبَ اٌؼغ٠جٟ ٌٍذض ِٓ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ فٟ اٌجؼائغ، أؽغٚدخ اٌضوزٛعاٖ فٟ اٌؼٍَٛ اإللزظبص٠خ فغع اٌزذ١ًٍ اإللزظبصٞ. 1

 .123، 120، ص.ص 2016-2015، 3اٌؼٍَٛ اإللزظبص٠خ ٚاٌزجبع٠خ ٚػٍَٛ اٌزـ١١غ، جبِؼخ اٌجؼائغ
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  التملح:. 3.3

يصيب بصفة رئيسية السهوب الزراعية للغرب اجلزائري اليت بلغت بعض أراضيها مستويات كبَتة من 
احلقوؿ د التدىور، وىي مرتبطة بالري غَت ادلراقب، وبنقص صيانة شبكات الصرؼ الصحي، شلا أدى إذل صعو 

 تساعها.اجلوفية وتزايد ادللوحة وإ

  التصحر: .4.3

ىو زيادة رقعة الصحراء على حساب الرقعة اخلضراء، سواء كانت زراعية أو غابات أو مراعي وتردي 
ختبلفات ادلناخية واألنشطة نتيجة عوامل سلتلفة من بينها اإل األراضي يف ادلناطق القاحلة، الشبو القاحلة واجلافة

مبليُت ساكن يعيشوف ادلناطق  3مليوف ىكتار من األراضي، كما هتدد  20ية، والظاىرة هتدد يف اجلزائر البشر 
 ستغبلؿ ىذه األراضي.تبطُت بإالسهبية وخاصة ادلر 

  العوامل البشرية المؤدية إلى تدهور األراضي:. 5.3

ة كإتبلؼ الغطاء ات الطبيعرية غَت ادلبلئمة على األراضي اذلشة إذل إضطراب توازنأدت األنشطة البش
التصنيع والعمراف غَت  تأثَت بلؿ الزراعي وكذا عدـ تكيف التجهيزات الفبلحية، يضاؼ إذل ذلكالغايب لبلستع

 10ادلطابق للشروط البيئية، والزيادة غَت ادلنتظمة يف ادلاشية بالسهوب، واإلفراط يف الرعي ادلقلص للغطاء النبايت )
ستعماؿ ادلبيدات بطريقة غَت زراعة احلبوب بصفة ال عقبلنية وإ (، إضافة إذل توسيعمبليُت رأس غنم بالسهوب

ىكتار  250000ستقبلؿ حوارل شاط الزراعي فقد منذ اإلمنتظمة وغَتىا من ادلمارسات اليت أضرت بالًتبة، فالن
األراضي وكذا القياـ على من ادلساحة الزراعية، وىذه الوضعية حباجة إذل إجراءات عملية وردعية قصد احلفاظ 

 وعية وربسيس الفبلحُت ومريب ادلاشية لًتشيد نشاطاهتم.حبمبلت ت
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  التخلص من النفايات الصلبة: .6.3

تعترب عملية مجع ومعاجلة النفايات من ادلهاـ ذات األولوية من حيث فعالية طرؽ مجعها ومعاجلتها وما 
ية، ويؤدي سوء تسيَت النفايات إذل التأثَت على سبلمة البيئة يًتتب عن ذلك من أثار على احمليط والصحة العموم

 1ونظافتها، ويعود ذلك إذل ما ربتويو من كميات سلتلفة من ادلواد السامة، وؽلكن تقسيم النفايات كما يلي:

زائر كغ من النفايات، ويف ادلدف الكربى مثل اجل  0.5ينتج اجلزائري يوميا ما يعادؿ  النفايات المنزلية: .1.6.3
، وتقدر كمية النفايات ادلنزلية ادلتولدة سنويا   1.2العاصمة ترتفع الكمية إذل  مليوف طن أو  5.2كغ يف اليـو

ة احلل األسهل ، أما عن طرؽ التخلص منها فيشكل تفريغ الفضبلت احلضارية يف ادلفارغ العمومي3مليوف ـ 10.5
 حلشرات والقوارض.نتشار اتقنيا ولكنو يسبب إنبعاث  الروائح الكريهة وإ

تصنف النفايات الصناعية إذل ثبلثة فئات وىي: النفايات العضوية )كاحملروقات  النفايات الصناعية:. 2.6.3
وادلخلفات الكيمياوية(، النفايات ادلعدنية السائلة كاألمحاض، النفايات ادلعدنية الصلبة، كلها تساىم يف التأثَت 

تمثل عملية تسيَت النفايات الصلبة من أىم تخطرىا على صحة اإلنساف، و على العناصر البيئية، باإلضافة إذل 
فايات الصناعية مليوف طن من الن 20العوائق يف ادلناطق الصناعية واحلضارية، بفعل ادلنشئات ادلصنعة اليت تنتج 

دلصابُت باألمراض  رتفاع عدد اصناعية على ادلواطنُت فتتمثل يف إنعكاسات السلبية للنفايات السنويا، أما عن اإل
ستغبلؿ النفايات بصفة لت على ربويل نفايات مصانعها أو إكالربو واحلساسية، وىناؾ مؤسسات يف اجلزائر عم

ستغبلؿ تغليف، حيث قامت مصانعها بعملية إعامة مثل ما قامت بو مؤسسة "تونيك" ادلتخصصة يف الورؽ وال
 طن سنويا. 16500نتاجية تقدر بػػ ايا وفضبلت الورؽ بطاقة إبق

تتكوف من النفايات اليت قد تكوف معدية، النفايات الكيمياوية أو الصيدالنية  ستشفائية:النفايات اإل. 3.6.3
والنفايات اخلاصة كتلك احملتوية على الغازات ادلضغوطة، والنفايات ادلشعة وكذا احملتوية على ادلعادف الثقيلة 

تنظيم ادلتعلق دبعاجلة ىذه النفايات ونقلها ضلو ادلفارغ العمومية دوف حًتاـ الالبطاريات، مقياس احلرارة( وعدـ إ)
لتهاب الكبد ومرض فقداف ادلناعة ادلكتسبة وأنواع التسمم ادلختلفة اجلة مسبقة يًتتب عنها نقل عدوى إفرز أو مع

 واألمراض بصفة عامة.

 
                                                           

١ٍِٛص، ِؼبٌجخ ئلزظبص٠خ ٌٕفب٠بد اإلٔزبط  اٌظٕبػٟ دبٌخ ِغوت اٌىٛاثً ثـىغح، أؽغٚدخ صوزٛعاٖ فٟ اٌؼٍَٛ االلزظبص٠خ، جبِؼخ اٌجؼائغ، رِٟٛ . 1

 .6، ص2001
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 المطلب الثاني: السياسة البيئية في الجزائر

نشاء الوزارات واذليئات م الدولة لؤلنشطة البيئية وتشمل إشكل من أشكاؿ تنظيتعترب السياسة البيئية 
 قرار تشريعات محاية البيئة واحملافظة عليها.صصة يف اجملاؿ البيئي، كما تشمل إادلتخ

 اإلطار اإلداري لحماية البيئة في الجزائر:. 1

  تطور الهيئات المركزية:. 1.1

استحدثت أوؿ ىيئة حكومية سلتصة  1996، إذل سنة 1974ة سنة نشاء أوؿ ىيئة تتعلق بالبيئمنذ إ
ا الظروؼ بشؤوف البيئة )كتابة الدولة ادلكلفة بالبيئة(، عرفت اذليئات اإلدارية ادلركزية يف اجلزائر تغَتات عديدة أملته

 تفاقيات، ادلعاىدات... إخل(.الداخلية واخلارجية )اإل

 ادلركزي حلماية البيئة يف اجلزائر: وفيما يلي جدوؿ يلخص التطور ادلؤسسايت
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 (: التطور المؤسساتي المركزي لحماية البيئة في الجزائر.08جدول رقم )ال

 اسم الهيئة السنة
 اللجنة الوطنية للبيئة 1974
 وزارة الري واستصبلح األراضي ومحاية البيئة 1977
 كتابة الدولة للغابات والتشجَت 1979
 ولة للغابات واستصبلح األراضيكتابة الد 1980
 وزارة الري والبيئة والغابات 1983
 وزارة الفبلحة 1983
 وزارة البحث والتكنولوجيا 1990
 وزارة الًتبية والتعليم 1994
 وزارة اجلامعات 1994
 وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والبيئة واالصبلح 1994
 كتابة الدولة ادلكلفة بالبيئة 1996
 وزارة األشغاؿ العمومية وهتيئة اإلقليم والبيئة والعمراف 1999

 وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة 2001
 وزارة التهيئة العمرانية والبيئية 2002
 وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة 2004
 وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة والسياحة 2007
 وزارة التهيئة العمرانية والبيئية 2010
 زارة التهيئة العمرانية والبيئية وادلدنيةو  2012
 وزارة البيئية والتهيئة العمرانية 2013
 وزارة ادلوارد ادلائية والبيئية 2015

 2013: حسُت زواش، تطور السياسات العامة البيئية يف اجلزائر، اجمللة اإلفريقية للعلـو السياسية، المصدر
 )بتصرؼ( على الرابط: 

http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=276:-
envrn-&catid=12:2010-12-09-22-56-15&Itemid=10#_ednref4 
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، غَت 1974ىتماما واضحا دلوضوع البيئة منذ سنة ادلختلفة يف اجلزائر قد أولت إ نبلحظ أف احلكومات
 فق مع اذليئة العمرانية، هتيئة اإلقليم، ادلياه، الري، الغابات... إخل.أهنا لن تفرد البيئة بوزارة خاصة بل دوما تًتا

  دور الجماعات المحلية في الحفاظ على البيئة:. 2.1

 نقصد باجلماعات احمللية، اذليئات اليت تشرؼ على التعامل ادلباشر مع ادلواطن وىي: البلدية والوالية.

ظرا إذل ادلوقع العاـ الذي ربتلو البلدية بُت اإلدارة وادلواطن، من ندور البلدية في الحفاظ على البيئة: . 1.2.1
نشاء ادلشاريع ادلتنوعة قصد البيئة وإ خبلؿ الصبلحيات الواسعة ادلخولة ذلا يف سلتلف ادليادين دبا فيها ميداف محاية

لبلدي إذل جانب الدولة يف إدارة محاية األراضي الزراعية ومحاية ادلوارد ادلائية باإلضافة إذل مساعلة اجمللس الشعيب ا
ختصاصات رئيس وتتعدد إوهتيئة اإلقليم واألمن ومحاية البيئة فهي بذلك تشكل جزء أساسي للجماعات احمللية 

 1اجمللس الشعيب البلدي يف رلاؿ محاية البيئة دبا يلي:

 .معاقبة كل من يساىم يف اإلزعاج أو ادلماس بالراحة العمومية 

 التعليمات ونظافة احمليط ومحاية البيئة.حًتاـ السهر على إ 

 نشاء ادلشاريع اليت حة العمومية على إقليم البلدية وإنشاء كل مشروع ػلتمل أضرار بالبيئة والصتوقيف إ
 ذلا منفعة وطنية وزبضع ألحكاـ مرتبطة حبماية البيئة.

 .زلاربة البناءات الفوضوية وصيانة الطرؽ ومحاية ادلناطق الفبلحية 

 ت البلدية المتعلقة بحماية البيئة في القانون البلدي:ختصاصاإ

متيازاهتا هبيئات مكونة ذلا، وادلتمثلة يف اذليئة اما يف احلفاظ على البيئة نظرا إلتلعب البلدية دورا ى
 التنفيذية أي رئيس اجمللس الشعيب البلدي، والذي يعترب الفرع األوؿ، ويعترب علزة وصل بُت اجمللس الشعيب البلدي

والوالئي، ويعترب شلثبل للدولة على ادلستوى احمللي، ؽلارس صبلحياتو ربت إشراؼ الوارل، ويسهر على احًتاـ 

                                                           
ق ٚاٌؼٍَٛ ػٍٟ ِذّض، ِضٜ فبػ١ٍخ صٚع اٌجّبػبد اٌّذ١ٍخ فٟ ظً اٌزٕظ١ُ اإلصاعٞ اٌجؼائغٞ، عؿبٌخ ِبجـز١غ فٟ اٌمبْٔٛ اإلصاعٞ، و١ٍخ اٌذمٛ. 1

 .133، ص 2011اٌـ١بؿ١خ، جبِؼخ اٌجؼائغ، 
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التعليمات الصادرة من الدولة، وىو دبثابة ضابط للحالة ادلدنية على خلق نوع من األمن والنظافة واحلفاظ على 
 1النظاـ العاـ وسبلمة األشخاص.

 092-81ختصاصات البلدية يف رلاؿ محاية البيئة قانوف البلدية اليت حددت إ  أىم قوانُتوبالرجوع إذل
زباذ التدابَت الضرورية لتنفيذ السياسة العامة حلماية البيئة وربُت نوعية احلياة حوؿ البلدية صبلحيات معتربة إل

 3ومكافحة مجيع أشكاؿ التلوث ومحاية احمليط الوطٍت.

د أتاحت للمجلس الشعيب البلدي ادلشاركة يف كل عمل يرمي إذل محاية منو، ق 139وبالرجوع إذل ادلادة 
، صبلحية البلدية بدعم النشاط الفبلحي وتطوير الثروة الغابية وتدعيم 2احمليط، وأضافت يف نفس ادلادة مكرر 

 ىا.سياسة محاية البيئة، منها ما ىو متعلق باآلثار وادلواقع الطبيعية والتارؼلية وصيانة ادلتاحف وغَت 

اجمللس حيث يتوذل رئيس  90/08البيئة، من خبلؿ قانوف  ادلشرع اجلزائري عناية خاصة حبماية كما أوذل
 4ختصاصات يف إطار محاية البيئة ومنها ما يلي:الشعيب البلدي مجلة من اإل

 .السهر على النظاـ واألمن والنظافة العمومية 

 دخل فيما ؼلص اإلسعافات.حتياط والوقاية والتالسهر على تنفيذ إجراءات اإل 

 .احملافظة على النظاـ العاـ وسبلمة األشخاص وادلمتلكات 

 زباذ اإلجراءات البلزمة للوقاية من األمراض ادلعدية.إ 

 حًتاـ ادلقاييس والتعليمات يف رلاؿ التعمَت.السهر على إ 

يف التهيئة والتنمية احمللية، كما يتوذل اجمللس الشعيب البلدي يف ميداف البيئة، مجلة من الصبلحيات، تتمثل 
جتماعية كإصلاز اذلياكل جهيز ال سيما يف رلاؿ األجهزة اإلمن خبلؿ إعداد سلططاهتا التنموية والتعمَت والت

 الصحية.

                                                           
، 2011 فغ٠ض ٠بلٛد، اإلؿزمال١ٌخ اٌّب١ٌخ ٌٍجّبػبد اٌّذ١ٍخ صعاؿخ دبٌخ صالس ثٍض٠بد، عؿبٌخ ِبجـز١غ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبص٠خ، جبِؼخ رٍّـبْ،. 1

 .117-116ص.ص

 .27اٌّزؼّٓ اٌمبْٔٛ اٌجٍضٞ، ػضص  1967جبٔفٟ  15فٟ  ، ط.ع.ط.ط، اٌّإعر24-67اٌّؼضي ٚاٌّزُّ ألِغ  09-81لبْٔٛ علُ . 2

 .72، ص2010ؿٙبَ ثٕٟ طبف١خ، ا١ٌٙئبد اإلصاع٠خ اٌّىٍفخ ثذّب٠خ اٌج١ئخ، ِظوغح ِبجـز١غ، و١ٍخ اٌذمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌـ١بؿ١خ، جبِؼخ اٌجؼائغ، . 3

 .68، ص2003ٚٔبؽ ٠ذٟ، ص١ًٌ إٌّزشت اٌّذٍٟ ٌذّب٠خ اٌج١ئخ، صاع اٌغغة، ٚ٘غاْ، اٌجؼائغ، . 4
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ومسايرة للتغَتات احلاصلة على سلتلف األصعدة، وسع ادلشرع اجلزائري من صبلحيات اجمللس الشعيب 
ك برفع البلدية ضلو التكفل وربسُت اإلطار ادلعيشي للمواطن، كما تسهر وذل 10-11البلدي من خبلؿ قانوف 

حًتاـ التشريع والتنظيم ادلعموؿ هبما حبفظ الصحة والنظافة العمومية علة ادلصاحل التقنية للدولة على إالبلدية دبسا
 وال سيما يف اجملاالت التالية:

 .توزيع ادلياه الصاحلة للشرب 

 1لها ومعاجلتها وهتيئة ادلساحات اخلضراء.مجع النفايات الصلبة ونق 

 2ختصاصات البلدية في إطار قوانين البيئة:إ

تعترب الدولة اجلهاز القاعدي األوؿ ادلعٍت حبماية البيئة، وقد ظهر ذلك جليا من خبلؿ الصبلحيات 
ثري بأحكاـ  3-10مة، رقم الواسعة اليت منحها ادلشرع للبلدية، ويعترب قانوف محاية البيئة يف إطار التنمية ادلستدا

 هتدؼ إذل ضماف سبلمة البيئة ومحايتها من األخطار ادلهددة ذلا.

فقد منح القانوف سلطة البلدية يف تسليم الرخص بالنسبة للمنشآت ادلصنفة يف احلاالت اليت يتطلبها 
 القانوف.

 تأثَت.تلقي التصريح بادلنشآت اليت تتطلب إقامتها دراسة مدى التأثَت وإال موجز ال 

  تقـو البلدية بإبداء رأيها حوؿ تسليم الرخصة للمنشأة اليت تقـو بإحلاؽ األذى أو تضر البيئة وتكوف
 خطرا على الصحة والنظافة العامة.

اليت تشرؼ على اجملاؿ  تعد الوالية من بُت أىم اذليئات احملليةدور الوالية في الحفاظ على البيئة: . 2.2.1
ستقبلؿ مارل، وقد أكدت العديد ة للدولة، تتمتع بشخصية معنوية وإعة إدارية إقليمية تابععتبارىا مقاطالبيئي، بإ

 احلفاظ على البيئة من قتصادية من جهة، ودور الوالية يفالوالية يف دفع عجلة التنمية اإل من القوانُت على دور
 ختصاصات الوالية يف ىذا اجملاؿ.جهة أخرى، وذلك من خبلؿ إبراز أىم إ

                                                           
 .37، ص2011جٛاْ  22اٌّإعر فٟ  10-11ِٓ لبْٔٛ اٌجٍض٠خ علُ  124ٚاٌّبصح  123اٌّبصح . 1

، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإللزظبص٠خ ٚاٌزجبع٠خ ٚػٍَٛ 04، اٌؼضص 05ثٓ ػٍٟ ػ١٘غح، صٚع اٌجّبػبد اٌّذ١ٍخ فٟ دّب٠خ اٌج١ئخ، ِجٍخ اٌزٕظ١ُ ٚاٌؼًّ، اٌّجٍض . 2

 .138،137، ص ص2016 اٌزـ١١غ، جبِؼخ ِؼـىغ، ٔٛفّجغ
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تكريس دور الوالية يف محاية البيئة فقد صدرت عدة نصوص تشريعية وتنظيمية  81/021 قانوف يعترب
وادلتعلق برخصة البناء ورخصة ذبزئة األراضي للبناء،  82/022متعلقة بكيفية احملافظة على البيئة، مثل قانوف 

ادلتعلق  83/03إصدار قانوف وادلتعلق حبماية الصحة وترقيتها، وضمن كل ىذه القوانُت يعد  85/05وقانوف 
حبماية البيئة أىم خطوة ساعلت يف تكريس البلمركزية، والذي نص صراحة أف اجملموعات احمللية سبثل ادلؤسسات 

 3 محاية البيئة وربديد كيفية مشاركة اجملموعات احمللية دبوجب النصوص التشريعية والتطبيقية.َتالرئيسية لتطبيق تداب

لعبت دورا ىاما يف محاية البيئة  90/09يت منحت للوالية يف ظل قانوف ختصاصات الكما أف اإل
ئي، بصفة عامة أعماؿ التنمية ختصاصات اجمللس الشعيب الواليشمل إ»منو على أنو  58فأشارت ادلادة 
أف قانوف  شلا يتضح ة البيئة وترقية حصائلها النوعية،جتماعية والثقافية وهتيئة إقليم الوالية ومحاياإلقتصادية واإل

 4«.كرس بشكل فعلي دور الوالية يف احلفاظ على سبلمة البيئة  90/09الوالية 

دارة وهتيئة اإلقليم والتنمية قد نص على مساعلة الوالية مع الدولة بإ 12/07كما أف قانوف الوالية 
ن. كما حدد رلموعة من جتماعية والثقافية ومحاية البيئة وترقية وربسُت اإلطار ادلعيشي للمواطاإلقتصادية واإل

يعمل اجمللس الشعيب الوالئي على إنشاء »منو، اليت نصت على أنو  33اإلصبلحات ادلخولة للوالية حسب ادلادة 
 «.ختصاصو وال سيما يف رلاؿ الصحة والنظافة ومحاية البيئة...اف دائمة للمسائل التابعة جملاؿ إجل

ىتماـ وصبلحية الوالية يف رلاؿ البيئة، ودعما ذلذا ى إىم قوانُت الوالية اليت نصت علىذا فيما ؼلص أ
ختصاصات الوالية يف شكل قانوف محاية البيئة من خبلؿ توسيع إاحلق، كرست رلموعة من القوانُت األخرى رلاؿ 

 محاية البيئة.

الية يات الو ادلتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة للوالية قد حدد صبلح 03/10فكاف قانوف 
 5مثل: يف ىذا اجملاؿ

  صبلحية الوارل يف رلاؿ اإلعبلـ البيئي، وتسليم الرخص إلقامة ادلنشآت ادلصنفة، أو رفض تسليمها دبا
 يتطابق مع الشروط القانونية حلماية البيئة.

                                                           
 .69/03ِؼضي ِٚزُّ ألِغ  81/02لبْٔٛ . 1

، 2009 ػجض إٌّؼُ ثٓ أدّض، اٌٛؿبئً اٌمب١ٔٛٔخ اإلصاع٠خ ٌذّب٠خ اٌج١ئخ فٟ اٌجؼائغ، عؿبٌخ ١ًٌٕ شٙبصح اٌضوزٛعاٖ فٟ اٌذمٛق، جبِؼخ اٌجؼائغ،. 2

 .172ص

 .134ثٓ ػٍٟ ػ١٘خ، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص. 3

 ، اٌّزؼّٓ لبْٔٛ اٌٛال٠خ.1990-04-07، اٌظبصع فٟ 15، ط.ع.ط.ط، اٌؼضص 90/09ِٓ اٌمبْٔٛ  69-66-62-60اٌّٛاص . 4

 .135ػٍٟ ثٓ ػ١٘خ، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص. 5
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  صبلحية الوارل بإصلاز ادلنشآت وىياكل احلماية وادلبادرة بكل التدابَت الوقائية ومساعدة السكاف قصد
 احملافظة على اإلطار ادلعيشي.

 زباذ التدابَت اذلادفة حلماية صحة اإلنساف والبيئة وإغلاد احللوؿ للتقليص من النشاطات صبلحية الوارل بإ
 ادللوثة.

 زباذ التدابَتنوع البيولوجي ومنع الًتبة من اإلصلراؼ والتصحر بإمحاية الًتبة والت كما أف الوالية تسعى إذل
من ادلرسـو  9للمادة وفقا  الكائنات احلية كالنبات واحليوافنفس الوقت على  ، للمحافظة يفالكفيلة حبمايتها

 الذي ينظم وينسق األعماؿ يف مجاؿ محاية الغابات. 45-87والرسم التنفيذي رقم  06/021التنفيذي 

نية، وذلك الوارل باحملافظة على الثروة احليوا 07/227ويف نفس السياؽ أوكل ادلرسـو التنفيذي رقم 
بادلصادقة على رخصة الصيد للصيادين األجانب، دلمارسة الصيد السياحي، ومثل ىذه ادلبادرة من شأهنا محاية 

 األصناؼ احليوانية من االنقراض.

 حماية البيئة الحضرية:

تسعت دائرة محاية البيئة من طرؼ الوالية لتمس اجلانب احلضري، فمنحت صبلحيات دبقتضى نصوص إ
تتعلق بالتهيئة والتعمَت لكل من اجمللس الشعيب الوالئي والوارل حلمايتها من سلتلف أشكاؿ التلوث والتهدـ قانونية 

 2منها:

 .رلاؿ التهيئة العمرانية 

 .احلفاظ على الصحة العمومية 

 وتتسع صبلحيات الوالية يف القوانُت ادلرتبطة باحلفاظ على البيئة:

 .الوقاية من الكوارث الطبيعية 

  الًتاث.محاية 

                                                           
 .91/12اٌّؼضي ثمبْٔٛ  06/02ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ  9اٌّبصح . 1

 .95، ص2011بصح اٌّبجـز١غ دمٛق، جبِؼخ ٚعلٍخ، عِؼبْ ػجض اٌّج١ض، صٚع اٌجّبػبد اٌّذ١ٍخ فٟ ِجبي دّب٠خ اٌج١ئخ، ِظوغح ١ًٌٕ شٙ .2
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 اإلطار التشريعي لحماية البيئة في الجزائر:. 2

 سن تشريعات جديدة بسبب تطور تطورت ادلنظومة التشريعية حلماية البيئة يف اجلزائر تبعا للحاجة إذل
ىتماـ لدى ادلشرع اجلزائري كانت من خبلؿ صدور قانوف ئي زلليا ودوليا، وأوذل بوادر اإلىتماـ باجلانب البياإل

 2عتباره يسعى إذل محاية النظاـ العاـيات رئيس اجمللس الشعيب البلدي بإالذي عُت صبلح 1967،1لسنة  البلدية

الذي منح الوالية بعض  1969،3دبا يتضمنو ذلك من محاية للبيئة ومنع التلوث، مث قانوف الوالية لسنة 
كافحة األمراض ادلعدية من التلوث وم الصبلحيات اليت من خبلذلا تلتـز الوالية حبماية البيئة واحملافظة عليها

إضافة إذل ىذا فقد وردت نصوص تشريعية أخرى هتدؼ إذل محاية البيئة واحملافظة عليها مثل األمر  4والوبائية،
 5ادلتضمن قانوف الصحة. 1976أكتوبر  23ادلؤرخ يف  67-69

ادلتضمن إحداث  90-76وكذلك األمر  80-67ويف نفس السنة صدر األمر ادلتعلق بالقانوف البحري 
وفيما يلي عرض للقوانُت  1982.7أوت  21والقانوف ادلتعلق بالصيد ادلؤرخ يف  6ادلعهد الوطٍت لصحة احليوانات،

 وادلراسيم اليت تنظم محاية البيئة يف اجلزائر يف الوقت الراىن:

  ستدامة.جويلية: ادلتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية ادل 19ادلؤرخ يف  10-03قانوف 

  ادلتعلق بتسيَت النفايات ومراقبتها وإزالتها.2001ديسمرب  12ادلؤرخ يف  19-01قانوف : 

  ادلتعلق حبماية الساحل وتثمينو.2002فيفري  05ادلؤرخ يف  02-02قانوف : 

  ادلتعلق بالوقاية من األخطار الكربى وتسيَت الكوارث 2004ديسمرب  24ادلؤرخ يف  20-04قانوف :
 تنمية ادلستدامة.يف إطار ال

  ادلتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية ادلستدامة.2001ديسمرب  20ادلؤرخ يف  20-01قانوف : 

  ادلتعلق بادلناطق احملمية يف إطار التنمية ادلستدامة.2011فيفري  17ادلؤرخ يف  02-11قانوف : 
                                                           

 .1967جبٔفٟ  18، اٌّإعر فٟ 06اٌّزؼٍك ثبٌمبْٔٛ اٌجٍضٞ، ط.ع، ػضص  1967جبٔفٟ  18اٌّإعر فٟ  24-67األِغ  .1

 .113عش١ض ػالة، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص .2

 .1969ِبٞ  23، ِإعسخ فٟ 44، ػضص اٌّزؼٍك ثمبْٔٛ اٌٛال٠خ "ِؼضي"، ط.ع 1969ِبٞ  22اٌّإعر فٟ  79-76األِغ علُ  .3

 .113عش١ض ػالة، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص .4

 .1976ص٠ـّجغ  19، ِإعسخ فٟ 101، ٠زؼّٓ لبْٔٛ اٌظذخ اٌؼ١ِّٛخ، ط.ع، ػضص 1976أوزٛثغ  23اٌّإعر فٟ  79-76األِغ علُ  .5

ٔٛفّجغ  07، اٌّإعسخ فٟ 89ٌذ١ٛأبد، ط.ؤ، ػضص ، ٠زؼّٓ ئدضاس اٌّؼٙض اٌٛؽٕٟ ٌظذخ ا1976أوزٛثغ  23اٌّإعر فٟ  90-76األِغ علُ  .6

1976. 

 .1982أٚد  24، ِإعسخ فٟ 34اٌّزؼٍك ثبٌظ١ض، ط.ع، ػضص  1982أٚد  21اٌّإعر فٟ  10-82األِغ  .7
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  حات اخلضراء.: ادلتعلق بتسيَت، محاية وتطوير ادلسا2011ماي  13ادلؤرخ يف  06-07قانوف 

  ادلتعلق حبماية ادلناطق اجلبلية يف إطار التنمية ادلستدامة.2004جواف  03ادلؤرخ يف  03-04قانوف : 

  ػلدد قائمة ادلنشآت ادلصنفة حلماية البيئة. 2007ماي  19ادلؤرخ يف  144-07ادلرسـو التنفيذي رقم 

  طبيق وزلتوى وكيفيات ادلصادقة : رلاؿ ت2007ماي  19ادلؤرخ يف  145-07ادلرسـو التنفيذي رقم
 على دراسة وموجز التأثَت على البيئة.

  ادلتعلق بالرسم على النشاطات ادللوثة أو  2009أكتوبر  20ادلؤرخ يف  336-09ادلرسـو التنفيذي
 اخلطَتة على البيئة.

 اإلطار الجبائي لحماية البيئة في الجزائر: .3

الدور األبرز يف إلزاـ الدوؿ بتطبيق رسـو  1997ديسمرب  عتماده يفكاف لربوتوكوؿ كيو تو الذي مت إ
نبعاث الغازات ادلسببة لتأثَت دولة متقدمة بتخفيض إ 38ربوتوكوؿ بيئية على األنشطة ادللوثة، فقد ألـز ىذا ال

الدفيئة وذلك بنسب زبتلف من دولة ألخرى، وتطبيقا دلتطلبات ىذا الربوتوكوؿ قامت سلتلف الدوؿ بإجراءات 
بار الشركات الصناعية للحد من التلوث، ومن أبرز ىذه اإلجراءات إخضاع أنشطة ىذه الشركات لرسـو إلج

 وضرائب بيئية وفق مبدأ ادللوث يدفع.

التكاليف البيئية وتوفَت حوافز  ستيعابنوع من األدوات اإلقتصادية إل»بيئية بأهنا: وتعرؼ اجلباية ال
 1«.نشطة ادلستدامة بيئياقتصادية لؤلشخاص والشركات لتعزيز األإ

، ومسي بػ "الرسم على النشاطات ادللوثة 1992مت إصدار أوؿ رسم بيئي يف اجلزائر يف قانوف ادلالية لسنة 
أنواع من الضرائب البيئية، نتعرض ذلا  10أو اخلطَتة على البيئة، أما يف الوقت الراىن فيوجد ما يزيد عن 

 2بالتفصيل كما يلي:

 

                                                           
لخ ػًّ ثٓ دج١ت ػجض اٌغػاق، ثٓ ػؼح ِذّض، صٚع اٌججب٠خ فٟ عصع ٚرذف١ؼ اٌّإؿـبد اإللزظبص٠خ ػٍٝ دّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ أشىبي اٌزٍٛس، ٚع .1

ِغثبح  ِمضِخ ٌٍٍّزمٝ اٌؼٍّٟ اٌضٌٟٚ ٌـٍٛن اٌّإؿـبد االلزظبص٠خ فٟ ظً ع٘بٔبد اٌز١ّٕخ اٌّـزضاِخ ٚاٌؼضاٌخ اإلجزّبػ١خ إٌّؼمض ثجبِؼخ لبطضٞ

 .155، ص2012ٔٛفّجغ  21-20ثٛعلٍخ، ٠ِٟٛ 

 .163-159ٔفؾ اٌّغجغ اٌـبثك، ص ص .2
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  لنشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة:الرسم على ا. 1.3

ىو ضريبة تفرض على مجيع األنشطة ادلصنفة كملوثة أو األنشطة اليت تشكل خطرا على البيئة، وفيما 
علما أف ىذا الرسم يطبق عن كل نشاط من األنشطة  1يلي قيمة الضرائب تبعا جملموعة من ادلعايَت واخلصائص،

 ادلصنفة:

 120.000  للمنشآت ادلصنفة اليت زبضع إحدى نشاطاهتا لرخصة من وزير البيئة.دج بالنسبة 

 90.000 .دج بالنسبة للمنشآت ادلصنفة اليت زبضع إحدى نشاطاهتا لرخصة من الوارل ادلختص إقليميا 

 20.000  دج بالنسبة للمنشآت ادلصنفة اليت زبضع إحدى نشاطاهتا لرخصة من رئيس اجمللس الشعيب
 ميا.البلدي ادلختص إقلي

 9.000  إحدى نشاطاهتا لتصريح. دج بالنسبة للمنشآت اليت زبضع 

 أما إذا كانت ادلؤسسة توظف أكثر من شخصُت فإف ادلبالغ القاعدية زبفض إذل ما يلي:

 24.000 .دج بالنسبة للمنشآت ادلصنفة اليت زبضع إحدى نشاطاهتا لرخصة من وزير البيئة 

 18.000 ليت زبضع إحدى نشاطاهتا لرخصة من الوارل ادلختص إقليميا.دج بالنسبة للمنشآت ادلصنفة ا 

 3.000  دج بالنسبة للمنشآت ادلصنفة اليت زبضع إحدى نشاطاهتا لرخصة من رئيس اجمللس الشعيب
 البلدي ادلختص إقليميا.

 2.000  إحدى نشاطاهتا لتصريح.دج بالنسبة للمنشآت اليت زبضع 

  ية الخاصة و/أو الخطرة:الرسم على تخزين النفايات الصناع. 2.3

ويقصد بو ادلبالغ اليت تفرضها الدولة على زبزين النفايات ذات الطابع الصناعي، وهتدؼ إذل تشجيع 
من قانوف  203عتماد ىذا الرسم دبوجب ادلادة ف زبزينها مسبب للتلوث، وقد مت إالتخلص من ىذه النفايات أل

                                                           
 .2000ِٓ لبْٔٛ اٌّب١ٌخ ٌـٕخ  54أٔظغ اٌّبصح  .1
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ل طن من النفايات ادلخزنة، وتوزع عائدات ىذه الضريبة  دج عن ك 10.500، وحدد مبلغ 2003ادلالية لسنة 
 كما يلي:

 10% .لفائدة البلديات 

 15% .لفائدة اخلزينة العمومية 

 75% .لفائدة الصندوؽ الوطٍت للبيئة وإزالة التلوث 

  الرسم على تخزين النفايات الطبية الخاصة بالمستشفيات والعيادات الطبية:. 3.3

خطرا  والعيادات الطبية سللفات كيميائية وغَت كيميائية ملوثة للبيئة، وتشكلزبلف نشاطات ادلستشفيات 
من قانوف ادلالية لسنة  204عتماد ضريبة على زبزين ىذه ادلخلفات دبوجب ادلادة على الصحة العامة، وقد مت إ

 دج للطن، وتوزع عائدات ىذه الضريبة كما يلي: 24.000، وذلك دببلغ 2002

 10% ات.لفائدة البلدي 

 15% .لفائدة اخلزينة العمومية 

 75% .لفائدة الصندوؽ الوطٍت للبيئة وإزالة التلوث 

  الرسم على الوقود:. 5.3

، وربدد قيمتو بدينار واحد لكل لًت 2002من قانوف ادلالية لسنة  38مت تبٍت ىذا الرسم دبوجب ادلادة 
 من البنزين ادلمتاز والعادي.

  تيكية:الرسم على األكياس البالس. 6.3

دج للكيلوجراـ الواحد من األكياس الببلستيكية ادلصنعة زلليا أو  1005تقدر قيمة ىذا الرسم بػ: 
 ادلستوردة، ويتم ربصيل ىذه الرسـو لفائدة الصندوؽ الوطٍت للبيئة وإزالة التلوث.
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  الرسم على الزيوت والشحوم الصناعية:. 7.3

 .2006من قانوف ادلالية لسنة  61 مت اعتماد ىذا الرسم لؤلوؿ مرة يف ادلادة

  الرسم على النفايات المنزلية:. 8.3

يؤسس سنويا لفائدة البلديات اليت تشتغل فيها مصلحة رفع القمامة ادلنزلية، رسم خاص بذلك وباسم 
 صاحب ادللكية أو ادلنتفع، وربدد قيمة الرسـو وفقا دلا يلي:

  سكٍت.دج من كل زلل ذا طابع  1.000دج إذل  500بُت 

  دج من كل زلل ذا طابع مهٍت أو ذباري. 10.000دج إذل  1.000بُت 

  دج لؤلماكن ادلهيأة للتخييم. 20.000دج إذل  5.000بُت 

  دج عن كل زلل صناعي أو ذباري أو حريف أو ما شاهبو، ينتج   100.000دج إذل  10.000بُت
 كمية النفايات تفوؽ األصناؼ ادلذكورة سابقا.

  ميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي:الرسم التك. 9.3

، ويتم 2003من قانوف ادلالية لسنة  94، دبوجب ادلادة 2003عتماد ذلذا الرسم سنة كاف أوؿ إ
 زبصيص موارد ربصيل ىذا الرسم كما يلي: 

 30% .لفائدة البلديات 

 20% .لفائدة اخلزينة العمومية 

 50%  الة التلوث.لفائدة الصندوؽ الوطٍت للبيئة وإز 

  ضريبة المحافظة على جودة المياه:. 10.3

اليت تنص على إخضاع كل األشخاص الطبيعيُت  1996من قانوف ادلالية  174ستحداث ادلادة مت إ
 وادلعنويُت لرسم على جودة ادلياه، وذلك لصاحل ادلؤسسات البلدية والوالئية إلنتاج ادلياه وتوزيعها، حيث:
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  ة ادلياه )الصاحلة للشرب أو الصناعة أو الفبلحة( بالنسبة لواليات الشماؿ.من مبلغ فاتور  %4ػلصل 

  من مبلغ فاتورة ادلياه )الصاحلة للشرب أو الصناعة أو الفبلحة( بالنسبة لواليات اجلنوب  %2ػلصل
 التالية: األغواط، الوادي، غرداية، إيليزي، سبنراست، بشار، بسكرة، أدرار، وورقلة.

 السياسة البيئية المتصلة بالتجارة الخارجية في الجزائرالمطلب الثالث: 

نضماـ إذل ادلنظمة العادلية للتجارة، من ا للجانب البيئي يف ظل شعيها لئلىتماما كبَت لقد أولت اجلزائر إ
ات ستفادة من فًت اقيات ادلنظمة، حيث لن تستطيع اإلتفالتجارية ادلتعلقة بالبيئة وبُت إخبلؿ ادلواءمة بُت سياستها 

، كما أف 1995نضمت سنة مر بالنسبة للدوؿ النامية اليت إنضمامها، مثلما كاف عليو األيف حالة إ السماح
ربسُت تشريعاهتا وإنشاء وكاالت تسند ذلا مهمة تقييم ادلطابقة ومراقبة ادلعايَت الفنية سيسمح ذلا تنويع صادراهتا 

 بفضل نفاذ ادلنتجات الوطنية لؤلسواؽ الدولية.

عاوف تفاقية التالتجارية اإلقليمية، فمنذ دخوؿ إ تفاقياترباوؿ اجلزائر اإلستفادة من اإلجهة ثانية ومن 
رباد األورويب الذي يتميز بصرامة السياسات البيئية حيز التنفيذ، تعمل السلطات التجاري ما بُت اجلزائر واإل

اكبة ادلتطلبات البيئية ن طريق برارلها احمللية دلو اجلزائرية على تأىيل مؤسساهتا سواء من خبلؿ برامج الشراكة أو ع
رباد األورويب خاصة، حيث عكفت على تنصيب سلابر دلراقبة اجلودة، وكذا ادلعهد عامة وادلتطلبات البيئية لئل

 اجلزائري للتقييس، باإلضافة إذل ادلعهد الوطٍت للملكية الصناعية من أجل اإلسراع يف ولوج األسواؽ الدولية.

 جانب البيئي في مفاوضات الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة:ال .1

أوؿ مذكرة بشأف التجارة اخلارجية، وقد تضمنت يف فصلها الرابع  1996قدمت اجلزائر يف جويلية 
ادلتعلق بالسياسات ادلؤثرة على التجارة يف السلع زلورين، يتعلق األوؿ بالسياسة ادلتصلة باجلودة واللوائح الفنية 

 ادلعايَت، أما احملور الثاين فتطرؽ إذل معايَت الصحة والصحة النباتية:و 
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  1السياسة المتصلة بالجودة، اللوائح الفنية والمعايير:. 1.1

 "Supervision and quality promotion"من خبلؿ تقدًن نظرة حوؿ سياسة ادلراقبة وتعزيز اجلودة 
قتصادية وربرير التجارة اخلارجية بتعزيز أعلية مفهـو اجلودة ات اإلة يف مسعاىا لتنفيذ اإلصبلححيث قامت الدول

سياسة وطنية بشأف ادلراقبة وتعزيز  1989من خبلؿ قواعد جديدة يف التسويق وادلنافسة، وقد سطرت الدولة منذ 
 اجلودة تقـو على:

 حتياؿ.انوين الذي ػلكم رلاؿ اجلودة واإلتعزيز اإلطار الق 

 قتصاديُت من جهة، وادلصاحل ادلسؤولة عن احل ادلتعاملُت اإلوتنفيذ برامج ادلساعدة لص تطوير قدرات ادلراقبة
 ادلراقبة من جهة ثانية.

أما النقطة الثانية فتتعلق بادلعايَت والشهادات حيث يتكفل هبا ادلعهد اجلزائري للتقييس وادللكية الصناعية 
لقوانُت واألنظمة بشأف التقييس حيث ينقسم النظاـ ، كما وضعت الدولة مجلة من ا1973الذي مت إنشاؤه سنة 
 اجلزائري للتقييس إذل:

  ادلعايَت ادلعتمدة إلزاميةApproved – mondatory. 

  ادلعايَت ادلسجلة طوعيةRecorded – voluntary. 

  2معايير الصحة والصحة النباتية:. 2.1

ستَتاد يت ربكم إاللوائح والقوانُت الوتضمن نقطتُت األوذل تتعلق بادلعايَت الصحية من خبلؿ توضيح 
 احليوانات، ادلنتجات احليوانية أو ذات منشأ حيواين، حيث تشرؼ مديرية اخلدمات البيطرية على مستوى وزارة

تفاقيات الثنائية أو بناءا على ادلكتب الدورل لؤلوبئة احليوانية الفبلحة بتطبيق تلك اللوائح باإلستناد إما إذل اإل
«International office of epizootics»  ستعماؿ البيطريكما ؼلضع إستَتاد ادلنتجات الصيدالنية لئل 

ستَتاد تلك ادلنتجات إال من خبلؿ رخصة تسلمها وزارة الفبلحة تثبت ألحكاـ القوانُت، حيث ال يسمح بإ
 سبلمة ادلنتج.

                                                           
ِغ اإلشبعح ئٌٝ دبٌخ –س١غ اٌض٠ٓ ثٍؼؼ، اٌزذض٠بد اٌغإ٘خ ٌٍزجبعح اٌؼب١ٌّخ ٚرأص١غ٘ب فٟ اٌضٚي إٌب١ِخ ػٍٝ ػٛء ٔظبَ رجبعٞ ِزؼضص األؽغاف  .1

 .106، 105، ص،ص 2014/2015، أؽغٚدخ ِمضِخ ١ًٌٕ شٙبصح صوزٛعاٖ رجبعح ص١ٌٚخ، جبِؼخ ِذّض س١ؼغ، ثـىغح، -اٌجؼائغ

 .106ثك، صٔفؾ اٌّغجغ اٌـب .2
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يف الزراعة حيث يعترب ادلعهد الوطٍت ستخداـ ادلبيدات فتتعلق دبراقبة الصحة النباتية وإأما النقطة الثانية 
السلطة ادلخوؿ ذلا شلارسة مهاـ مراقبة الصحة النباتية على مستوى الًتاب الوطٍت، ولقد  -INPN-لوقاية النبات 

 قدمت اجلزائر عرض حوؿ اللوائح والقوانُت اليت ربكم التدابَت ادلتعلقة بالصحة النباتية وىي:

 .مراقبة صحة النبات زلليا 

 ة صحة النبات على مستوى احلدود.مراقب 

 ستخداـ الزراعي.مراقبة ادلبيدات ذات اإل 

 .العبلقات الدولية 

 جزائرية: -تفاق الشراكة األوروالجانب البيئي في إ .2

 Trade»تفاؽ الشراكة محل معو العديد من ادلواد اليت تتعلق بسياسة الدفاع التجاري رغم كوف إ

defense»  24احملددة للمعايَت التعويضية، ادلادة  23لقة بادلعايَت ادلضادة لئلغراؽ، ادلادة ادلتع 22وخاصة ادلادة 
ستثنائية يف صاحل الصناعة الوطنية، وبعض القطاعات يف بادلعايَت اإل ادلتعلقة 11اخلاصة دبعايَت الوقاية، ادلادة 

اخلاصة بادلقاييس  55ستثناء ادلادة بإ ي دل يتم التطرؽ لو بشكل كايف،إال أف اجلانب البيئ 1مرحلة إعادة اذليكلة،
 اخلاصة بالتعاوف يف رلاؿ محاية ادلستهلك. 65اخلاصة بالزراعة والصيد وادلادة  58وتقييم ادلطابقة، ادلادة 

تبلفات ادلوجودة بُت اجلزائر خاييس وتقييم ادلطابقة على خفض اإلادلتعلقة بادلق 55حيث نصت ادلادة 
ستخداـ ادلعايَت عت ادلادة ادلذكورة اجلزائر على إعلق بادلعايَت والشهادات، حيث شجرباد األورويب فيما يتواإل

األوروبية، وكذا إجراءات وتقنيات تقييم ادلطابقة، كما نصت على تطوير اذليئات اجلزائرية اخلاصة بتقييم ادلطابقة 
مقاييس، اجلودة وادللكية الفكرية الصناعية وادلقاييس والتعاوف يف رلاؿ اجلودة دبا يف ذلك تقدًن ادلساعدة بالنسبة لل

اخلاصة بالزراعة والصيد، فقد نصت على ادلساعدة الفنية وتوحيد ادلعايَت ومراقبة الصحة  58والتجارية، أما ادلادة 

                                                           
ٌٛؽٕٟ سٟٛٔ عاثخ، ثٍؼؼ س١غ اٌض٠ٓ، اٌزجبعح اٌشبعج١خ ٌٍجؼائغ ث١ٓ اٌزغر١جبد اٌزجبع٠خ اإلل١ّ١ٍخ ٚإٌظبَ اٌزجبعٞ ِزؼضص األؽغاف، اٌٍّزمٝ ا .1

-23زـ١١غ، جبِؼخ اٌطبعف، األٚي دٛي اإللزظبص اٌجؼائغٞ فٟ األٌف١خ اٌضبٌضخ، ٚالغ ٚع٘بٔبد اٌّـزمجً، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإللزظبص٠خ ٚاٌزجبع٠خ ٚػٍَٛ اٌ

 .6، ص2014ٔٛفّجغ  24
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النباتية والبيطرية يف إطار عصرنة وإعادة ىيكلة القطاع، وفيما ؼلص التعاوف يف رلاؿ محاية ادلستهلك ركزت ادلادة 
 1على إنشاء نظم دائمة للمعلومات ادلتبادلة حوؿ ادلنتجات اخلطرة. 65

فاالرباد  -وليست استثنائية–وعليو فإف الصادرات اجلزائرية ضلو األسواؽ األوروبية زبضع لقواعد عامة 
 األورويب وضع ثبلثة معايَت أساسية خاصة حبماية البيئة ضمن سياستو التجارية وىي:

 لنسبة للمواد الكيميائية.ادلتطلبات البيئية با 

 .ادلتطلبات التقنية أو الفنية 

 .متطلبات الصحة والصحة النباتية 

 التشريعات البيئية ونظام التجارة الخارجية في الجزائر: .3

البيئة، يف  حاولت اجلزائر جاىدة العمل على وضع ترسانة من التدابَت والتشريعات من أجل احملافظة على
ري فيف 11الصادر يف  02-78حتكار عمليات التجارة اخلارجية دبوجب القانوف ظل زبليها عن سياسة إ

نتقاؿ من ادلواءمة إذل دلية للتجارة وبالتارل زلاولة اإلنضماـ إذل ادلنظمة العا، وكذا مع تقدؽلها طلب اإل1978
 2ادلطابقة.

 3العوائق الفنية أمام التجارة في الجزائر:. 1.3

وادلتعلق بالقواعد العامة حلماية ادلستهلك حجر  1989فيفري  7خ يف ادلؤر  02-89يعترب القانوف 
األساس بالنسبة للتدابَت ادلتعلقة باجلودة وادلعايَت، حيث كاف ىدؼ ىذا القانوف حو ربديد القواعد العامة ادلتعلقة 

على ضمانات  ستهبلكو، حيث يتوجب على ادلنتج أف يتوفرك بداية من عرض ادلنتج إذل غاية إحبماية ادلستهل
ضد كل ادلخاطر اليت سبس صحة ادلستهلك، كما غلب أف يتوفر على ادلقاييس ادلعتمدة، وادلواصفات القانونية 

جديد  ماية ادلستهلك وقمع الغش ليضع حيزوادلتعلق حب 2009فيفري  25ادلؤرخ يف  09-03ليأيت القانوف رقم 

                                                           
ٛؽٕٟ األٚي صدّبٟٔ ػؼ٠ؼ، ػ١بؽ ؿؼبص، رأص١غ اٌّؼب١٠غ اٌج١ئ١خ ػٍٝ رذض٠ض اٌمضعح اٌزٕبفـ١خ ٌٍظبصعاد اٌجؼائغ٠خ ٔذٛ اإلرذبص األٚعٚثٟ، اٌٍّزمٝ اٌ .1

ٌجؼائغ٠خ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإللزظبص٠خ ٚاٌزجبع٠خ ٚػٍَٛ اٌزـ١١غ، اٌّغوؼ دٛي اإلِزضبي ٌٍّؼب١٠غ اٌج١ئ١خ ِضسً دض٠ش ٌزذـ١ٓ األصاء اٌزٕبفـٟ ٌٍّإؿـبد ا

 .13،12، ص.ص2017أفغ٠ً  20-19اٌجبِؼٟ ثٍذبط ثٛشؼ١ت، ػ١ٓ ر١ّٛشٕذ، 

١غ إٌّبر ثٍؼؼ س١غ اٌض٠ٓ، سٟٛٔ عاثخ، اٌّزطٍجبد اٌج١ئ١خ فٟ اٌجؼائغ ػٍٝ ػٛء ئرفبل١بد إٌّظّخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍزجبعح، اٌّجٍخ اٌض١ٌٚخ ٌٍج١ئخ ٚرغ١ .2

 .153، ص2014، ِبٔشـزغ، اٌٍّّىخ اٌّزذضح، 04، اٌؼضص 2اٌؼبٌّٟ، إٌّظّخ األٚعٚ اٌؼغث١خ ألثذبس اٌج١ئخ ٚا١ٌّبٖ ٚاٌظذغاء، اٌّجٍض 

ئٌٝ دبٌخ  ِغ اإلشبعح–ثٍؼؼ س١غ اٌض٠ٓ، اٌزذض٠بد اٌغإ٘خ ٌٍزجبعح اٌؼب١ٌّخ ٚرأص١غ٘ب ػٍٝ اٌضٚي إٌب١ِخ ػٍٝ ػٛء ٔظبَ رجبعٞ ِزؼضص األؽغاف  .3

 .116-113، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص ص-اٌجؼائغ
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دلوجودة يف ادلواد لوجية للمنتجات، وكذا نسب ادللوثات اػلدد شروط الصحة خاصة ادلتعلقة باخلصائص ادليكروبيو 
 ستجابة للشروط ادلنتظمة يف اللوائح الفنية وادلتطلبات الصحية والبيئية والسبلمة واألمن اخلاصة بو.الغذائية، واإل

ة ويعترب القانونُت السابقُت اإلطار القانوين الذي يضمن اجلودة، أما فيما ؼلص اذليئات ادلكلفة حبماي
-272، بناء على ادلرسـو التنفيذي رقم 1992ادلستهلك، فقد مت إنشاء اجمللس الوطٍت حلماية ادلستهلك سنة 

 1ختصاصاتو، وتتمثل مهامو يف:لس الوطٍت حلماية ادلستهلكُت وإ، الذي ػلدد تكوين اجمل92

 بب فيها السلع واخلدمات زباذ كل التدابَت الكفيلة بادلساعلة يف ربسُت الوقاية من ادلخاطر اليت قد تتسإ
 ادلعروضة يف السوؽ، وذلك حلماية مصاحل ادلستهلكُت ادلادية وادلعنوية.

 .تقدًن الربامج السنوية دلراقبة اجلودة وقمع الغش 

 .السهر على إعبلـ ادلستهلكُت وتوعيتهم ومحايتهم 

 .إعداد برامج ادلساندة ادلقررة لصاحل مجعيات ادلستهلكُت وتنفيذىا 

 ل ادلرتبطة بنوعية السلع واخلدمات.كل ادلسائ 

ادلفتشية  أما فيما خص تطوير قدرات ادلراقبة فقد مت تنصيب مديرية اجلودة وضماف ادلنتجات، وكذا
قتصادية وقمع الغش، وذلك على ادلستوى ادلركزي، أما على ادلستوى احمللي فقد مت إنشاء ادلركزية للتحقيقات اإل

قتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة ادلفتشيات اجلهوية للتحقيقات اإل األسعار، وكذاادلديريات الوالئية للمنافسة و 
 التجارة.

حيث مت إنشاءه بناء  (CACQE)أما اذليئة ادلسؤولة عن ادلراقبة فتتمثل يف ادلركز اجلزائري دلراقبة اجلودة 
-03رسـو تنفيذي رقم ، والذي عدؿ وسبم دب1989أوت  8ادلؤرخ ي  147-89على ادلرسـو التنفيذي رقم 

، وىو عبارة عن فضاء وسيط يقـو بتقدًن الدعم الفٍت لصاحل اذليئات 2003سبتمرب  30ادلؤرخ يف  318
قتصاديُت من جهة ، ويشكل دعم لصاحل ادلتعاملُت اإلادلسؤولة عن مراقبة اجلودة وسبلمة ادلنتجات من جهة

 أخرى، أما عن ادلهاـ ادلوكلة لو فتتمثل يف:

                                                           
، عئبؿخ 52، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ، اٌؼضص 1992ج١ٍ٠ٛخ  6، اٌّإعر فٟ 272-92اٌجّٙٛع٠خ اٌجؼائغ٠خ اٌض٠ّمغاؽ١خ اٌشؼج١خ، اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  .1

 .1415، ص1992ج١ٍ٠ٛخ  8اٌجّٙٛع٠خ، األِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍذىِٛخ، 
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ستهبلكية ادلوجودة يف السوؽ، سواء تلك ادلستوردة أو ن خبلؿ مراقبة سلتلف ادلنتجات اإلم اقبة التحليلية:أ. المر 
 مركز على ادلستوى الوطٍت، حيث تغطي ادلراقبة احلاالت التالية: 40احمللية، وذلك من خبلؿ أكثر من 

 .مراقبة ادلنتجات الغذائية 

 .مراقبة مواد التجميل والعناية الشخصية 

 .مراقبة ادلنتجات الصناعية 

حيث هتدؼ إذل وضع أنشطة مساعدة لصاحل ادلتعاملُت من أجل تشجيع تنفيذ برامج  ب. تشجيع الجودة:
 اجلودة.

حيث يسهر ادلركز على نشر وتعميم القوانُت واللوائح ادلتعلقة باجلودة من خبلؿ تنظيم  ج. اإلعالم والتوعية:
 كًتونية، احلمبلت اإلشهارية...لراسية، ادلواقع اإلندوات، أياـ د

الذي يعترب كمؤسسة ( ONML)كما توجد ىيئة أخرى وىي الديواف الوطٍت للمًتولوجيا القانونية 
، تتمثل 1986سبتمرب  30ادلؤرخ يف  250-86عمومية ذات طبيعة إدارية مت إنشاؤىا دبوجب ادلرسـو التنفيذي 

ن أف تؤثر على التبادالت التجارية، الصحة، األمن، البيئة وكذا مهمتها يف ضماف موثوقية أجهزة القياس اليت ؽلك
 جودة اإلنتاج الصناعي.

-90ليعدؿ ويتمم ادلرسـو التنفيذي رقم  2003جويلية  19ادلؤرخ يف  06-03كما جاء األمر رقم 
ية، وكذا وادلتعلق بالعبلمات يف ادلواد الغذائ 1990نوفمرب  10ادلؤرخ يف  367-90وادلرسـو التنفيذي  366

ادلتعلق دبراقبة اجلودة الذي يعدؿ ويتم ادلرسـو التنفيذي  1993فيفري  6ادلؤرخ يف  47-93ادلرسـو التنفيذي 
 يضع مزيدا يف الشفافية على إجراءات مراقبة اجلودة. 1990جانفي  30ادلؤرخ يف  90-39

دؿ ادلرسـو التنفيذي الذي يع 2014أفريل  30ادلؤرخ يف  153-14كما جاء ادلرسـو التنفيذي رقم 
 1991جواف  11يف ادلؤرخ  192-91وادلرسـو التنفيذي رقم  2013سبتمرب  26ادلؤرخ يف  328-13رقم 

 عتماد سلابر التجارب وربليل اجلودة.ليضع شروط فتح وإ
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، 89-23أما اجلزء الثاين بعد سياسة اإلشراؼ وترقية اجلودة، ىناؾ ادلعايَت والشهادات، فالقانوف رقم 
جاء ليجدد  1990ماي  15، ادلؤرخ يف 132-90وكذا ادلرسـو التنفيذي  1989ديسمرب  19صادر يف ال

 1مهاـ التقييس اليت عددىا يف التارل:

 .ربسُت جودة السلع واخلدمات ونقل التكنولوجيا 

 .التخفيف من العوائق الفنية أماـ التجارة وعدـ التمييز 

  اـ مبدأ الشفافية.حًت اؼ ادلعنية يف التقييس وإإشراؾ األطر 

 زدواجية يف التقييس.ذبنب التداخل واإل 

 عًتاؼ ادلتبادؿ باللوائح الفنية وادلواصفات وإجراءات التقييم ذات األثر ادلطابق.التشجيع على اإل 

 قتصاد ادلوارد ومحاية البيئة.إ 

 .ربقيق األىداؼ ادلشروعة 

 دد:وادلتعلق بتقييم ادلطابقة ليح 2005 ديسمرب 6ادلؤرخ يف  465-05كما جاء ادلرسـو التنفيذي رقم 

 .تنظيم تقييم ادلطابقة وسَتىا 

 .إجراءات اإلشهاد على مطابقة ادلنتوجات وخصائص العبلمات الوطنية للمطابقة 

 .اإلشهاد اإلجباري على مطابقة ادلنتوجات 

حها، حيث تتكفل قًتاأف ادلتطلبات اخلاصة بادلنتج مت إحيث أف تقييم ادلطابقة إجراء يهدؼ إذل إثبات 
 ادلخابر، ىيئات التفتيش وىيئات اإلشهاد على ادلطابقة على عملية التقييم اليت تشمل:

 .تسيَت اجلودة 

 .تسيَت البيئة 
                                                           

، عئبؿخ اٌجّٙٛع٠خ، 41، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ، اٌؼضص 2004جٛاْ  23، اٌّإعر فٟ 04-04خ اٌض٠ّمغاؽ١خ اٌشؼج١خ، اٌمبْٔٛ علُ اٌجّٙٛع٠خ اٌجؼائغ٠ .1

 .16، ص2004جٛاْ  27األِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍذىِٛخ، 
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 .تسيَت السبلمة الغذائية 

 .تسيَت الصحة والسبلمة يف الوسط ادلهٍت 

، INAPIلملكية الفكرية أما عن اذليئات ادلسؤولة عن عملية التقييس والشهادات فهي: ادلعهد الوطٍت ل
، مت 1998فيفري  21ادلؤرخ يف  69-98، فبموجب ادلرسـو التنفيذي رقم IANORادلعهد الوطٍت للتقييس 

 إعادة ىيكلة ادلعهد اجلزائري للتقييس وادللكية الفكرية، ليصبح ىناؾ ىيئتُت مستقلتُت:

عمومية ذات طابع صناعي وذباري  ويعترب ادلعهد كمؤسسة: "INAPIأ. المعهد الوطني للملكية الفكرية 
(EPIC) :تتمثل مهمتها يف 

 .ربسُت اخلدمات ادلقدمة للمتعاملُت 

 .تسهيل الوصوؿ إذل ادلعلومات 

 ستخداـ ادللكية الفكرية.تشجيع إ 

 .ربسُت البيئة القانونية وادلؤسساتية 

 .زلاربة التقليد 

 مة وطنية تتعلق بادللكية الفكرية:ومن أجل ربقيق اذلدؼ الذي وجدت من أجلو قاـ ادلعهد بوضع أنظ

 .النظاـ الوطٍت للعبلمات 

 .النظاـ الوطٍت لرباءات االخًتاع 

 .النظاـ الوطٍت للنماذج 

 69-98أنشأ ادلعهد الوطٍت للتقييس دبوجب ادلرسـو التنفيذي رقم  :IANORب. المعهد الوطني للتقييس 
ونا دبنح شهادات اجلودة يف اجلزائر، لكنها ؽلكن أف اذليئة الوحيدة ادلخولة قان 1998،1فيفري  21ادلؤرخ يف 

 06ادلؤرخ يف  465-05من ادلرسـو التنفيذي رقم  14تستعُت هبيئة مطابقة معتمدة، حيث ورد يف ادلادة 
                                                           

 .1998فغٞ ف١ 21اٌّإعر فٟ  69-98اٌجّٙٛع٠خ اٌجؼائغ٠خ اٌض٠ّمغاؽ١خ اٌشؼج١خ، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ، اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  .1
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ادلعهد اجلزائري للتقييس ىو ادلخوؿ الوحيد لتسليم شهادات ادلطابقة اإلجبارية للمنتوجات »، أف 2005ديسمرب 
 -عند احلاجة–جلزائري للتقييس اليت ترخص وضع عبلمة ادلطابقة الوطنية اإلجبارية وؽلكن للمعهد ا ادلصنعة زلليا

ستعانة بكل ىيئة مطابقة معتمدة إلصلاز أشغاؿ خصوصية زلددة يف دفًت شروط يعهده ادلعهد اجلزائري للتقييس اإل
 1«.ذلذا الغرض

، يعمل ادلعهد ربت إشراؼ ISOهبا من طرؼ منظمة كما يعترب ادلعهد اجلزائري للتقييس اذليئة ادلعًتؼ 
 2ستثمار وىو مكلف بػ:سات الصغَتة وادلتوسطة وترقية اإلوزارة الصناعة وادلؤس

 .ربضَت، إشهار ونشر ادلعايَت اجلزائرية 

 ا اذلياكل القائمة وتلك اليت سيتم إنشاؤىا ذلذا الغرض.هتتنسيق جلميع أعماؿ التقييس اليت باشر ال 

 ة، فضبل عن اإلذف بتسليم عبلمات التجارية ادلطابقة للمعايَت اجلزائرية وتسميات ذات نوعيعتماد الإ
 ستخدامها يف إطار التشريع ادلعموؿ بو.ىذه العبلمات التجارية، ومراقبة إستخداـ تصريح بإ

  زمة ختبارات البلأو يف اخلارج وكذلك وضع مرافق اإلترقية األعماؿ، والبحوث، والتجارب يف اجلزائر
 إلنشاء ادلعايَت وضماف تنفيذىا.

  صيانة الدستور والبقاء ربت تصرؼ اجلمهور ألي توثيق أو معلومات تتعلق بالتقييس، التكوين
 والتحسيس يف رلاالت التقييس.

 تفاقيات الدولية يف ميادين التقييس، اليت تكوف اجلزائر طرفا فيها.تطبيق اإل 

 عوائق التقنية للتجارة، الذي يندرج ربت غطاء منظمة التجارة إدارة ادلركز الوطٍت للمعلومات حوؿ ال
 العادلية.

ية للتقييس وؽلثل اجلزائر عند وباإلضافة إذل أف ادلعهد يشارؾ يف أشغاؿ ادلنظمات الدولية واإلقليم
 قتضاء.اإل

 
                                                           

 .2005ص٠ـّجغ  06اٌّإعر فٟ  465-05ِٓ اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  14اٌجّٙٛع٠خ اٌجؼائغ٠خ اٌض٠ّمغاؽ١خ اٌشؼج١خ، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ، اٌّبصح علُ  .1

2. Hama Yamina, présentation du système algérien de normalisation, IANOR, Avril 2016, P6. 
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  1معايير الصحة والصحة النباتية:. 2.3

ة او منتجات ذات منشأ حيواين، إستَتاد ادلواد نيستَتاد وتصدير احليوانات وادلنتجات احليواتشمل إ
ستخداـ البيطري، مراقبة الصحة والصحة النباتية وادلبيدات ادلستخدمة يف الفبلحة وكذا العبلقات الصيدالنية لئل

 الدولية يف رلاؿ الصحة والصحة النباتية.

ت ادلنشأ احليواين فقد مت إصدار ستَتاد وتصدير احليوانات وادلنتجات احليوانية أو ادلنتجات ذافبالنسبة إل
ادلتعلق بنشاطات الطب البيطري ومحاية الصحة احليوانية اليت  1988جانفي  26الصادر يف  08-88القانوف 
 تشمل:

 .التنظيم البيطري 

 .شلارسة الطب البيطري 

 .الصيدلة البيطرية 

 .محاية احليوانات وصحتها والوقاية من األمراض احليوانية ومكافحتها 

وقاية اللحماية و لمت إنشاء صندوؽ لًتقية محاية الصحة احليوانية، أما فيما يتعلق باإلجراءات العامة حيث 
من القانوف السابق على عدـ عرض أو تسويق  62ومراقبة الصحة احليوانية وادلنتجات احليوانية، نصت ادلادة 

 75دود، حيث نصت ادلادة بيطرية على احلاحليوانات ادلصابة، كما تطرؽ الفصل الثالث إذل ادلراقبة الصحية ال
نتشار ت منشأ حيواين ؽلكنها التسبب يف إستَتاد أو تصدير حيوانات، منتجات حيوانية أو منتجات ذاعلى منع إ

 452-91أمراض معدية، كما غلرب ادلتعاملوف على حيازة شهادة صحية تثبت سبلمة ادلنتج، كما جاء ادلرسـو 
 ليحدد كيفيات القياـ بالتفتيش البيطري. 1991نوفمرب  16الصادر يف 

ستخداـ الفبلحي فهناؾ عدة الصحة النباتية وادلبيدات ذات اإلأما فيما ؼلص النقطة الثانية وىي مراقبة 
ادلتعلق حبماية الصحة النباتية،  1987أوت  1ادلؤرخ يف  17-87تشريعات سبس ىذا اجلانب، فالقانوف رقم 

 1يهدؼ إذل:

                                                           
ِغ اإلشبعح ئٌٝ دبٌخ –٠بد اٌغإ٘خ ٌٍزجبعح اٌؼب١ٌّخ ٚرأص١غ٘ب ػٍٝ اٌضٚي إٌب١ِخ ػٍٝ ػٛء ٔظبَ رجبعٞ ِزؼضص األؽغاف ثٍؼؼ س١غ اٌض٠ٓ، اٌزذض .1

 .121-118، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص ص-اٌجؼائغ
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 ادلنتجات النباتية وغَتىا من ادلواد اليت ؽلكن أف تكوف ناقلة ألجساـ ضارة عرب الًتاب مراقبة النباتات ،
 الوطٍت.

 نتشار متلفات ينجر عنها إ ستَتاد النباتات، ادلنتجات النباتية وغَتىا من ادلواد اليت ؽلكن أفمراقبة إ
 النباتات ومراقبة تصديرىا وعبورىا.

 نتجات الفبلحية.تنظيم مكافحة متلفات النباتات وادل 

 ستخداـ مواد الصحة النباتية يف مكافحة متلفات النباتات.مراقبة إ 

كما مت إنشاء صندوؽ لًتقية محاية النباتات، كما غلرب ادلستوردين على حيازة رخصة للصحة النباتية، ويف 
 حالة ثبوت أف ادلنتج ػلمل أجساـ ملونة فإنو ؼلضع لعدة تدابَت منها:

  منها أو تطهَتىا.إزالة الطفيليات 

 .ردىا 

 .حجزىا وتدمَتىا 

ستعماؿ مواد الصحة النباتية الغَت موافق مواد الصحة النباتية، حيث ؽلنع إ كما ضم الباب الرابع مراقبة
ا، رقم قرار ادلوافقة أو نتهاء مدة صبلحيتهادلواد البيانات التالية: تاريخ إعليها، كما غلب أف تتضمن ادلنتجات أو 

 حتياطات، اإلسعافات األولية.تركيب ادلادة وتصنيفها، طريقة اإلستعماؿ واإلماؿ، ستعرخصة اإل

ليحدد القانوف األساسي  1993جواف  14ادلؤرخ يف  139-93كما جاء ادلرسـو التنفيذي رقم 
 2حيث تعهد ذلذا ادلعهد ادلهاـ التالية: -INPV–للمعهد الوطٍت حلماية النباتات 

 سياسة محاية الصحة النباتية.يعد ويقًتح برامج ترتبط ب 

 .يقًتح على الوزير الوصي األحكاـ التنظيمية اليت ربكم محاية النباتات 

                                                                                                                                                                                     
عئبؿخ اٌجّٙٛع٠خ، ، 32، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ، اٌؼضص 1987أٚد  01، اٌّإعر فٟ 87-17اٌجّٙٛع٠خ اٌجؼائغ٠خ اٌض٠ّمغاؽ١خ اٌشؼج١خ، اٌمبْٔٛ  .1

 .1229، ص1987أٚد  06األِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍذىِٛخ، 

، عئبؿخ 41، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ، اٌؼضص 1993جٛاْ  14، اٌّإعر فٟ 139-93اٌجّٙٛع٠خ اٌجؼائغ٠خ اٌض٠ّمغاؽ١خ اٌشؼج١خ، اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  .2

 .05، ص1993جٛاْ  20اٌجّٙٛع٠خ، األِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍذىِٛخ، 
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 .يسهر على تطبيق القوانُت والتنظيمات اخلاصة بالصحة النباتية يف احلدود وداخل الًتاب الوطٍت 

 ات محاية الصحة النباتية تصاؿ مع اذلياكل ادلعنية يف وزارة الصحة العمومية على ضماف منتوجيعمل باإل
 اليت تستعمل يف الفبلحة قصد إدخاذلا واستعماذلا عرب الًتاب الوطٍت.

 .ينظم وينسق ويقيم أعماؿ ادلكافحة اإلجبارية لكل ما يضر ادلزروعات 

  يعد جهاز مراقبة وتقييم احلالة الصحية والنباتية وادلنتوجات الزراعية ومعدات الفبلحة والسهر على إقامتو
 ه.وسَت 

 نسق ويقيم عمليات مكافحة األوبئة ذات الطابع اجلهوي والوطٍت.يعد وي 

 .يعد برامج للتنمية والبحث يف ميداف محاية ادلزروعات 

 .يعد وينشر ببلغات ونشرات ربتوي على إنذارات زراعية 

 .يشارؾ يف إعداد برامج للتعميم يف ميداف محاية الصحة النباتية وادلساعلة يف إصلازىا 

  ؤسسات التكوين يف قطاع الدعم العلمي والتقٍت يف رلاؿ احملافظة على ادلزروعات وعلى ىياكل وميقدـ
 ستثمار نتائج البحث والتشخيص ادلتخصص.الفبلحة بإ

 .ينجز أعماال يف التشخيص واخلربة والدراسة النوعية وربقيق عبلجات ترتبط دبهامها 

الصادر يف  32وكذا القانوف رقم  1993نوفمرب  23ادلؤرخ يف  286-93كما جاء ادلرسـو التنفيذي 
ستَتاد النباتات وادلنتجات النباتية وكذا طرؽ وآليات مراقبة الصحة ليحدد الشروط الصحية إل 1992انفي ج 13

 النباتية على احلدود.

ة النباتية فقد قامت اجلزائر باإلنضماـ إذل أما خبصوص العبلقات الدولية بشأف معايَت الصحة والصح
 ، ويف سنة1985، وكلن ذلك يف ماي 1981ديسمرب  6تفاقية الدولية حوؿ محاية النباتات ادلوقعة يف إلا

 تفاقية ادلغاربية اخلاصة باحلجز الزراعي.قامت أيضا بالتوقيع على اإل 1990

 



 دراسة حالة بعض المؤسسات اإلقتصادية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر            الفصل الثالث:           

 
238 

 ةالجزائري يةقتصادفي المؤسسات اإل ISO 14000المطلب الرابع: نظم اإلدارة البيئية 

قتصادية وادلؤسساتية( ادلبذولة يف محاية البيئة خاصة بعد  اجلهود احمللية )القانونية واإلذلتطرقنا سابقا إ
ىتماـ كاف خاصا دبساعدة القطاع الصناعي دلتعلق حبماية البيئة، إال أف اإل، ا2003سنة  10-03صدور قانوف 

إنشاء أنظمة بيئية مطابقة  على إدماج البعد البيئي يف سياستو وأنشطتو، ىذه الرغبة تتضح يف العمل على
 والعمل على ربسُت األداء البيئي. ISO 14001للمواصفة الدولية 

 اآلليات التمويلية الداخلية: .1

ليت من شأهنا أف ربث ادلؤسسات اإلقتصادية على القياـ مت وضع رلموعة من اآلليات التمويلية ا
ربسُت التنافسية الصناعية والصندوؽ الوطٍت للبيئة ستثمارات صديقة للبيئة حيث صلد الصناديق منها: صندوؽ بإ

 وزلاربة التلوث.

  1الصندوق الوطني للبيئة ومحاربة التلوث:. 1.1

، تشرؼ عليو وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة، 2001أنشئ ىذا الصندوؽ دبوجب قانوف ادلالية التكميلي لسنة 
اليت تسعى يف جهودىا إذل القضاء على التلوث أو  ويهدؼ إذل تقدًن ادلساعدات ادلالية للمؤسسات الصناعية

 التحكم فيو من خبلؿ معاجلة النفايات وػلصل الصندوؽ الوطٍت للبيئة وزلاربة التلوث سبويلو من مصدرين:

  قتصادي.زائري يف إطار برنامج اإلنعاش اإلمليار دينار ج 03دعم من الدولة 

 2002دلالية إيرادات الرسم اإليكولوجي الذي أقر يف قانوف ا. 

ستباؽ وسبهيد داء البيئي، ىذه العقود أدوات إلمن أىم الربامج اليت يدعمها ىذا الصندوؽ عقود األ
التنظيم والتنفيذ التدرغلي للتشريعات البيئية وتكوف بالتعاوف الطوعي بُت الوزارة ادلسؤولة عن محاية البيئة والقطاع 

 التلوث الناتج عن األنشطة، التوفَت يف الطاقة وادلياه(.الصناعي بشأف محاية البيئة )زبفيض ومعاجلة 

لتزاـ ادلؤسسات، العماؿ، مندويب البيئة، بتنفيذ برنامج مكافحة األداء البيئي ذلا ىدؼ واضح ىو إ عقود
 معًتؼ بو دوليا،التلوث الصناعي، كما هتدؼ إذل إعادة قطاع الصناعة لتبٍت شلارسات اإلدارة البيئية على أساس 

                                                           
، -صعاؿخ دبٌخ ِإؿـخ اؿّٕذ ِز١جخ ثّفزبح–اة، األثؼبص اٌزـ٠ٛم١خ ٌٍّـإ١ٌٚخ اٌج١ئ١خ ٚئٔؼىبؿبرٙب ػٍٝ رٕبفـ١خ اٌّإؿـخ اٌظٕبػ١خ سبٌض أػغ .1

 .134، ص2014/2015ِظوغح ِبجـز١غ فٟ اٌؼٍَٛ اٌزجبع٠خ رشظض رـ٠ٛك، جبِؼخ أدّض ثٛلغح، ثِٛغصاؽ، 
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واجملموعات الصناعية )الصلب،  عقد لؤلداء البيئي بُت الوزارة ادلعنية بالبيئة 100وقد مت بالفعل توقيع أكثر من 
مسنت، البناء ادلعدين، الصناعة الصيدالنية، الصناعات الغذائية...( من خبلؿ ىذه العقود ادلؤسسات الصناعية اإل

 كن من:سنوات وؽل 05إذل  03تلتـز بوضع برنامج ؽلتد من 

 .رفع مستوى ادلؤسسات 

 متثاؿ لؤلنظمة البيئية.اإل 

 قتصادية.الوصوؿ للكفاءة البيئية واإل 

  صندوق تحسين التنافسية الصناعية:. 2.1

التابع لوزارة الصناعة، لو جلنة وطنية للمنافسة  2000أنشئ ىذا الصندوؽ دبوجب قانوف ادلالية لسنة 
عة تتكوف من أعضاء وزارات ادلالية والتجارة والشؤوف اخلارجية والغرفة الصناعية برئاسة الوزير ادلكلف بالصنا

 1:التالية التجارية، يغطي ىذا الصندوؽ نفقات مساعدة ادلؤسسات يف اجملاالت

 مليوف دج،  3للتشخيص اإلسًتاتيجي يف حدود  %70شاملة ) ةسًتاتيجيتشخيص وترقية خطة إ
 (.%15ستثمارات ادلادية اإل

 (.%50لغَت ملموسة )التدريب، التقييس، اجلودة ( )ستثمارات ااإل 

 .إعادة تأىيل ادلناطق الصناعية 

قتصادية الراغبة يف ة سبويل برامج تأىيل ادلؤسسات اإلوبذلك يتوذل صندوؽ ربسُت التنافسية الصناعي
 ...(18001، 22000، 9001احلصوؿ على شهادات ادلطابقة للمواصفات العادلية سلسلة اإليزو خاصة )

تعترب ضمن عمليات التأىيل ويتحمل الصندوؽ سبويل العملية  2004سنة  ISO 14001وقد مت إدراج ادلواصفة 
طابق للمواصفة ادلمن تكاليف وضع نظاـ اإلدارة البيئية  %80يف حدود ما يفرضو القانوف حيث تتحمل الدولة 

                                                           
 .135ٔفؾ اٌّغجغ اٌـبثك، ص .1
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عتماد ادلؤسسات ، مت إ%20ؤسسة وكذلك تكاليف احلصوؿ على الشهادة وتتحمل ادل ،ISO 14001العادلية 
 1.%50على ىذا الربنامج عندما كانت النسب اليت تتحملها الدولة 

 ستعانة ببرامج الدعم الفني األجنبي:اإل .2

قتصادية من أجل تبٍت البعد قدمو الدولة دلساعدة ادلؤسسات اإلإذل جانب الدعم ادلارل والفٍت الذي ت
ستفادة من الدعم الفٍت ية، ؽلكن للمؤسسات اجلزائرية اإلابق للمواصفات العادلالبيئي وإنشاء نظاـ إدارة بيئية مط

 تفاقيات ادلوقعة، نذكر أىم ىذه الربامج:ربات األجنبية اليت تدخل ضمن اإلمن الربامج واخل

  :ECOSYSبرنامج إيكوسيس . 1.2

لتقييم اإلقتصادي وىي دراسات هتتم با "PROFIL MESO"يقـو ىذا الربنامج بإجراء دراسات تسمى 
قتصادي ويربط العبلقة بُت ادلستوى اجلزئي )ادلؤسسة( وادلستوى الكلي ادلتمثل يف الدولة، للتدىور البيئي يف قطاع إ

ئية جنبا إذل جنب من التدفقات ىذا الربط يسمى ادلستوى الصناعي، ويهدؼ إذل فهم وقياس التدفق يف ادلوارد البي
قتصادية إلجراءات محاية البيئة من حيث تكلفة التدىور البيئي )تكاليف الضرر وتقييم اآلثار اإل قتصادية.اإل

 2وتكاليف عدـ الكفاءة( وتكلفة العبلج.

 3وهتدؼ ىذه الدراسات إذل:

  ماية البيئة.حلسياسة التعرؼ على الفوائد اإلقتصادية للقطاعات اإلقتصادية عند إنشائها 

 لصناعي على البيئة يف البلد.التعرؼ على مدى التأثَت السليب للقطاع ا 

 قتصادية اليت ؽلكن تطبيقها من أجل التحكم يف اآلثار السلبية للقطاعاتإقًتاح اإلمتيازات واحلوافز اإل 
 قتصادية على البيئة.اإل

 

                                                           
"، اٌٍّزمٝ اٌؼٍّٟ -دبٌخ اٌجؼائغ–٠ت، شغ٠ف ثمخ، "لغاءح فٟ صٚع اٌضاػُ ٌزذـ١ٓ األصاء اٌج١ئٟ اٌّـزضاَ ٌٍّإؿـبد االلزظبص٠خ ػجض اٌغدّبْ اٌؼب .1

 .88، ٚعلٍخ، ص2012ٔٛفّجغ  21-20اٌضٌٟٚ األٚي دٛي ؿٍٛن اٌّإؿـخ اإللزظبص٠خ فٟ ظً ع٘بٔبد اٌز١ّٕخ اٌّـزضاِخ ٚاٌؼضاٌخ اإلجزّبػ١خ، ٠ِٟٛ 

 ٌؼغع ٘ٛ اٌؼ١بع اٌغفٗ ثبٌٕـجخ ٌٍّجزّغ ِضً اٌّشبوً اٌظذ١خ اٌّغرجطخ ثبٌزٍٛس رؼ١١غ سضِبد اٌج١ئخ... اٌز. رىٍفخ ػضَ اٌىفبءح رؼٕٝ فٟرىٍفخ ا .2

 اؿزشضاَ اٌّٛاعص ثـجت اٌٙضع فٟ اٌّٛاعص ٚػضَ اٌىفبءح فٟ اؿزؼّبي اٌطبلخ. أِب رىٍفخ اٌؼالط فٟٙ اٌزىب١ٌف اٌؼغٚع٠خ ٌذّب٠خ اٌج١ئخ.

 .89اٌغدّبْ اٌؼب٠ت، شغ٠ف ثمخ، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص ػجض .3
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  برنامج دلتا:. 2.2

مع  برنامج دالتا ىي منظمة تعترب جزء من خطة عمل مركز األعماؿ ادلستدامة وتعمل ىذه ادلنظمة
قتصادية والتقليل من اآلثار البيئية بغرض ربسُت فعاليتها اإل ىتماـ باإلدارةدلؤسسات من أجل حثها على اإلا

يتكوف ىذا الربنامج من عدة خبليا منها برنامج دلتا للمشرؽ وادلغرب العريب،  1السلبية ألنشطتها على البيئة.
رة البيئية وتبادذلا، ويهدؼ إذل تعريف ادلؤسسات وؽلكن ادلؤسسات من احلصوؿ على ادلعلومات ادلتعلقة باإلدا

 بادلخاطر البيئية ومساعدهتا على وضع أدوات لئلدارة البيئية.

 Association( "A.P.E.Q.E)ؽلثل ىذه اجلمعية يف اجلزائر مجعية ترقية الفعالية البيئية واجلودة بادلؤسسة 

pour la promotion de l’Eco-efficacité et la qualité en entreprise ":2واليت تتلخص أىدافها يف 

 .ربسُت مستوى قدرة الصناعة الوطنية واالمتثاؿ للمعايَت 

 .إنشاء وتطوير ومساعدة ادلؤسسات يف تنفيذ السياسات الصناعية وادلؤشرات البيئية 

 .تشجيع البحوث يف رلاؿ اإلدارة البيئية وتعزيز نشر ادلعارؼ ادلتعلقة بالكفاءة البيئية 

 التكامل بُت الشبكات الوطنية واإلقليمية والدولية يف رلاؿ الكفاءة البيئية. تعزيز 

 قتصاديات التنمية ادلستدامة.وث ادلتصلة بإتشجيع ادلشاركة يف أعماؿ الدراسات والبح 

نع العمومية قتصادية اجلزائرية من ىذا الربنامج، خصوصا ادلصاوقد إستفادت بعض ادلؤسسات اإل
ستفادات ىي التدريب على كيفية التشخيص البيئي الذايت، والذي يرتكز على مجع اإللئلمسنت، ومن أىم 

يأ ادلؤسسة لوضع يعترب من اللبنات األوذل اليت هت البيانات ادلتعلقة بالنشاط اإلنتاجي الذي سبارسو ادلؤسسة، وىو
 .ISO 14001نظاـ اإلدارة البيئية مطابق للمواصفة 

 

 

                                                           
 .137سبٌض أػغاة، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص .1

2. www.apeque.org/mission.html consulté le: 15.09.2016. 

http://www.apeque.org/mission.html
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  في الجزائر: ISO 14000على شهادات الجودة البيئية تطور المؤسسات الحاصلة  .3

عتماد نظم اإلدارة البيئية يف اجلزائر ضعيفا إذا ما قورنت دبثيبلهتا يف الدوؿ العربية، حيث بلغ عدد يعترب إ
مؤسسة، وىو عدد  104يف اجلزائر  2014هناية  ISO 14001ادلؤسسات احلاصلة على شهادة اإلدارة البيئية 

يف اإلمارات  ISO 14001علمنا أنو ويف نفس السنة قدر عدد ادلؤسسات احلاصلة على الشهادة ضعيف  إذا 
مؤسسة، كما كاف العدد يف قطر  280مؤسسة، يف ادلملكة العربية السعودية  817مؤسسة، ويف مصر  1398بػ 

ؤسسة، م 143يف تونس  ISO 14001مؤسسة، يف حُت بلغ عدد ادلؤسسات ادلتحصلة على الشهادة  214
 1مؤسسة متحصلة على الشهادة نفس السنة. 133أما يف ادلغرب بلغ 

يف اجلزائر يف الفًتة  ISO 14001( يبُت تطور عدد ادلؤسسات احلاصلة على شهادة 17) والشكل رقم
(2004-2014.) 

 في الجزائر ISO 14001(: تطور عدد المؤسسات الحاصلة على شهادة 17الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 .2014عتماد على مسح ادلنظمة العادلية للتقييس لسنة إعداد الباحثة باإل من المصدر:

( أف إقباؿ ادلؤسسات اجلزائرية على التسجيل يف شهادة اإلدارة البيئية دل 17نبلحظ من الشكل رقم )
مؤسسات حاصلة على شهادة نظاـ  3، وبعدد ضئيل جدا بلغ عدد إمجارل 2004غلد الطريق إليو حىت سنة 

                                                           
1. Ibid, ISO Servey 2014. 
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رتفاع حيث يل، ليعود العدد اإلمجارل إذل اإلدل تشهد أي تسج 2006رة البيئية حىت هناية السنة، إال أف سنة اإلدا
رتفاعو ليصل عن السنة السابقة، ويواصل إ % 183.33، دبعدؿ ظلو وصل 2007هناية سنة  17وصل إذل 

 لسابقة.عن السنة ا % 41.18دبعدؿ ظلو بلغ  2008يف هناية  24العدد اإلمجارل إذل 

فقد شهدت تزايد يف عدد ادلؤسسات احلاصلة على الشهادة  2014إذل  2009أما الفًتة من 
14001 ISO  مؤسسة  104بلغ  2014بنسب مرتفعة عن الفًتة السابقة، حيث بلغ العدد اإلمجارل سنة

 ، وؽلكن أف يفسر ذلك دبجموعة من العوامل أعلها:2009يف عدد ادلؤسسات عن سنة  67بزيادة 

 زدياد الوعي البيئي لدى متخذي القرار.إ 

 شتداد ادلنافسة، إذ تسعى ادلؤسسات االقتصادية إذل تعزيز ميزهتا التنافسية ومكانتها يف السوؽ من إ
 خبلؿ حصوذلا على شهادة اجلودة البيئية.

 14001 الرغبة يف تواجدىا يف األسواؽ العادلية، واليت تفرض على متعامليها احلصوؿ على الشهادة 
ISO. 

 ىتماـ ادلتزايد من طرؼ الدولة اجلزائرية دبوصفات اإليزو، كسبيل ربتذ بو احلكومة يساعدىا على اإل
نضماـ إذل ادلنظمة العادلية للتجارة، حيث توجو الدولة ت يف إطار إتفاقيات الشراكة واإلتأىيل ادلؤسسا

قة للموصفات القياسية الدولية إعانات مالية للمؤسسات اجلزائرية اليت توطن أنظمة إدارة ادلطاب
(14001 ISO ،9001 ISO ،18001 ISO ،22000 ISO سبنحها وزارة الصناعة من خبلؿ ،)

من تكلفة وضع نظاـ  % 80ادلخصصات ادلالية لصندوؽ ربسُت التنافسية الصناعية يف اجلزائر اليت سبثل 
 مليوف دينار جزائري. 2مبلغ اإلعانة  إدارة البيئة، وأيضا تكلفة احلصوؿ على الشهادة على أف ال يتعدى

، ISO 14001قتصادية اجلزائرية بادلواصفة القياسية اخلاصة بالبيئة ودبقارنة مدى إىتماـ ادلؤسسات اإل
اخلاصة بالسبلمة والصحة ادلهنية،  ISO 18001اخلاصة باجلودة،  ISO 9001مقابل ادلواصفات القياسية 

22000 ISO 2016شَت إحصائيات وزارة الصناعة اجلزائرية للسداسي األخَت لسنة اخلاصة بسبلمة الغذاء، ت 
مؤسسة  67اخلاصة بإدارة اجلودة، مقابل إحصاء  ISO 9001مؤسسة ربصلت على شهادة  490إذل إحصاء 

اخلاصة  ISO 18001مؤسسة ربصلت على شهادة  52، وISO 14001ربصلت على شهادة اجلودة البيئية 
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اخلاصة بسبلمة الغذاء  ISO 22000ية، أما عدد ادلؤسسات اليت ربصلت على شهادة بالسبلمة والصحة ادلهن
 1مؤسسة. 15فقد قدرت بػ  2016لسنة 

 حسب نوع الشهادة. ISO( يوضح توزيع ادلؤسسات احلاصلة على شهادات 18والشكل رقم )

سب نوع ح 2016سنة  ISO(: توزيع المؤسسات الجزائرية الحاصلة على شهادات 18الشكل رقم )
 الشهادة

 

 

 

 

 

 

من إعداد الباحثة باإلعتماد على إحصائيات وزارة الصناعة وادلناجم اجلزائرية للسداسي األخَت لسنة    المصدر:
 (.EXCEL)الوثائق ادلتحصل عليها من وزارة الصناعة وادلناجم اجلزائرية، شكل ملف  2016

اجلزائرية بادلواصفة القياسية اخلاصة باجلودة  قتصادية( نبلحظ إىتماـ ادلؤسسات اإل18)الشكل رقم من 
9001 ISO 14001، وإعلاؿ ادلواصفة القياسية اخلاصة بالبيئة ISO  وادلواصفات القياسية األخرى اليت تعرؼ
 قتصادية اجلزائرية.عيفا للتسجيل من قبل ادلؤسسات اإلإقباال ض

 

 

                                                           
)ٚصبئك ِزذظً ػ١ٍٙب ِٓ ٚػاعح اٌظٕبػخ ٚإٌّبجُ، اٌجؼائغ، ٔٛع  2016ئغ٠خ ٌـضاؿٟ األس١غ ٌـٕخ ئدظبئ١بد ٚػاعح اٌظٕبػخ ٚإٌّبجُ اٌجؼا .1

 "(.Excelاٌٍّف "

ISO 9001; 490 

ISO 14001; 67 

ISO 18001; 52 ISO 22000; 15 

ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 ISO 22000
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 صادية الجزائرية:اإلدارة البيئية في المؤسسات االقتنظم معوقات تطبيق  .4

تطبيق نظم قتصادي ىو ذباوزىا دلعوقات سة اجلزائرية يف ربسُت أدائها اإلإف من بُت أىم رىانات ادلؤس
 اإلدارة البيئية واليت تتمثل فيما يلي:

 .ضعف اإلعانات ادلوجهة للمؤسسات من أجل وضع أنظمة بيئية مطابقة للمواصفات القياسية 

 يف الصناعة والتجارة. نتشار ظاىرة السوؽ ادلوازيةإ 

  غياب تشريع غلرب ادلؤسسات على اإلفصاح بنتائج أنشطتها البيئية وضعف أداء ادلؤسسات اليت تقـو
 دبراقبة ىذه األنشطة.

 كثر إفصاحا حوؿ أدائها البيئي، ال يوجد إحلاح من احمليط غلعل من ادلؤسسات االقتصادية ألف تكوف أ
 سلبية دلخرجاهتا.تباعو سياسات للحد من اآلثار الوإ

  غياب الكفاءات احمللية خاصة منها اخلربات اليت تساعد ادلؤسسات على صياغة التقارير البيئية، وكذلك
 .ISO 14001مرافقتها من أجل احلصوؿ على شهادة ادلطابقة يف رلاؿ اإلدارة البيئية 
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 ةالجزائري يةقتصادالمؤسسات اإلالمبحث الثالث: واقع تدويل 

خبلؿ ىذا ادلبحث إذل ربليل بعض مؤشرات التجارة اخلارجية يف اجلزائر خبلؿ الفًتة  هندؼ من
ادلؤسسات ( ىذا من جهة، ومن جهة أخرى ضلاوؿ التعرؼ على طبيعة وحجم تعامبلت 2005-2016)

اليت قد ىتماـ بتلك اذليئات احلكومية أو حىت ادلهنية يف األسواؽ الدولية، وبدوف شك اإل ةاجلزائري يةقتصاداإل
 تساعد وتدعم ادلؤسسات الراغبة يف تدويل نشاطها القياـ بذلك.

 المطلب األول: تحليل بعض مؤشرات التجارة الخارجية في الجزائر

البلد  معرفة قدرة ادلؤسسات ادلنتمية ذلذا قتصاد الكلي لبلد ما يساعد علىفهم بعض معطيات اإل إف
زائر ىو معرفة موقع ض مؤشرات التجارة اخلارجية يف اجلعلى تدويل نشاطها، ويعترب اذلدؼ من عرض بع

ستعانة اخلارجية ؽلكن اإلقتصادية يف التجارة اخلارجية اجلزائرية، ولتحليل بعض مؤشرات التجارة ادلؤسسات اإل
 باجلدوؿ والشكل التاليُت:

  *(2005/2016(: يبين تطور المبادالت التجارية الجزائرية خالل الفترة )09جدول رقم )ال
 الوحدة: مليون دوالر

 معدل التغطية رصيد الميزان التجاري الواردات الصادرات السنوات
2005 45036 20048 24989 226,03 
2006 54613 21456 33157 254,53 
2007 60163 27631 32532 217,74 
2008 79298 39479 39819 200,86 
2009 45194 39294 5900 115,06 
2010 57053 40473 16580 140,97 
2011 73489 47247 26242 157,99 
2012 71866 50376 21490 142,66 
2013 65917 54852 11065 120,17 
2014 62886 58580 4306 107,35 
2015 34668 51702 -17034 67,05 
2016* 28883 46727 -17844 62 

 *: معطيات مؤقتة.
 (ALGEX)ائيات الوكالة الوطنية لًتقية التجارة اخلارجية عتماد على إحصمن إعداد الباحثة باإل المصدر:
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 (2016-2005(: تطور التجارة الخارجية للجزائر خالل الفترة )19شكل رقم )ال

 

 

 

 

 

 

 .2016ستثمار، حصيلة التجارة اخلارجية يف اجلزائر، الوكالة الوطنية لتطوير اإل المصدر:

إذل عجز  2016ات التبادالت اخلارجية للجزائر خبلؿ سنة تشَت النتائج العامة احملققة فيما ؼلص إصلاز 
، ىذا 2015ادلسجلة خبلؿ سنة  4,8%رتفاع طفيف بػمليار دوالر، ما يعادؿ إ 17,84يف ادليزاف التجاري بػ 

ذكورة طلفاض مهم للصادرات مقارنة بالواردات واليت يتم تسجيلها خبلؿ الفًتة ادلادلؤشر يفسر يف وقت واحد إ
قتصاد العادلي فضبل عن تراجع التنافسية الدولية ىو ما يؤشر تراجع إندماج اإلقتصاد اجلزائري مع اإلأعبله، و 

 يف األسواؽ العادلية. ةاجلزائري يةقتصادلمؤسسات اإلل

 ولتفسَت تطور ادلبادالت التجارية اجلزائرية خبلؿ الفًتة ادلذكورة نتطرؽ إذل ما يلي:

 (:2016-2005ترة )تطور هيكل الصادرات خالل الف. 1

  (:2016-2005تحليل هيكل الصادرات الجزائرية اإلجمالية خالل الفترة ). 1.1

الطبيعية، غَت أنو ال يعد من  قتصاديات العادل متعددة ادلواردؽلتاز اإلقتصاد اجلزائري بكونو واحد من إ
قتصاد الريعي ومصدره األساسي وي على قطاعات منتجة، إذ يتصف اإلقتصاد اجلزائري باإلقتصادات اليت ربتاإل

قتصادية بَت يف أدبيات النمو والتنمية اإلىتماـ كترقية الصادرات خارج احملروقات بإاحملروقات، وقد حظيت مسألة 
قتصادي يف اجلزائر، ورغم ًتوؿ وتبعاتو على تدىور الوضع اإلهنيار أسعار البظل إفًتاض يشَت إذل إ اجلزائرية يف
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قتصاد الوطٍت باألسواؽ الدولية إال حملروقات وتدعيم تواجد مؤسسات اإلتقليص التبعية لقطاع ااجلهود ادلبذولة يف 
أهنا باءت بالفشل ودل ربقق النتائج ادلرجوة، ويبقى بذلك البًتوؿ والغاز يتصدراف أىم صادرات اجلزائر ضلو العادل 

 (:10ا اجلزء نورد اجلدوؿ رقم )ة ىذاخلارجي، وتبقى الصادرات خارج قطاع احملروقات ضعيفة، ودلعاجل

( / الوحدة: 2016-2005يوضح تطور هيكل الصادرات الجزائرية خالل الفترة ) (:10جدول رقم )ال
 مليار دوالر

 الصادرات اإلجمالية الصادرات غير النفطية الصادرات النفطية السنوات
 % القيمة % القيمة % القيمة

2005 43,937 97,80 1,099 2,20 46,001 100 
2006 53,456 97,80 1,158 2,20 54,613 100 
2007 58,831 97,80 1,332 2,20 59,613 100 
2008 77,361 97,50 1,937 2,50 81,238 100 
2009 44,128 97,60 1,066 2,40 45,194 100 
2010 55,527 97,72 1,526 2,28 57,053 100 
2011 71,427 97,19 2,062 3,10 73,489 100 
2012 69,804 97,22 2,062 2,78 71,866 100 
2013 63,752 96,72 2,165 3,28 65,917 100 
2014 60,304 95,89 2,582 4,10 62,886 100 
2015 32,699 94,32 1,969 5,68 34,668 100 

*2016 27,102 93,84 1,781 6,16 28,883 100 

 معطيات مؤقتة. :*

 .2017، (CNIS)صائية واجلمركية ادلركز الوطٍت للمعلومات اإلح المصدر:

( أف احملروقات سبثل اجلزء األساسي يف ىيكل الصادرات اجلزائرية إذل 10نبلحظ من اجلدوؿ رقم )
اخلارج، أي أف ىناؾ عدـ تنوع يف ىيكل الصادرات اجلزائرية وىو شبيو بنظَته يف البلداف النامية، والذي ربتل فيو 
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جم الكلي للصادرات يف حالة ل الصادرات شلا يًتتب عليو آثارا سبس باحلسلعة أولية األعلية الكربى يف رلم
 ضطراب يف السوؽ الدولية.حدوث إ

رتفاعا من سنة إذل أخرى لكن بنسبة مساعلة جد الصناعية خارج احملروقات فتعرؼ إ أما بقية الصادرات
ضآلة إذل عدـ مبلئمة ( تعود ىذه ال2016-2005خبلؿ الفًتة ) %6016و 2,20%ضئيلة تراوحت ما بُت 

ستثمار خارج احملروقات، إذل جانب نقص اإلمناخ األعماؿ وادلؤسسات ونقص التحفيزات للدفع هبا للتصدير 
 فتقاد الصادرات خارج احملروقات إذل معايَت اجلودة ونقص ادلطابقة للمعايَت األوروبية خاصة اؿالوطٍت واألجنيب وإ

 .ISOػ

على التوارل لًتاجع  6,16%و 5,68%بنسبة  2016و 2015نتُت رتفاع ادلسجل يف السويرجع اإل
ور الوضع هنيار أسعار البًتوؿ وتدىة باقي القطاعات األخرى إال بعد إاإليرادات النفطية، فاجلزائر دل تدرؾ أعلي

 قتصادي اجلزائري وتفاقم األزمات ومن بينها أزمة سبويل ادلشاريع اليت ىي قيد اإلصلاز.اإل

  (:2016-2005ة السلعية للصادرات الجزائرية خالل الفترة )التركيب. 2.1

عتماد صادرات بلد معُت على عدد زلدود من السلع، حيث الًتكيبة السلعية للصادرات درجة إتوضح 
أف قدرة الدوؿ على احملافظة على حصصها يف األسواؽ الدولية يعكس ديناميكية الدولة ادلصدرة وقدرهتا على 

حتماالت يل من السلع، وىو ما يعٍت زيادة إ، وإظلا على وجود تركيز كبَت لصادرات البلد يف عدد قلادلنافسة الدولية
ستجابة للتغَتات يف الطلب العادلي إال إذا كانت ذلذه صدرين آخرين، وقلة قدرهتا على اإلمنافستها من قبل م

 ة لتلك السلع.حتكارية يف األسواؽ الدوليصيات زلددة، كتمتع ادلصدر بقدرة إالسلع خا

وبفضل ما تنتهجو اجلزائر من سياسة األحادية يف التصدير من خبلؿ تركيزىا على الصادرات الطاقوية 
 )احملروقات(، ال زالت ىذه األخَتة تطغى على تركيبة الصادرات اجلزائرية كما يوضحو اجلدوؿ والشكل ادلواليُت:
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 (2016-2005يوضح التركيبة السلعية للصادرات الجزائرية خالل الفترة )(: 20شكل رقم )ال

 

 .Excel( باستعماؿ برنامج 11عتماد على معطيات اجلدوؿ رقم )من إعداد الباحثة باإل المصدر:

من خبلؿ اجلدوؿ والشكل السابقُت نبلحظ عدـ تنوع تركيبة السلع اليت يتم تصديرىا خارج احملروقات 
 كما يلي:  2016ب ضئيلة جدا من إمجارل الصادرات كانت ىذه النسب سنة ومساعلتها بنس

  1,13%سلع غذائية بنسبة. 

  0,29%ادلواد اخلاـ بنسبة. 
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 0,06%و 0,18%ستهبلكية غَت الغذائية بنسب على التوارل سلع التجهيز الصناعية والسلع اإل. 

التنافسية، حيث تتميز مؤسسات القطاع  وادلبلحظ أيضا بأف ادلواد على قلتها ال تتمتع بأي من ادلزايا
اخلاص يف اجلزائر بأهنا حديثة نسبيا يف النشأة وضعيفة كليا يف القدرات وادلؤىبلت اليت تسمح ذلا بادلنافسة يف 
األسواؽ الدولية، وىو ما يعطينا صورة مبدئية عن حالة عملية التدويل، ومدى ادلقدرة على التنبؤ دبسار ىذه 

 العملية.

 (:2016-2005ر هيكل الواردات خالل الفترة )تطو . 2

مقابل النفط الذي تصدره اجلزائر والذي يغلب على صادراتنا تستورد ىذه األخَتة ادلواد ادلصنعة منها 
  ستعانة باجلدوؿ ادلوارل:أفرادىا، ؽلكن اإلوالغذائية وىذا لتلبية حاجيات 

 (/2016-2005رة )يبين تطور هيكل الواردات خالل الفت(: 12جدول رقم )ال
 الوحدة )مليون دوالر(

 *2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 التعيين

 8224 9316 11005 9580 9023 9805 6027 5863 7796 4954 3800 3587 التغذية

 14333 15970 2851 4382 4955 1164 945 549 595 324 244 212 الطاقة والزيوت

 1884 1841 1839 1776 1404 1201 1378 1325 843 751 لخامالمواد ا

 12740 113010 10629 10431 9944 10165 9154 7105 4934 4088 مواد نصف مصنعة

 15895 17740 657 508 329 229 330 234 86 146 96 160 سلع تجهيز فالحية

 18906 16194 13604 15951 15573 15140 15434 10026 8528 8452 سلع تجهيز صناعية

 8275 8676 10287 11210 9997 7944 5987 6145 5036 3752 3011 3107 سلع استهالكية

 46727 51702 58330 55028 50376 47300 40212 39297 39479 27631 21456 20357 المجموع

 
 معطيات مؤقتة. :*

 يلي:عتماد على رلموعة من ادلصادر كما من إعداد الباحثة باإل المصدر:
 .www.bank-of-algeria.dzموقع بنك اجلزائر:  .1

 (2005-2009 النشرة اإلحصائية الثبلثية رقم :)21/12/2015طبلع ، تاريخ اإل2010، سبتمرب 11. 
 (2010-2012النشرة اإلحصائية الثبل :) 09/05/2016طبلع ، تاريخ اإل2014، مارس 25ثية رقم. 

 .18/02/2017طبلع ، تاريخ اإلCNISادلركز الوطٍت لئلعبلـ اآلرل واإلحصاء التابع للجمارؾ . 2

http://www.bank-of-algeria.dz/
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يتكوف ىيكل الواردات كذلك من سبع رلموعات ىي نفسها ادلذكورة سابقا يف ىيكل الصادرات، ومن 
ويعزى ذلك إذل تزايد خبلؿ ادلبلحظة يف ىيكل الواردات نبلحظ ىناؾ زيادة مستمرة يف ىيكل الواردات، 

حاجيات الببلد، وتعترب سلع التجهيز الصناعي وادلواد النصف ادلصنعة على رأس قائمة السلع ادلستوردة خبلؿ 
 ىذه الفًتة ويعزى ذلك إذل ارتباط الوحدات اإلنتاجية بالتكنولوجيا األجنبية.

 الميزان التجاري: .3

ت والواردات ويعترب التغَت يف رصيد ادليزاف التجاري ناتج ػلسب رصيد ادليزاف التجاري بالفرؽ بُت الصادرا
عن التغَت يف قيمة الصادرات أو قيمة الواردات، ففي اجلزائر التغَت يف قيمة الصادرات يرجع أساسا لتقلبات أسعار 

زاف التجاري أما التغَت يف الواردات فَتجع إذل السياسات اليت تنتهجها الدولة وؽلكن عرض تطور رصيد ادلي ًتوؿ،الب
 خبلؿ الفًتة ادلدروسة.

 (2016-2005(: يبين تطور الميزان التجاري خالل الفترة )21شكل رقم )ال

 

 

 

 

 

 

 (.09عتمادا على اجلدوؿ رقم )وإ Excelستعماؿ برنامج من إعداد الباحثة بإ المصدر:

 معدل التغطية: .4

 80% النسبة اليت تًتاوح بُت يفسر معدؿ التغطية مدى تغطية الواردات بالصادرات حيث تعترب
 أفضل نسبة يف ادلعامبلت التجارية الدولية وػلسب معدؿ التغطية بالقانوف التارل: 120%و
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 .100× معدل التغطية = )مجموع الصادرات / مجموع الواردات( 

 254,53%و 62%( نبلحظ معدؿ التغطية يًتاوح بُت ABومن خبلؿ ادلبلحظة يف اجلدوؿ رقم )
التذبذب إذل التغَت يف حجم الصادرات، وىذا األخَت يعزى إذل التغَت يف أسعار البًتوؿ، وؽلكن عرض  ويفسر ىذا

 (:2016-2005تطور معدؿ التغطية خبلؿ الفًتة )

 (2016-2005(: يبين تطور معدل التغطية خالل الفترة )22شكل رقم )ال

 

 

 

 

 

 

 

 (09عتمادا على اجلدوؿ رقم )وإ Excelستعماؿ برنامج من إعداد الباحثة بإ المصدر:
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 ةالجزائري يةقتصادالمؤسسات اإلالمطلب الثاني: مؤشرات تدويل 

ضلاوؿ يف ىذا اجلزء التعرؼ على طبيعة وحجم تعامبلت ادلؤسسات )الكربى، ادلتوسطة والصغَتة( 
 اجلزائرية يف األسواؽ الدولية:

 1مؤشرات التدويل في المؤسسات الكبرى الجزائرية: .1

خًتاؽ األسواؽ الدولية، ومنافسة ادلؤسسات الكربى ىي القادرة على إملية التدويل وحدىا يف ع
الشركات متعددة اجلنسيات اليت مع مرور الزمن أصبحت هتيمن وتسيطر على كل مراحل التعامبلت الدولية، 

رل القطاع اخلاص ال ؽلكن أف نبلحظ أف ادلؤسسات اجلزائرية الكربى يف معظمها مؤسسات تابعة للدولة، وبالتا
ذكر  ، وؽلكنؽللك مؤسسات كربى بادلعٌت احلقيقي للكلمة واليت ؽلكن أف تصنف كذلك عرب األسواؽ الدولية

 بعض خصائص ادلؤسسات الكربى اجلزائري فيما يلي:

 ياسة العامة للدولة سواء مؤسسات عمومية وطنية غَت مستقلة سباما يف قراراهتا على توجهات الس
 قتصادية.ت تدويلها ليست بالضرورة قرارات إصادية، تنمية أو سياسية وبالتارل قراراقتسياسات إ

 ستخراجية الريعية، وبالتارل وؿ قطاع احملروقات، والصناعات اإلأىم ىذه ادلؤسسات يدور زلور نشاطها ح
لجزائر، ستفادة من سلتلف ادليزات النسبية لل أو بآخر على تنويع ادلصادر واإلىي مؤسسات بعيدة بشك

ودبعٌت آخر ىي مؤسسات مرتبطة باخلارج، بعبلقة البحث عن مواد أولية، ال تساعد على تنمية 
 تكنولوجية، أو سبيز إنتاجي.

  راعية، متواضعة احلجم، الشركات ادلصدرة الثانوية مثل قطاع التمور وبعض القطاعات الزراعية أو شبو الز
قتصادية بل دبنطق التميز يف توجو الدورل دبنطق القوة اإللى الربادات أو تكتبلت تساعدىا عوال سبلك إ

 ادلنتوج الذي ليس بالضرورة قادر على فرض منطق معُت يف األسواؽ الدولية.

وبالنسبة ألداء ادلؤسسات الكربى اجلزائرية يف األسواؽ الدولية صلد أهنا سواء العمومية أو اخلاصة بدأت 
 ( يوضح ترتيب كربى الشركات اجلزائرية إفريقيا.13واجلدوؿ رقم ) األسواؽ القريبةربتل مكانة معترب يف 

 
                                                           

 . )ثزظغف(268،266جّؼخ ؿ١ّٓ، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص ص .1
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 (: ترتيب كبرى المؤسسات الجزائرية إفريقيا13جدول رقم )ال

Net 
profits 

Turnover 
change 

Turnover 
(Thds $) 

Country Sector Company Rank 
2011 

Rank 
2012 

9,015,485 22,53% 72,040,250 Algeria PETROLEUM SONATRACH 1 1 
91,011 NA 3,367,077 Algeria PETROL 

SERVICES 
NAFTAL* 50 46 

261,872 26,72% 2,862,870 Algeria AGRIBUSINESS CEVITAL 67 55 
-140,558 11,58% 2,515,339 Algeria ELECTRICITY, 

GAS 
SONELGAZ 68 61 

دراسة حالة تدويل –ادلؤسسات الكربى، ادلتوسطة والصغَتة سًتاتيجية لتدويل نشاط مجعية مسُت، مساعلة لصياغة إ المصدر:
 . نقبل عن:267، ص2015/2016قتصاد دورل، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، ، أطروحة دكتوراه إ-سات اجلزائريةبعض ادلؤس

http://www.theafricareport.com/top-500-companies-in-africa-2013.html  

عتبارىا أكرب مؤسسة يف إفريقيا وطبعا يف اجلزائر، صلد أف لدى رلموعة بإ سوناطراؾوبالًتكيز على مؤسسة 
آخرين  49مؤسسة يف اجلزائر و 105تنشط على الصعيدين الوطٍت والدورل،  ا،مؤسسة تابعة ذل 154 سوناطراؾ
 ضلاء العادل، دبا يف ذلك بَتو واصللًتا وإسبانيا ومارل والنيجر وغَتىا.يف مجيع أ

 مؤشرات التدويل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية: .2

تعد ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة النموذج األكثر إنتشارا يف الوسط اجلزائري منذ وقبل اإلستقبلؿ، 
عدد ادلؤسسات  ن السلع واخلدمات ادلختلفة، ويقدربية حاجات السوؽ موكانت دوما احملرؾ الفعاؿ للتنمية وتل

من رلموع عدد ادلؤسسات  %0.1أي ما ؽلثل  2009مؤسسة لسنة  489الصغَتة وادلتوسطة اجلزائرية ادلدولة 
 1وتعترب ىذه النسبة ضئيلة جدا مقارنة بالدوؿ األخرى. 455398الصغَتة وادلتوسطة اليت تبلغ 

سسات زبتار آلية التصدير من أجل دخوؿ األسواؽ الدولية، حيث يبلغ عدد ادلؤسسات ومعظم ىذ ادلؤ 
من عجج ادلؤسسات  %100أي ما ؽلثل  489اليت إختارت آلية التصدير كآلية إلخًتاؽ األسواؽ الدولية 

 2اجلزائرية ادلدولة.

                                                           
 .106صٚاع ئثغا١ُ٘، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص .1

 .106ٔفؾ اٌّغجغ اٌـبثك، ص .2

http://www.theafricareport.com/top-500-companies-in-africa-2013.html
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 ا يوضح اجلدوؿ ادلوارل: وتتوزع ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة اجلزائرية ادلصدرة حسب قطاع النشاط كم

 (: عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة حسب قطاع النشاط14جدول رقم )ال

 %النسبة  عدد المصدرين القطاعات
 %17,17 84 ادلنتجات الغذائية

 %7,15 35 الطاقة، الكيمياء، بًتو كيمياء
 %13,7 67 منتجات زراعية

 %5,70 28 صناعة احلديد، استخراج ادلعادف
 %4,08 20 النسيج وصناعة ادلبلبس اجلاىزة

 %5,11 25 أجهزة الكهرباء، إليكًتونيك، كهرومنزلية
 %2,04 10 مواد البناء، السَتاميك، اخلشب والفلُت

 %3,27 16 صناعة الورؽ، الورؽ ادلقوى
 %3,45 17 الدباغة، اجللد

 %6,13 30 منتجات صيد السمك
 %2,45 12 ذبارة متعددة

 %2,65 13 ناجمادل
 %2,65 13 الصناعات التقليدية

 %7,75 38 منتجات الببلستيك والزجاج
 %4,90 24 منتجات اخلشب ومشتقاتو

 %2,25 11 دور النشر، إصدارات
 %0,80 04 اخلدمات

 %6,13 30 بقايا الصلب وغَته
 %2,45 12 األجهزة الصناعية

 %100 489 اجملموع

-2001ات تدويل نشاط ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة اجلزائرية خبلؿ الفًتة : دوار إبراىيم، آليالمصدر
 .111، ص2011/2012قتصاد دورل، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ، مذكرة ماجستَت مالية وإ2009
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من خبلؿ اجلدوؿ يتضح أف عدد ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ادلصدرة للمنتجات الغذائية ربتل 
من رلموع ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة اجلزائرية ادلصدرة، تليها  %17سة أي ما ؽلثل مؤس 84الصدارة بػ 

، تليها مباشرة ادلؤسسات الصغَت %13مؤسسة أي ما ؽلثل نسبة  67ادلؤسسات ادلصدرة للمنتجات الزراعية بػ 
تتوزع باقي  ،%7.75مؤسسة وىو ما ؽلثل نسبة  38وادلتوسطة ادلصدرة دلنتجات الببلستيك والزجاج بػ 

وتبقى ادلؤسسات  اخلشب ومشتقاتو، األمساؾ، اجللد، ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة بُت تصدير الورؽ، منتجات
من رلموع ادلؤسسات الصغَتة  %0.8مؤسسات أي ما ؽلثل  4الصغَتة وادلتوسطة ادلصدرة للخدمات ال تتعدى 

 وادلتوسطة اجلزائرية ادلصدرة.

  الصغيرة والمتوسطة الجزائرية: آفاق تدويل المؤسسات. 1.2

ؽلكن أف تلعب ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة دورا حيويا يف ترقية الصادرات وذلك نظرا لتوفر العديد من 
 1العوامل ادلساعدة على ذلك نذكر منها:

ىامة  حيث نعتقد أف األسواؽ العربية واإلفريقية تشكل فرصة القرب من األسواق العربية واإلفريقية:. 1.1.2
لتدويل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، ويف ىذا الصدد تعترب دوؿ ادلغرب العريب من الدوؿ ادلفتوحة على العادل 

 380اخلارجي، خاصة مع موقعها اجلغرايف ادلناسب للنفاذ إذل السوؽ األوروبية الواسعة وادلفتوحة بتعداد يصل إذل 
دوالر سنويا ىذا من جهة، ناىيك عن تقارهبا اجلغرايف ألف  20مليوف مستهلك ودبتوسط دخل فردي يضاىي 

ن من ربقيق وفورات يف تكاليف عمليات التصدير شلا يزيد من تنافسية السلع ادلصدرة، ىذا كمع اجلزائر والذي ؽل
حتياجات لها أو تكييفها مع ادلتطلبات واإلفضبل عن التقارب الثقايف الذي يسمح بتنميط منتجاهتا بدؿ تعدي

فة لكل سوؽ، كما أف السوؽ اإلفريقية تعد سوقا واعدة لصادرات ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة اجلزائرية ادلختل
وؽلكن دخوذلا بشكل أيسر من أية سوؽ أخرى، إذ أف ىذه األسواؽ تتميز باحلجم الكبَت من الزبائن ادلرتقبُت، 

وافز مجركية واليت تتبناىا الكثَت من مليوف مستهلك، كما تتوافر على ح 800حيث يتوقع هبا ما ال يقل عن 
 تكتبلت الدوؿ اإلفريقية.

تفاقية الشراكة األوروبية جزائرية والعمل على إصلاحها مت طرح رلموعة يف إطار تفعيل إ برامج التأهيل: .2.1.2
ع من ستمرارية منظومة ىذا النو غَتة وادلتوسطة اجلزائرية لضماف إمن الربامج اخلاصة بتأىيل ادلؤسسات الص

                                                           
ّإؿـبد اٌظغ١غح ٚاٌّزٛؿطخ اٌجؼائغ٠خ ث١ٓ فغص إٌجبح ِٚشبؽغ اٌفشً، ِجٍخ أصاء اٌّإؿـبد شٛلٟ ججبعٞ، دّؼح اٌؼٛاصٞ، رض٠ًٚ اٌ .1

 .110،109، ص ص2013، جبِؼخ لبطضٞ ِغثبح، ٚعلٍخ، ص٠ـّجغ 04اٌجؼائغ٠خ، اٌؼضص 
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جيدة من أجل تكييفها مع متطلبات ادلؤسسات وزلافظتها على مكانتها يف السوؽ الوطنية وإكساهبا مسعة 
قتصاد السوؽ وضماف حصة يف السوؽ الدولية، وذلك من خبلؿ رفع قدرهتا التنافسية ومن بُت أىم ىذه الربامج إ

 نذكر:

 :"برنامج اللجنة األوروبية "ميدا  

تعاوف خبلق آلية كة األورومتوسطية وتدعيم التعاوف االقتصادي، مت توسيع نطاؽ القصد إصلاح مسار الشرا 
تفاقية الشراكة األوروبية ، وقد جاء ىذا الربنامج يف إطار إرباد األورويب متمثلة يف برنامج "ميدا"جديدة من قبل اإل

لتنمية ادلؤسسات الصغَتة ربت اسم الربنامج األورويب  2005جزائرية اليت دخلت حيز التنفيذ يف سبتمرب 
جتماعي. ولقد استفادت ادلؤسسات الصغَتة ساىم جبزء كبَت ومهم يف النمو اإلقتصادية واإلوادلتوسطة، لي

وادلتوسطة يف اجلزائر من الربنامج الذي ؽلس قطاعات ادلنتجات الفبلحية، الصناعات الغذائية، صناعة األدوية، 
لصناعات ادليكانيكية، صناعة األحذية واجللود، الصناعة االلكًتونية الصناعات الكيميائية، مواد البناء، ا

والصناعات النسيجية، كما يرتكز ىذا الربنامج على ثبلثة زلاور رئيسية، ويتضمن احملور األوؿ رفع كفاءة التسيَت 
ويل ادلؤسسات، بينما بتكار وترقية آليات سباحملور الثاين فيقـو على دعم اإل يف ىذه ادلؤسسات وتأىيل أفرادىا، أما

يركز احملور الثالث على ربسُت بيئة عمل ىذه ادلؤسسات، وبالنسبة للنتائج احملققة فقد ذكر ادلكلف بعملية التأىيل 
أف الوضعية العامة للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة التابعة للقطاع اخلاص الصغَتة وادلتوسطة التابعة للقطاع اخلاص 

مؤسسة صغَتة ومتوسطة  180من بُت بشكل عاـ، ويف عرضو أشار إذل أنو  لربنامجاجلزائر واليت مسها ايف 
منها يف ادلرحلة األولية للتأىيل، أما البعض  38مؤسسة ىي يف مرحلة التأىيل بينما  140ستهدفها الربنامج إ

 اآلخر فقد زبلى هنائيا على الربنامج.

 والمتوسطة: البرنامج الجزائري الفرنسي لتأهيل المؤسسات الصغيرة 

وتعزيز صادراهتا والذي يتشكل من رلموعة من اإلجراءات اليت ربث على ربسُت تنافسية ىذا النوع من 
 600مؤسسة مصدرة من بُت  40ختيار أزيد من أجل التصدير، ويف ىذا السياؽ مت إادلؤسسات ودعمها من 

ىتمامها هبذا الربنامج كيماوية، أعربت عن إاع الصناعة المؤسسة لعدة قطاعات أعلها قطاع الصناعة الغذائية وقط
ستفادة من مرافقة تقنية مليوف أورو وىذا لئل 2.5غت قيمتو بتمويل بل 2008الذي سبت مباشرتو سنة 

 للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف نشاطات التصدير اخلاصة هبا.
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  :البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

لوطٍت لتأىيل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف اجلزائر من بُت أىم الربامج ادلوجهة لتنمية يعترب الربنامج ا
مؤسسة صغَتة  20.000مليار دج وىذا لتأىيل  386وتطوير القطاع، وقد مت زبصيص غطاء مارل يفوؽ 

دمات، وىذا على خلومتوسطة التابعة لقطاعات الصناعة الغذائية، البناء واألشغاؿ العمومية، الصيد البحري وا
دج  19.287.000، حيث تبلغ التكلفة ادلتوسطة لكل مؤسسة 2010عتبارا من سنة مدى مخس سنوات إ

شلولة من طرؼ الصندوؽ الوطٍت لتأىيل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، وتشرؼ على تنفيذه الوكالة الوطنية لتطوير 
ادلوارد البشرية  والتنظيم من خبلؿ تكوين وتدريبادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة هبدؼ تأىيل قدرات التسيَت 

 تصاؿ يف رلاؿ التصدير.وإعادة رسكلة وإستعماؿ تكنولوجيا ادلعلومات واإل

حيث سبتلك اجلزائر بعض ادلزايا النسبية على ادلستوى العادلي،  المزايا النسبية للقطاعات الواعدة: .3.1.2
ستغبلذلا بشكل أمثل من طرؼ تلك ادلؤسسات؛ يف إنتاج بعض إ وؿ إذل مزايا تنافسية إذا ما متواليت قد تتح

مسنت األبيض، األمونياؾ على سبيل ادلثاؿ ال احلصر واليت دل ا كالتمور، الفوسفاط، ادلطاط، اإلالسلع ادلطلوبة دولي
ذل بعض قتصاد، إضافة إلذي يعكس اإلمكانيات احلقيقية لئلترقى بعد يف درجة تصديرىا إذل ادلستوى ادلطلوب وا

حتبلؿ مكانة باألسواؽ ال زالت حبيسة السوؽ احمللي رغم إمتبلكها جل مقومات النجاح يف إادلنتجات اليت 
 الدولية ومثاؿ ذلك الفلُت، اجللود ادلعاجلة، الزيتوف، العجائن، ادلنتجات البحرية وادلنتجات احلرفية التقليدية.

 قتصاديات الناشئة على حسابىذا لصاحل أسواؽ اإلو  تغير موازين القوى في األسواق الدولية:. 4.1.2
نشغاؿ الدوؿ ادلتقدمة دبعاجلة أسباب األزمة ادلالية العادلية الراىنة وأزمة الديوف الشركات ادلتعددة اجلنسيات إثر إ

طلفاض ؿ بنسب متفاوتة وأدت إذل ركود اإلقتصاد العادلي وإالسيادية، واليت أثرت سلبا على العديد من الدو 
نافسة على بعض ادلنتجات الدولية، وىذا الوضع يفتح آفاقا واسعة أماـ تدويل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ادل

ار احملروقات، رتفاع أسعصرؼ نتيجة إلحتياطات الىذه ادلرحلة من ظلاء غَت مسبوؽ إلاجلزائرية يف ظل ما تشهده 
أقل تضررا من األزمة  صاد الدورل اليت ذبعلو نسبياقتناىيك عن طبيعة اإلقتصاد اجلزائري ودرجة إندماجو يف اإل

قتصادية ادلالية على ادلستوى الداخلي ال تزاؿ بدائية، إضافة إذل اديات األخرى، إذ أف العبلقات اإلقتصمقارنة باإل
 قتصادية.ارل فعاؿ زلرؾ لؤلنشطة اإلغياب سوؽ م
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  ةالجزائري يةقتصادلمؤسسات اإلالمطلب الثالث: أهم األسواق الدولية ل

يستوجب على ادلؤسسات اليت تقـو بتدويل أنشطتها البحث عن األسواؽ يف سلتلف الدوؿ، وذلذا ال بد 
ختبلؼ ظروؼ السوؽ ، حبكم إأف يكوف للمؤسسة إجراءات منظمة لًتتيب ودراسة األسواؽ اليت تزعم دخوذلا

 احمللية عن األسواؽ الدولية.

لية تدويل نشاطها واجلدوؿ         إذل السوؽ األوروبية يف عم ةائرياجلز  يةقتصادادلؤسسات اإلتتجو معظم 
 (:2015-2005خبلؿ الفًتة ) ةاجلزائري يةقتصادلمؤسسات اإل( يبُت أىم األسواؽ الدولية ل15رقم )

 (2015-2005تطور الصادرات حسب المناطق االقتصادية خالل الفترة ) :(15جدول رقم )ال

 نسبة مئوية %

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 تصاديةالمناطق االق

 66,3 46,2 63,5 55,3 50,8 49,1 51,3 52,2 43,6 52,5 55,6 االتحاد األوروبي

 5,4 4,4 3,7 4,6 5,9 5,8 5,0 4,0 3,6 3,8 4,3 بقية الدول األوروبية األخرى

 8,2 10,1 13,7 22,1 26,7 29,4 28,3 30,6 37,8 33,8 28,0 أمريكا الشمالية

 4,9 5,1 5,0 5,9 5,8 4,6 4,1 3,8 4,4 4,5 7,0 أمريكا الالتينية

   4,1 2,9 2,2 2,2 1,9 2,0 1,3 0,9 0,9 الدول المغاربية

 1,6 1,0 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 1,0 0,8 1,1 1,3 الدول العربية

 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 1,1 0,0 0,1 الدول اإلفريقية

 8,7 10,0 8,5 7,7 7,4 7,4 7,8 5,8 7,1 3,4 2,7 آسيا

 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 بقية العالم

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

Source: La direction Technique Chargée de la Comptabilité National, évolution des échanges 
extérieurs de marchandises de 2005 à 2015, collections statiques N°201/2016, série E: Statiques 
Economiques N°: 88, Office National des statiques, Alger. Octobre 2016, P:90. 
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 2015(: تطور الصادرات حسب المناطق االقتصادية سنة 23الشكل رقم )

 

 (15عتماد على معطيات اجلدوؿ رقم )اد الباحثة باإلمن إعد المصدر:

ما ؽلكن إستنتاجو من اجلدوؿ والشكل السابقُت أف أىم األسواؽ الدولية للمؤسسات اإلقتصادية 
( نبلحظ تزايد أعلية أسواؽ اإلرباد 2015-2005حيث خبلؿ الفًتة )اجلزائرية ىي أسواؽ اإلرباد األورويب 

يليها أسواؽ دوؿ  2015إامجارل صادرات ادلؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية سنة % من 66.3األورويب إذل ضلو 
% مث 5.4%، بقية الدوؿ األوروبية حبوارل 8.2% مث تليها أسواؽ دوؿ أمريكا الشمالية بنحو 8.7آسيا بنحو 

دولية األساسية %. ولكنها تتسم بتزايد درجة تركزىا يف عدد من الدوؿ مثل األسواؽ ال4.9أمريكا البلتينية بنحو 
يف األسواؽ الرئيسية يف ظل للمؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية دبا بشكل هتديدا ذلا يف حالة تراجع األداء والتواجد 

شتداد ادلنافسة بُت الدوؿ وقلة التواجد يف األسواؽ البديلة. أي أف الدوؿ األوروبية تستحوذ على ادلراتب األوذل  إ
ال تتعدى نسبة  ٪ يف حُت6603قتصاد اجلزائري بنسبة صادرات تصل إذل ت اإلكأىم األسواؽ اخلارجية دلؤسسا

٪ على التوارل رغم 002٪ و106قتصاد اجلزائري إذل الدوؿ العربية والدوؿ األفريقية نسبة صادرات مؤسسات اإل
 ة.اجلزائري يةقتصادادلؤسسات اإلما تشكلو ىذه األسواؽ من فرصة ىامة لتدويل 

 

 

69,4% 

9,1% 

8,6% 

5,7% 

5,1% 
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0,2% 

0,2% 

 2015تطور الصادرات حسب المناطق االقتصادية سنة 

 دول الاتحاد ألاوروبي
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 دول أمريكا الشمالية

 بقية دول أوروبا
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 ةالجزائري يةقتصادالمؤسسات اإلالهيئات الداعمة لتدويل المطلب الرابع: 

اخلارجية  التجارة اذليئات وادلؤسسات اليت محلتها مهمة الوقوؼ على قطاع من أنشأت اجلزائر العديد 
وتبٍت، لكن وسط ىذه اذليئات  ككل، وقطاع التصدير بشكل خاص، وخارج قطاع احملروقات بأكثر إحلاح

اؾ تأكيد أو ربفيز للمؤسسات اجلزائرية على تدويل نشاطها بعد مرحلة التصدير ادلباشر، متيازات، ال صلد ىنواإل
أو حىت إقامة ربالفات وشركات زلدودة احلجم والطموح، لذلك ال صلد ىناؾ أطروحة من قبل ىذه اذليئات 

اعات يف أماكن بالتوجو إذل تدويل إنتاج ادلؤسسات اجلزائرية ادلختلفة، أو زلاولة سبلك مؤسسات وحىت صن
ح لنا بستحواذ على صناعات قد يصبالنمو يف األسواؽ الدولية، واإل وقطاعات زلدودة، تسمح ذلذه ادلؤسسات

 1فيها ادلقدرة على ادلنافسة الدولية.

وىذه اذليئات رغم أهنا فتية نوعًا ما لكن صلدىا تتعلم بسرعة من التجارب وردبا رباوؿ القياـ بالدور 
 .ادلناسب ذلا

  :الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية .1

 – 04دبوجب ادلرسـو التنفيذي رقم  2ALGEX لقد مت إنشاء الوكالة الوطنية لًتقية التجارة اخلارجية
، وبذلك تكوف ىذه الوكالة قد حلت زلل الدواف اجلزائري لًتقية التجارة 20043يونيو  12ادلؤرخ يف  174

ادلؤرخ يف  327-96 سابقا دبوجب ادلرسـو التنفيذي رقم الذي أنشئ PROMEX4 اخلارجية
سة عمومية وتعترب الوكالة الوطنية لًتقية التجارة اخلارجية وفق ادلرسـو ادلؤسس ذلا بأهنا مؤس .01/10/19965

ستقبلؿ مارل، غَت أهنا توضع ربت وصاية وزارة التجارة، كما أهنا تسهر على تنفيذ تتمتع بشخصية معنوية وإ
 ـ التالية: ادلها

 سًتاتيجية ترقية التجارة اخلارجية ووضعها حيز التنفيذ بعد ادلصادقة عليها من اذليئات ادلشاركة يف ربديد إ
 ادلعنية.

 .تسيَت وسائل ترقية الصادرات خارج احملروقات لصاحل ادلؤسسات ادلصدرة 
                                                           

 .250جّؼخ اٌـ١ّٓ، ِغجٗ ؿجك طوغٖ، ص  .1

2 . ALGEX: L’agence nationale de Promotion du Commerce Extérieur 

ٚاٌظٞ ٠زؼّٓ ئٔشبء اٌٛوبٌخ اٌٛؽ١ٕخ ٌزغل١خ اٌزجبعح اٌشبعج١خ ٚرٕظ١ّٙب ٚؿ١غ٘ب،  12/01/2004اٌّإعر فٟ  174-04ِغؿَٛ رٕف١ظٞ علُ  .3

 .39اٌؼضص-اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ ٌٍجّٙٛع٠خ اٌجؼائغ٠خ

4 . PROMEX: Office Nationale de Promotion du commerce Extérieur 

 –اٌظٞ ٠زؼّٓ ئٔشبء اٌض٠ٛاْ اٌجؼائغٞ ٌزغل١خ اٌزجبعح اٌشبعج١خ، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ  01/10/1996اٌّإعر فٟ  327-96ِغؿَٛ رٕف١ظٞ علُ  .5

 06/10/1996، اٌّإعسخ فٟ 33، اٌـٕخ 58اٌؼضص 
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 سواؽ اخلارجية.ربليل األسواؽ العادلية وإجراء دراسات إستشرافية شاملة وقطاعية حوؿ األ 
 .إعداد تقرير سنوي تقييمي لسياسة الصادرات وبرارلها 
  وضع منظومات اإلعبلـ اإلحصائية القطاعية والشاملة حوؿ اإلمكانيات الوطنية للتصدير إذل األسواؽ

 اخلارجية وتسيَت ذلك.

 .وضع منظومة مواكبة األسواؽ الدولية وتأثَتىا يف ادلبادالت التجارية اخلارجية 

  تصور للمنشورات ادلختصة وادلذكرات الظرفية وتوزيعها، يف رلاؿ التجارة الدولية.وضع 

  متابعة ادلتعاملُت اإلقتصاديُت الوطنيُت وتأطَت مشاركتهم يف سلتلف التظاىرات اإلقتصادية وادلعارض
 والعروض والصالونات ادلختصة ادلنظمة باخلارج.

 عماؿ اإلتصاؿ واإلعبلـ والًتقية ادلتعلقة بادلنتجات مساعدات ادلتعاملُت اإلقتصاديُت على تطوير أ
 واخلدمات ادلوجهة للتصدير.

 اليت سبنح ألحسن ادلصدرين. اييس تقدًن األومسة واجلوائزإعداد مق 

  تلقُت تقنيات التصدير  رلاؿنشاطات مدفوعات األجر يف بؽلكن أف تقـو الوكالة، زيادة على ذلك
ميادين تقدًن ادلساعدات أو اخلربات لئلدارة أخرى يف  ماتقواعد التجارة الدولية وكذلك خدو 

 ختصاص الوكالة.وادلؤسسات، ذات الصلة بإ

 الصندوق الخاص بترقيات الصادرات:. 2

. 1996دبوجب قانوف ادلالية لسنة  FSPE1 مت تأسيس الصندوؽ الوطٍت اخلاص بًتقيات الصادرات
يف نشاطات ترقية وتسويق منتجاهتم يف األسواؽ اخلارجية. حيث زبصص موارده لتقدًن الدعم ادلارل للمصدرين 

م ادلرسـو مرسـو تنفيذي يعدؿ ويتم-، 1996اـ أنشئ الصندوؽ اخلاص بًتقية الصادرات دبوجب قانوف ادلالية لع
الذي ػلد كيفيات  1996يونيو سنة  5ادلوافق ؿ  1417زلـر عاـ  18ادلؤرخ يف  2052-96التنفيذي رقم 

                                                           
1. FSPE: Le Fond Spécial pour la Promotion des Exportations  

 .35اٌؼضص -ّزؼٍك ثأشبء طٕضٚق سبص ٌزغل١خ اٌظبصعاد اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخاٌ 05/06/1996اٌّإعر فٟ  205-96ِغؿَٛ رٕف١ظٞ علُ  .2



 دراسة حالة بعض المؤسسات اإلقتصادية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر            الفصل الثالث:           

 
265 

الذي عنوانو الصندوؽ اخلاص لًتقية الصادرات ويهدؼ ىذا  302-084تخصيص اخلاص رقم تسيَت حساب ال
 نشطتهم الًتوغلية عند وضع منتجاهتم يف األسواؽ اخلارجية.دًن الدعم ادلارل للمصدرين خبلؿ أالصندوؽ لتق

قـو بإنتاج كما سبنح إعانة الدولة عن طريق الصندوؽ اخلاص لًتقية الصادرات لفائدة أي شركة مقيمة ت
منتظمة يف اجملاؿ التجاري وينشط يف اجملاؿ التصديري. يتم  ثروات أو تقدـ خدمات ولكل تاجر مسجل بصفة

ربديد مبلغ إعانة الدولة ادلتاحة بإشراؼ وزارة التجارة وحسب نسب ربدد مسبقا وفقا للموارد ادلتاحة. وربدد منح 
 1ربت العناوين التالية:  FSPEالدعم اليت ؽلنحها

 .بعنواف ادلشاركة يف ادلعارضة واألسواؽ التجارية يف اخلارج 

 .بعنواف ربمل جزء من تكاليف العبور والنقل ومناولة البضائع ادلوجة للتصدير 

  بعنواف ربمل جزء من تكاليف دراسات األسواؽ اخلارجية، من أجل توفَت ادلعلومات للمصدرين وربسُت
 ير.جودة ادلنتجات واخلدمات ادلوجهة للتصد

  بعنواف دعم تكاليف التنقيب عن األسواؽ اخلارجية اليت يتحملها ادلصدرين، وادلساعدات على التوطُت
 األوذل للمؤسسات التجارية يف األسواؽ اخلارجية.

  بعنواف نشر وتوزيع دعائم تروغلية للمنتجات واخلدمات ادلوجهة للتصدير، وإستخداـ تكنولوجيا اإلعبلـ
 واإلتصاؿ احلديث.

 واف إنشاء عبلمات ذبارية، واحلماية األجنبية للمنتجات ادلوجهة للتصدير، وكذا التمويل ادلتعلق بعن
 بادليداليات واألومسة اليت سبنح للمصديرين.

 .بعنواف تنفيذ برنامج تكويٍت متعلق دبهن التصدير 

 

 

 
                                                           

1.  http://www.algex.dz/content.php?artID:67&op=4 consulté le : 12/05/2017. 

http://www.algex.dz/content.php?artID:67&op=4
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 الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات: . 3

 06-96وفق مقتضيات األمر رقم  CAGEX1وضماف الصادرات تأسست الشركة اجلزائرية لتأمُت 
وشركات ، وىي شركة تتشكل من مساعلات رلموعة من ادلؤسسات ادلصرفية 19962جانفي  10ادلؤرخ يف 

البنك اجلزائري اخلارجي، بنك الفبلحة والتنمية الريفية، بنك التنمية احمللية، القرض  التأمُت وىي على التوارل
ي، الشركة اجلزائرية لتأمُت النقل، الصندوؽ اجلزائري للتأمُت وإعادة التأمُت، الصندوؽ ادلركزي إلعادة الشعيب اجلزائر 

 التأمُت، الشركة اجلزائرية للتأمُت، الصندوؽ الوطٍت للتعاوف الفبلحي.

ة(، واذلدؼ من إنشاء ىذه الشركة يتمثل يف ترقية الصادرات الوطنية خارج احملروقات )دبا فيها الصناعي
ادلستغلة والعمل على دفع ادلصدرين إذل إقتحاـ األسواؽ الدولية وذلك بفضل  كذا تدعيم القدرات التصديرية غَتو 

الشركة، والتمويل ادلقدـ من طرؼ البنوؾ، كما تساىم يف تقريب ادلصدرين اجلزائرين  الضمانات اليت تقدمها ذلم
بصفة دورية وذلك لتحسُت ة حوؿ الزبائن واألسواؽ الدولية من ادلتعاملُت األجانب، مع تزويدىم دبعلومات واسع

  3التصدير وتفاديا لوقوع خسائر. سَت عملية

 (4)ومن بُت ادلخاطر اليت تقـو الشركة اجلزائرية للتأمُت وضماف الصادرات بتأمينها ما يلي:

 .ادلخاطر التجارية: تتمثل يف العجز الفعلي عن الدفع من طرؼ ادلشًتي 

 سياسية: مثل سلاطر ناذبة عن األزمات الدبلوماسية، واحلروب... إخلادلخاطر ال 

  سلاطر عدـ التحويل: الناذبة عن الصعوبات اإلقتصادية أو األحداث السياسية اليت تدفع بادلشًتي إذل
 عدـ الدفع أو التأخَت يف القياـ بالدفع.

 .سلاطر الكوارث الطبيعية: مثل الزالزؿ والفيضانات 

 

 
                                                           

1. CAGEX: La compagnie Algérien d’assurance et de Garantie des Exportation 

 .16، ص: 14/01/1996، 03، ٠زؼٍك ثزأ١ِٓ اٌمغع ػّض اٌزظض٠غ، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ اٌجؼائغ٠خ، اٌؼضص1996 10اٌّإعر فٟ  06-96أِغ علُ  .2

ؽغٚدخ صوزٛعاٖ فٟ ثٓ ؽ١غف ػطبء هللا، رؼؼ٠ؼ ا١ٌّؼح اٌزٕبفـ١خ ٌٍظبصعاد سبعط اٌّذغٚلبد فٟ اٌّإؿـبد اٌظغ١غح ٚاٌّزٛؿطخ اٌجؼائغ٠خ، أ .3

 .133، ص2016/2017اٌؼٍَٛ اإللزظبص٠خ رشظض رجبعح ص١ٌٚخ، جبِؼخ أثٟ ثىغ ثٍمب٠ض رٍّـبْ، 

 .134ٔفؾ اٌّغجغ اٌـبثك، ص .4
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 لجزائرية للتجارة والصناعة: الغرفة ا. 4

، 1996مارس  03 ادلؤرخ يف 96/93دبوجب ادلرسـو رقم  CACI1أنشئت غرؼ التجارة والصناعة 
ذات طابع صناعي وذباري، تتمتع بالشخصية ادلعنوية واإلستقبلؿ ادلارل وىي ربت وصاية  وىي مؤسسات عمومية

، تضطلع الغرؼ اجلزائرية للتجارة والصناعة (CNC)لتجارة ، وقد عرفت يف السابق بالغرؼ الوطنية ل2وزير التجارة
  3جبملة من ادلهاـ، فإضافة إذل ادلهاـ التقليدية اليت تعٍت هبا وادلتمثلة يف:

  تنظيم أو ادلشاركة يف تنظيم مجيع ادللتقيات والتظاىرات اإلقتصادية داخل اجلزائر وخارجها، خاصة
دلهاـ التجارية اليت يكوف غرضها ترقية النشاطات اإلقتصادية ادلعارض والندوات واألياـ الدراسية، وا

 الوطنية وادلبادالت التجارية مع اخلارج وتنميتها.

  ،إصلاز رلموعة من الدراسات اليت تساعد على ترقية ادلنتجات واخلدمات اجلزائرية يف األسواؽ اخلارجية
 دلنتجات واخلدمات وترقيتها.وكذا القياـ بإقًتاح التدبَت الرامية لتسهيل عملية تصدير ا

 .تقييم عبلقات التعاوف والتبادؿ وإبراـ اإلتفاقيات التجارية مع اذليئات األجنبية ادلماثلة 

 .سبثيل اجلزائر يف ادلعارض والتظاىرات اإلقتصادية الرمسية اليت تنظم يف اخلارج 

ديد القاضي بتغيَت اجل 1996مارس  03ادلؤرخ يف  94-96وقد مت دبوجب ادلرسـو التنفيذي رقم 
 4تسمية الغرفة إذل الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة، إسناد مجلة من ادلهاـ اجلديدة للغرفة، وىي:

  تأسيس مؤسسات ذبارية وصناعية وخدماتية أو إدارهتا كمدارس التكوين وربسُت ادلستوى، ومؤسسات
ية وصناعية أساسية، ال سيما ادلخازف ترقية الشركات ومساعدهتا ومؤسسات دعم أنشطتها، وىياكل ذبار 

 العمة وادلناطق الصناعية.

  إنشاء مركز داخلي للوثائق، يتوذل مجع كل ادلعطيات اإلقتصادية اليت تنطبق على سلتلف قطاعات النشاط
 اإلقتصادي الوطٍت اليت ترتبط دبضموف مهاـ الغرفة كما يعمل أيضا على نشرىا.

                                                           
1. CACI: La chambre Algérienne de commerce et d’Industrie  

، 16اٌزجبعح ٚاٌظٕبػخ، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ اٌجؼائغ٠خ، اٌؼضص ، اٌّزؼّٓ ئٔشبء غغف 03/03/1996اٌّإعر فٟ  93-96اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  .2

 .10، ص06/03/1996

 .11ٔفؾ اٌّغجغ اٌـبثك، ص .3

 .21-20اٌّغجغ ٔفـٗ، ص ص .4



 دراسة حالة بعض المؤسسات اإلقتصادية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر            الفصل الثالث:           

 
268 

 ظرائها األجنبيُت، مثل إنشاء الغرفة األمريكية اجلزائرية.إنشاء غرفة سلتلطة للتجارة مع ن 

  ؽلكن للغرفة أف ربدث مؤسسة للمصاحلة والتحكم قصد التدخل يف تسوية النزاعات التجارية الوطنية
 والدولية بناء على طلب ادلتعلمُت.
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في ظل النظم ة الجزائري يةقتصادالمؤسسات اإلالمبحث الرابع: آليات تفعيل تدويل 
 عتبارات البيئية المطلوبة في األسواق الدولية.واإل

نتيجة دلا أصبح للبعد البيئي من أعلية قصوى يف احلفاظ على األسواؽ اخلارجية وفتح أسواؽ جديدة 
قتصادي ألي دولة فإف غة األعلية يف دفع عجلة النمو اإلخاصة مع ما ػلتلو تدويل ادلؤسسات من مكانو بال

احلكومات تسعى يف الوقت احلارل، مع ما تشهده األسواؽ من منافسة، إذل بناء قدراهتا وتوفيق أوضاع  العديد من
 .مؤسساهتا مع ادلتغَتات البيئة العادلية دبا يدعم قدرهتا التنافسية

 افوتواجو ادلؤسسات اجلزائرية العديد من التحديات فيما يتعلق باجلودة وادلواصفات والتوافق البيئي دبا ك
تستعد دلواجهة ىذه التحديات والنظر إذل عملة ربسُت ادلواصفات القياسية البيئية  لزاما عليها بكافة قطاعاهتا أف

بإعداد هنج إسًتاتيجي لتوافق مع ادلعايَت وادلواصفات البيئة الدولية على أهنا جزء ال يتجزأ من منظومة الوصوؿ إذل 
 .، وتعزيز تواجد مؤسساتنا يف األسواؽ الدولية خاصة األوروبيةاألسواؽ اخلارجية وزيادة القدرة التنافسية

المؤسسات م واإلعتبارات البيئة المطلوبة في األسواق الدولية على تدويل المطلب االول: أثر تطبيق النظ
 ةالجزائري يةقتصاداإل

صادية واإلذباه يف ظل التطورات اليت تشهدىا العبلقات اإلقتصادية الدولية وتأصيل دور التكتبلت االقت
العادلية وما وضعتو من قواعد ربكم نظاـ  األوروجواي وقياـ منظمة التجارةضلو آلية السوؽ، ويف إطار جولة 

التجارة العادلي أصبحت الدوؿ النامية ومنها اجلزائر تواجو مزيدا من التحديات، فعلى الرغم من أف ىذه التغَتات 
لى ادلزيد من التحرر وتتيح فرص التواجد يف األسواؽ العادلية إال أهنا اليت طرأت على التجارة الدولية تنطوي ع

ربمل يف طياهتا أشكاال جديدة من احلماية وتضع اجلزائر أماـ منافسة شديدة وأدوات ذبارية جديدة غلب معرفتها 
 .والتكيف معها وإزباذ كافة السبل للتغلب عليها وربقيق التواجد يف األسواؽ الدولية

لمتطلبات وادلقاييس البيئة ومطلب أساسي للدوؿ ء أحد ادلمارسات الذكية واخلفية لحلمائية اخلضراوتعترب ا
 ادلتقدمة وبصفة خاصة دوؿ اإلرباد األورويب ضلو وارداهتا من الدوؿ األخرى ومنها اجلزائر، وبصدور

ISO14000  تطلبات من أصعب العقبات اخلاص بنظاـ اإلدارة البيئية أصبح توافق ادلنتج التصديري مع ىذه ادل
 .أماـ تدويل ادلؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية إف دل تأخذ يف اإلعتبار عند التصدير إذل األسواؽ اخلارجية
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٪ من التجارة العادلية تتأثر هبذه 80إذل أف  OECD وتشَت تقديرات منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية
يف  1٪ من صادرات الدوؿ األقل ظلوا زبضع ذلذه ادلعايَت.40أف  (Fontagne et Al 2001) ادلعايَت، كما أوضح

إجراء ؼلص معايَت الصحة  2316حُت رصدت بوابة ادلعلومات التجارية للمنظمة العادلية للتجارة أكثر من 
إجراء قيد  10457والصحة النباتية يؤثر على نفاذ منتجات ادلؤسسات اجلزائرية يف األسواؽ الدولية، كما يوجد 

إجراء ؼلص معايَت الصحة والصحة النباتية، كما كاف نصيب الدوؿ  44لتنفيذ ولقد وضعت الدوؿ األفريقية ا
إجراء مث دوؿ أمريكا اجلنوبية  561إجراء، الواليات ادلتحدة األمريكية بػ  271إجراء وأوروبا ب  587اآلسيوية 

 2إجراء. 675والوسطى بػ 

 والصحة النباتية ضد الجزائر (: توزيع معايير الصحة16جدول رقم )ال

 أمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية الشرق األوسط أوروبا رابطة الدول المستقلة آسيا إفريقيا المناطق

 675 620 36 271 84 587 44 عدد اإلجراءات

نظاـ ذباري خَت الدير بلعز، التحديات الراىنة للتجارة العادلية وتأثَتىا على الدوؿ النامية على ضوء  المصدر:
، أطروحة دكًتاه يف العلـو التجارية زبصص ذبارة دولية، جامعة -مع اإلشارة إذل حالة اجلزائر–متعدد األطراؼ 

 . نقبل عن: 121، ص 2014/2015زلمد خيضر بسكرة، 

OMC. portail intégré d’information commerciale 

طلبات البيئية اليت تواجو نفاذ ادلؤسسات اإلقتصادية رغم غياب أرقاـ رمسية من مستوى احلماية ادلعلقة بادلت
اجلزائرية لؤلسواؽ اخلارجية إال أنو ال ينفي وجود ىذه اإلجراءات حيث أف معظمها ىي إجراءات مجاعية، إما 

 سبس مجيع الدوؿ أو بعص ادلناطق واألقاليم.

ثل األسواؽ األساسية ذي ؽلوتتسم الصادرات اجلزائرية بتزايد درجة تركزىا يف اإلرباد االورويب ال
قتصادية اجلزائرية يف عملية تدويل تشاطها، دبا يشكل هتديدا يف حالة تراجع األداء يف األسواؽ للمؤسسات اإل

األوروبية يف ظل إشتداد ادلنافسة بُت الدوؿ وقلة التواجد يف األسواؽ البديلة ويعتمد ادلتعامل األورويب يف معامبلتو 
على  ت اجلزائر عدا احملروقات إذل دولوادلمارسات اإلقتصادية اخلفية ربوؿ دوف وصوؿ صادرامع اجلزائر على بعض 

يف تطبيق ادلعايَت واإلشًتاطات البيئية ومتطلبات جودة ادلنتجات. وسوؼ يتم يف ىذا اإلطار إبراز التعنت غرار 
                                                           

 .123ِٕٝ أثٛ اٌؼطب ِذّض د١ٍُ، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص .1

 .121س١غ اٌض٠ٓ ثٍؼؼ، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص .2



 دراسة حالة بعض المؤسسات اإلقتصادية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر            الفصل الثالث:           

 
271 

ودوؿ اإلرباد األورويب من خبلؿ بعض تلك ادلمارسات وىذا بعد عرض ذليكلة ادلبادالت التجارية بُت اجلزائر 
 اجلدوؿ أدناه:

-2001اإلتحاد األوروبي )(: المبادالت التجارية الخارجية بين الجزائر و 17جدول رقم )ال
 (/الوحدة)مليار دوالر(2015

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة

 25.80 40.37 41.27 39.79 37.30 28.00 23.18 41.24 26.83 28.75 25.59 17.59 14.52 11.47 12.34 الصادرات

 25.34 29.68 28.72 26.33 24.61 20.70 20.77 20.98 14.42 11.72 11.25 9.78 7.77 6.72 5.89 الواردات 

 0.64 10.69 12.45 13.46 12.69 7.30 2.41 21.26 12.41 16.03 14.34 7.81 6.75 4.75 6.45 الميزان التجاري

 .2016الدواف الوطٍت لئلعبلـ اآلرل وإحصائيات اجلمارؾ،  المصدر:

 (2015-2001(: تطور المبادالت التجارية الخارجية بين الجزائر واإلتحاد األوروبي )24الشكل رقم )

 

 ( 17عتماد على معطيات اجلدوؿ رقم )باإل احثةبمن إعداد ال المصدر:

أعبله صلد أف فاتورة الصادرات اجلزائرية إذل دوؿ اإلرباد األورويب شهدت  من خبلؿ اجلدوؿ والشكل
مليار  12.34ما قيمة  2001إذ بلغت سنة  2002و 2001مليار دوالر ما بُت سنيت  2إطلفاظا حبوارل 
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إذل  2003، لكن إنطبلقا من سنة 2002مليار دوالر سنة  11.48دوالر لتًتاجع ىذه القيمة وتصبح أقل من 
مليار دوالر يف السنتُت  28.75مليار دوالر إذل  14.52، حيث تزايدت فاتورة الصادرات من 2006

تضاعفت ىذه الفاتورة من  2008وأواخر سنة  2007ادلذكورتُت على التوارل، مث إبتداء من أواخر سنة 
 2009سنة  %44الصادرات إرتفاعا ما بُت ىاتُت السنتُت، لتسجل فاتورة الصادرات اطلفاضا قارب معدؿ 

مليار دوالر وذلك بسبب إنعكاسات األزمة ادلالية العادلية وما سببتو من كساد  23.18حيث بلغت الصادرات 
يف غالبية دوؿ اإلرباد األورويب والذي إنعكس على إطلفاض الطلب على الصادرات النفطية اجلزائرية لتعاود ىذه 

ليستمر ىذا التزايد حىت الربع  2010قتصاد العادلي مطلع سنة الفاتورة يف اإلرتفاع بسبب التعايف الذي شهده اإل
 %37فاتورة الصادرات ما يقارب بػ  تتاريخ بداية إهنيار أسعار احملروقات حيث فقد 2014األخَت من سنة 

 من قيمتها.

إرتفاع مستمر من سنة إذل أخرى حيث إنتقلت فاتورة الواردات وتضاعفت  أما خبصوص الواردات فهي
 25إذل حوارل  2001مليار دوالر سنة  5.89إذ إنتقلت من  2011و 2001مرات ما بيت سنيت  4 حوارل

وىذا كداللة واضحة على ذلك الضعف الذي الزاؿ يعاين منو اذليكل اإلنتاجي اجلزائري  2010مليار دوالر سنة 
سياسة اإلتفاقية اإلستهبلكية اليت حىت يتمكن من إحبلؿ الواردات من ادلنتجات األجنبية إذل األسواؽ اجلزائرية وال

 29.68مليار دوالر مقارنة ب  25.34فقد سجلت فاتورة الواردات قيمة  2015إعتمدهتا اجلزائر، أما سنة 
طلفاض إلنفاؽ للحد من تداعيات إمليار دوالر نتيجة لسياسة ترشيد ا 4.34، فاقدة 2014مليار دوالر سنة 
 أسعار احملروقات.

نتائج تعكس أعلية اإلمتثاؿ للمعايَت والنظم البيئية وتأثَتىا على عملية تدويل ولغرض الوصوؿ إذل 
ادلؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية ونفاذ صادراهتا إذل األسواؽ األوروبية مت إختيار ثبلث صناعات سلتلفة ذات مكانة 

زائر وترتبط بتفضيبلت ادلستهلكُت مهمة يف الصادرات ويف الوقت نفسو ذلا آثار بيئية كبَتة على حالة البيئة يف اجل
 ادلبلئمة للبيئة.

وىي ادلواد الغذائية واحليوانية، منتجات حيوانية ونباتية، وادلواد الكيميائية واليت سيتم عرض نسبة تدفقاهتا 
 إذل ادلتعامل األورويب يف اجلدوؿ ادلوارل: 
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نية ونباتية، ومواد  او ية، منتجات حيالغذائية والحيوان (: صادرات الجزائر من الموارد18جدول رقم )ال
 :2014إلى سنة  2010ميائية من سنة يك

 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 14.30 11.44 11.83 17.63 12.11 المواد الغذائية والحيوانية 

 0.78 1.12 1.11 0.54 0.44 منتجات حيوانية ونباتية 

 14 14.15 12.96 13.99 14.22 مواد كميائية 

Source: European commission, European Union in goods nith Algeria, Directorate General 
fortrade , p: 08. 

نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ أف الصادرات اجلزائرية من ادلنتجات الغذائية عرفت أعلى قيمة ذلا سنة 
يف حُت  %11.44نسبة ب 2013مث تراجعت وإطلفضت وعرفت أدىن قيمة ذلا سنة  %17.63بنسبة  2011

 2014مث تراجعت وإطلفضن سنة  %14.22بنسبة  2013حققت ادلواد الكيميائية أعلى قيمة ذلا سنة 
مث  %1.12بنسبة  2013. أما ادلنتجات احليوانية والنباتية سجلت أعلى قيمة ذلا سنة %14وحققت قيمة 

 قرار طيلة سنوات الدراسة.فعرفت عدـ إست %0.78وصلت نسبتها إذل  2014تراجعت وإطلفضت سنة 

وعليو نستنتج ضعف األداء التصديري للمؤسسات اجلزائرية يف ىذا النوع من ادلنتجات وضعف درجة 
إندماج مؤسساتنا يف األسواؽ األوروبية بادلقارنة مع الدوؿ األخرى اليت دخلت يف إتفاؽ مع اإلرباد األورويب 

 ىذا دبا يلي: خبصوص نفاذ منتجاهتا إذل أسواقو، ويكم تفسَت

  التكنولوجيا ادلستخدمة من طرؼ ادلؤسسات اجلزائرية يف إنتاج ىذا النوع من ادلنتجات وضعف
 اإلستثمارات يف التكنولوجيا النظيفة وعمليات اإلنتاج غَت الضارة بالبيئة.

 تجات اإلشًتاطات البيئية القائمة اليت تفرضها دوؿ اإلرباد األورويب على ىكذا منتجات، خصوصا ادلن
الكيميائية، إذ أصبح ىذا ادلتعامل يستخدـ ىذه اإلشًتاطات كأداة محاية ذبارية جديدة وبطريقة ذكية 
إذباه منتجات ادلؤسسة اجلزائرية متحججة يف ذلك إحتواء ادلنتجات الكيميائية للمواد السامة واخلطرة اليت 

شًتاطات القاسية على ادلنتجات تؤثر على صحة ادلستهلك األورويب. ومن بُت األمثلة على ىذه اإل
ومدى توافقها وطرؽ اإلنتاج واإلستخبلص ما تعرضت لو صادرات منتوج العسل من اجلزائر إذل اإلرباد 
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قناطَت من العسل إذل اإلرباد األورويب فقاـ ىذا األخَت  6األورويب، حيث قامت اجلزائر بتصدير حوارل 
العسل ليتبُت لو بأف خبليا النحل اليت مت إستخبلص ىذا بإستعماؿ سلابره بإعادة فحص طرؽ إنتاج ىذا 

العسل منها كانت تقتات من نباتات ملوية دببيدات وأمساد ضارة شلا جعل دوؿ ىذا اإلرباد تعرقل 
  1الصفقة وتلغيها هنائيا.

وعموما ىناؾ عدة معوقات تواجو عملية تدويل ادلؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية وربد من توسعها يف 
 سواؽ الدولية، ؽلكن أف صلملها يف ادلشاكل اآلتية:األ

ادلستوى التكنولوجي  بقدـحيث تواجو العديد من ادلؤسسات دبشاكل تتعلق  المشاكل الفنية واإلنتاجية:
ف التشابك والتكامل الرأسي والتقنيات وادلعدات وعدـ مواكبة التطورات العادلية وتراجع مستويات اإلتقاف وضع

شلا  ويات التعبئة والتغليف ادلستوردة،تاج وعدـ اإللتزاـ بادلواصفات وادلعايَت ادلطلوبة وإطلفاض مستت اإلندلنحنيا
 جعل ادلنتوج اجلزائري غَت قادر على ادلنافسة الدولية.

ذبد ادلؤسسات اجلزائرية نفسها أماـ ضغط كبَت للتكاليف، شلا أثر على خياراهتا اإلسًتاتيجية،  ضغط التكاليف:
 ذا يف كثَت من األحياف إذل:يعود ى

 .كثرة األعباء الضريبية واجلمركية اليت يتحملها ادلصدروف واليت ربوؿ دوف إنطبلقهم إذل األسواؽ الدولية 

 التارل إطلفاض ىامش إرتفاع التكاليف التسويقية بسبب عجز خدمات دعم التصدير ادلخصصة لذلك وب
 ربح ادلمكن ربقيقو من عملية التصدير. ال

تارل أصبحت ادلؤسسات اجلزائرية غَت قادرة على التحكم يف األسعار إلرتفاع التكاليف شلا جعل وبال
 أسعارىا مرتفعة وغَت قادرة على منافسة ادلنتوج الدورل من ناحية السعر.

 حوظ يف رلاؿ التكوين حوؿ  كفاءة األفراد ورغم النقص ادللغياب التكوين: رغم أعلية التكوين يف ربسُت
التصدير وإقتحاـ األسواؽ الدولية لدى مسَتي ادلؤسسات اجلزائرية عامة وخاصة، صلد أف ىذا تقنيات 

                                                           
أصغ اإلؿزشضاِبد اٌشف١خ ٌٍّؼب١٠غ اٌج١ئ١خ ػٍٝ رـ٠ٛك إٌّزجبد اٌجؼائغ٠خ فٟ األؿٛاق اٌض١ٌٚخ، ِضاسً  ثٓ ػجض اٌؼؼ٠ؼ ؿف١بْ، ِشٍٛفٟ ػجض اٌـالَ، .1

ؼٟ ػ١ٓ ِمضِخ فٟ اٌٍّزمٝ اٌٛؽٕٟ األٚي دٛي اإلِزضبي ٌٍّؼب١٠غ اٌج١ئ١خ ِضسً دض٠ش ٌزذـ١ٓ األصاء اٌزٕبفـٟ ٌٍّإؿـبد اٌجؼائغ٠خ، اٌّغوؼ اٌجبِ

 .07، ص2017أفغ٠ً  20ٚ 19ر١ّٛشٕذ، اٌجؼائغ، ٠ِٟٛ 
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اجلانب دل ػلظى بأية عناية بدليل أنو ال يوجد أي مدرسة أو معهد متخصص يف ىذا اجملاؿ شلا جعل 
 1أغلب ادلؤسسات تفتقد إذل كوادر بشرية مؤىلة يف رلاؿ إقتحاـ األسواؽ الدولية.

 صادرات وضعف نظم اجلودة: حيث يعد ضف ادلعايَت اخلاصة بادلنتجات عايَت اخلاصة بالقصور ادل
من أىم العوائق أماـ اإلرتقاء  ISOدبعايَت ونظم اجلودة وادلواصفات القياسية  اجلزائرية وعدـ اإللتزاـ

افسة الداخلية على على ادلنافسة يف األسواؽ اخلارجية. فبل بد أف تكوف ادلن ابادلنتج اجلزائري ليصبح قادر 
نفس مستوى ادلنافسة اخلارجية، فهذه ادلنافسة ستحقق اجلودة واإلرتقاء دلنتجات ادلؤسسات اجلزائرية اليت 

احلارل سبكنها من إخًتاؽ األسواؽ الدولية. ويف ىذا السياؽ يتوقع اخلرباء بأف ادلؤسسات اجلزائرية بوضعها 
ألسواؽ الدولية يف حالة توجهها ضلو التدويل سوؼ تشهد تبلؿ مكانة يف االغَت ادلؤىل للمنافسة وإح

لدولية واحمللية باألخص يف تدنيا تدرغليا يف اإلنتاج والعتاد، ناىيك عن إحتماالت إنسحاهبا من األسواؽ ا
نضماـ ادلًتقب للمنظمة العادلية للتجارة، األمر الذي قد يًتتب عليو إما اخلروج من السوؽ أو ظل اإل

 نشطة أخرى.التحوؿ إذل أ

  نقص ادلعلومات وقصور قواعد البيانات: تواجو ادلؤسسات اجلزائرية قلة ادلعلومات البلزمة للتعرؼ على
األسواؽ اخلارجية وإجراءات اإلستَتاد والتصدير والفرص التصديرية وادلواصفات واإلجراءات اليت تشًتطها 

ذل وجود ادلعلومات والدراسات الوافية لؤلسواؽ الدوؿ األخرى ونظم التجارة معها، وىو ما يعٍت اإلفتقار إ
 اخلارجية، وقصر نظر إسًتاتيجي لدى ادلؤسسات اجلزائرية ػلوؿ دوف نفاذىا لؤلسواؽ العادلية.

  ادلشكبلت التسويقية: حيث تعاين من ضعف السياسات وادلؤسسات التسويقية وإفقارىا للقدرة
يف اخلارج وتعريف ادلصدرين على قنوات التصدير والتوزيع التسويقية البلزمة لًتويج ادلنتجات اجلزائرية 

الصحيحة يف األسواؽ اخلارجية وكيفية تنميتها دبا يتماشى مع ادلتغَتات العادلية واإلىتماـ بادلشاركة يف 
 ادلعارض الدولية.

 ائو حيث ادلشاكل التمويلية: تعاين ادلؤسسات اجلزائرية ادلدولة من قصور نظاـ التمويل وعدـ فاعلية أد
 ترتفع تكاليف منح اإلذف، فضبل عن وجود القيود التنظيمية وعدـ توافر اخلربات ادلالية ادلتخصصة.

                                                           
ٌؼالٚٞ ػّغ، رشش١ض اٌزظض٠غ ثبٌّإؿـخ ٚرذ١ًٍ اٌج١ئخ اٌشبعج١خ ٚصٚعّ٘ب فٟ رذض٠ض ئؿزغار١ج١خ غؼٚ األؿٛاق اٌض١ٌٚخ، ٚعلخ ػًّ ِمضِخ فٟ  .1

ٛٔـ١خ، إٌّظّخ اٌؼغث١خ ٌٍز١ّٕخ اٌٍّزمٝ اٌشبِؾ فٟ اٌزـ٠ٛك اٌضٌٟٚ ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌجّؼ١خ اٌزٛٔـ١خ ٌٍزـ٠ٛك إٌّؼمض فٟ ع٠ٚبي اٌذّّبد ثبٌجّٙٛع٠خ اٌز

 .170، ص2007اإلصاع٠خ، ِبٞ 
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  قصور دور الدولة وسياستها: وذلك نتيجة لكثرة القرارات وتضارهبا، وتضارب السلطات بُت مسؤوليها
ة، واليت من شأهنا أف تؤثر شاملة ذلا سياسة واضح ات ادلختلفة، وعدـ وجود خطط وطنيةوعبلقات الوزار 

 على عملية تدويل ادلؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية سلبا.

النظم واإلعتبارات  ة في ظلالجزائري يةمؤسسات اإلقتصادالالمطلب الثاني: أهم المقترحات لتفعيل تدويل 
 البيئية المطلوبة في األسواق الدولية.

قتصادية اجلزائرية بإعتبارىا ىدفا قوميا وذلك دلساعلتها غلب وضع إسًتاذبية متكاملة لتدويل ادلؤسسات اإل
يف رفع معدؿ النمو اإلقتصادي ادلًتاجع وتوفَت النقد األجنيب على أف تكوف ىذه اإلسًتاذبية متكاملة مع 

ئية السياسات اإلقتصادية والبيئية، عن طريق توفيق أوضاع مؤسساتنا مع ادلتغَتات الدولية ومن أبرزىا ادلتطلبات البي
واليت تتمثل يف معايَت اجلودة البيئية نتيجة دلا أصبح للبعد البيئي من أعلية قصوى يف احلفاظ على أو فتح األسواؽ 
اخلارجية الدولية. وللحد من التأثَت السليب ادلتوقع للمعايَت البيئية على عملية تدويل مؤسسات اإلقتصاد اجلزائري 

 نقًتح الوسائل اآلتية:

 ودة المنتجات وتبني أدوات اإلدارة البيئية:اإلرتقاء بج .1

حيث ؽلثل ىذا ادلدخل أحد الوسائل اذلامة اليت تساىم يف تعزيز مكانة ادلؤسسات يف األسواؽ الدولية، 
أهنا سبنح ادلؤسسة ميزة تنافسية وزيادة يف حصتها السوقية بدرجة أكرب من زبفيض  Shetty & Buffetفقد أكد 

. وتشمل عملية اإلرتقاء 1ستمرار ربقيق اجلودة البيئية يؤدي إذل ربقيق التنمية ادلستدامةالسعر كما أف تواصل وإ
 جبودة ادلنتجات وتبٍت أدوات اإلدارة البيئية عدة جوانب ىي كالتارل:

  توفَت اإلمكانيات والوسائل التكنولوجية والفنية احلديثة وادلهارات البلزمة لئلرتقاء دبستويات جودة اإلنتاج
اآلليات الفعالة كاحلوافز والدعم لتشجيع الشركات احلصوؿ على شهادة ادلطابقة لنظم إدارة اجلودة  ووضع

 .ISOوالبيئة والسبلمة الدولية وعبلمات اجلودة وادلواصفات العادلية 

  ضرورة وجود نظاـ فعاؿ وكفئ يتوذل القياـ بعملية بناء مستويات اجلودة واحلفاظ عليها وإستمراريتها من
ؿ إنشاء أقساـ مراقبة اجلودة وتوفَت األجهزة وادلعدات ووسائل قياس اجلودة والًتكيز على دراسة خبل

 وتطبيق النظم البيئية والقوانُت ادلعموؿ هبا يف األسواؽ العادلية.
                                                           

 .155ِٕٝ أثٛ اٌؼطب ِذّض د١ٍُ، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص .1
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  اإلىتماـ بأنشطة البحوث والتطوير هبدؼ ربسُت جودة منتجات ادلؤسسات اجلزائرية وتعزيز تواجدىا
 األسواؽ اخلارجية. وتنافسيتها يف

  تطبيق نظم إدارة البيئةISO14000  الذي ػلقق التقليل من التأثَت على البيئة والتحسُت من كفاءة
عمليات ادلؤسسة وتوفَت النفقات واحملافظة على ادلوارد، وبناء على ذلك فإف شهادة ادلطابقة للمواصفات 

ISO 14001 لوث وإستخداـ أفضل الوسائل دلنع الت تكوف دليبل على اجلهود اليت تبذذلا ادلؤسسة
ظة على البيئة يف حدود ما سبتلكو من تكنولوجيا وىذا بالطبع يؤدي إذل احلصوؿ على فرص للمحاف

 أفضل يف أسواؽ التجارة العادلية.

 :SNAT 2025إقتناص الفرص التي تتيحها التنمية في الجزائر . 2

ادلتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية  20/12/2000ادلؤرخ يف  20-01وفقا دلا جاء يف القانوف رقم 
ادلستدامة لئلقليم والذي يهدؼ إذل وضع مرجع لكل الفاعلُت اإلقتصاديُت )ادلؤسسات خاصة( من أجل إزباذ 

الذي يبُت إرادة الدولة  SNAT2025القرارات ادلبلئمة وربسيسهم بالرىانات اليت هتم مستقبلهم وىذا إطار 
ستدامة لئلقليم واليت تراعي من خبللو ربقيق التوازف على أساس العدالة اإلجتماعية والكفاءة يف ربقيق التنمية ادل

اإلقتصادية واإلستدامة البيئية على مدى العشرين سنة ادلقبلة وكذلك ضرورة تأسيس إقتصاد بديل منفتح يعتمد 
اخلارجية )اإلقليمية والعادلية( باإلعتماد على حرية ادلؤسسة واحلفاظ على ادلوارد، والتطلع إذل التموقع يف األسواؽ 

  1على تصدير منتجات متنوعة وليس فقط على احملروقات.

 اإلطار المؤسسي وتأسيس دور حكومي فعال:  تفعيل. 3

يعترب اإلطار ادلؤسسي دبثابة احملور الرئيسي لتحقيق تنمية مستدامة للصادرات اجلزائرية وزيادة تنافسيتها 
ية، ويقصد باإلطار ادلؤسسي التشريعات القائمة على العملية التصديرية، وادلؤسسات القائمة يف األسواؽ العادل

على التصدير سواء كانت حكومية أو خاصة. وفيما يتعلق بالتشريعات، فبلبد من زبفيف األعباء اإلدارية 
ى األنشطة التجارية اخلارجية. والسيادية، وزيادة كفاءة وتطوير النظم اجلمركية ادلتبعة، وتوحيد جهات اإلشراؼ عل

وفيما ؼلص ادلؤسسات فبل بد من تطوير ادلؤسسات العامة واخلاصة وربط التنسيق بُت ىذه ادلؤسسات لتحسُت 
 طرؽ أدائها ورفع كفاءاهتا دبا ينعكس على تنمية الصادرات وزيادة قدرهتا التنافسية.

                                                           
ؿخ دبٌخ اٌّشفٟ أ١ِٓ، ػبِغ دج١جخ، صٚع رجٕٟ اإلصاعح اٌج١ئ١خ فٟ اٌّإؿـخ اإللزظبص٠خ اٌجؼائغ٠خ فٟ صػُ ِزطٍجبد رذم١ك اٌز١ّٕخ اٌّـزضاِخ )صعا .1

 .26، ص2017، جبِؼخ ؽب٘غٞ ِذّض ثشبع، جٛاْ 02اٌجؼائغ(، ِجٍخ اٌجشبئغ اإللزظبص٠خ، اٌّجٍض اٌضبٌش، اٌؼضص –ٙغثبء ٚاٌغبػ شغوخ رٛػ٠غ اٌى
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 تركيز الدعم المالي على أنشطة البحث والتطوير: . 4

كتساب مزايا تنافسية ادية اجلزائرية، إذ يساعدىا على إقتصكار مفتاح لنجاح وظلو ادلؤسسة اإلبتاإل يعد
مستدامة ال سيما يف ظل ما تفرضو ادلنافسات الشرسة على مستوى األسواؽ الدولية، حيث يساىم يف التقليل من 

 تنشأ دبجرد إبتكار طرؽ جديدة أكثر فعالية من تكلفة العمليات، وزيادة العوائد ادلالية وربقيق ميزة تنافسية، واليت
ادلستعملة من قبل، حيث يكوف دبقدورىا ذبسيد ىذا اإلبتكار ميدانيا، وحادلا ربصل ادلؤسسة على ميزة تنافسية، 

رضا أكرب طرؼ من الزبائن عن ادلنتجات ادلقدمة، األمر الذي يسمح إىو قق رلموعة من ادلزايا أبرزىا فإهنا ستح
 1على حصة سوقية دولية أكرب. حبصوذلا

 تنمية وتطوير الموارد البشرية:. 5

وذلك من خبلؿ تبٍت سياسات تعليمية واضحة ادلعادل قائمة على أحدث النظم وادلهارات التكنولوجية 
العادلي وتتوافق مع ادلستجدات قدرات مؤىلة للتنافس  اواإلدارية تكوف قادرة على تكوين كوادر بشرية لديه

و برامج تدريبية زلددة تعمل على توفَت األيدي التحديات التنافسية إذل أىداؼ أ . باإلضافة إذل ترمجةاليةاحل
 ادلدربة وادلهارات ورفع كفاءهتا وزيادة إنتاجيتها. العاملة

 توفير المعلومات: . 6

علومات وتوفَت من خبلؿ إىتماـ مجيع األجهزة واذليئات لعملية تدويل ادلؤسسات اجلزائرية بتكنولوجيا ادل
وتطوير قواعد البيانات سواء كانت يف صورة مطبوعات تقـو بتحديثها بشكل منتظم أو تقارير إقتصادية دورية 
تغطي كافة التطورات اليت تطرأ على القواعد ادلنظمة للتجارة اخلارجية أو اإلتفاقيات ودراسة األسواؽ اخلارجية 

ؤسسات اجلزائرية لكل سوؽ دبا يضع اجلزائر على خريطة التصدير وتقدًن ادلعلومات حوؿ أفضل الطرؽ لدخوؿ ادل
 العادلية وزيادة نفاذىا لؤلسواؽ الدولية.

 اإلهتمام بالبعد التسويقي:. 7

من خبلؿ القياـ ببحوث التسويق لتجميع البيانات عن األسواؽ اخلارجية، وعن رغبات وحاجيات 
التسويقية لصاحل ادلؤسسات اجلزائرية الراغبة بإقتحاـ أو التوسع  ادلستهلكُت احملليُت والدوليُت، وإكتشاؼ الفرص

                                                           
جّبي سٕشٛع، دّؼح اٌؼٛاصٞ، ٔذٛ ط١بغخ ئؿزغار١ج١خ ِزىبٍِخ ٌز١ّٕخ طبصعاد اٌّإؿـبد اٌظغ١غح ٚاٌّزٛؿطخ اٌجؼائغ٠خ، ِجٍخ اإلؿزغار١ج١خ  .1

 .34،33، ص ص2017، جبِؼخ ػجض اٌذ١ّض ثٓ ثبص٠ؾ، ِـزغبُٔ، ج١ٍ٠ٛخ 07 ٚاٌز١ّٕخ، اٌؼضص



 دراسة حالة بعض المؤسسات اإلقتصادية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر            الفصل الثالث:           

 
279 

ات التسويقية العادلية وهتيئة مناخ العمل ذلا، واإلشًتاؾ يف الدولية. باإلضافة إذل جذب ادلؤسس يف األسواؽ
يف ادلعارض  رض واألسواؽ الدولية ادلتخصصة وتبسيط اإلجراءات وادلستندات والشروط ادلطلوبة لتمثيل اجلزائراادلع

 الدولية، وزبفيض تكلفة ادلشاركة يف تلك ادلعارض.

 دعم التحرك الدولي وفتح أسواق جديدة:. 8

غلب اإلستمرار يف ربط اإلقتصاد اجلزائري بالتكتبلت اإلقتصادية العادلية من خبلؿ تفعيل اإلتفاقيات 
يف ىذه اإلتفاقيات التجارية ادلختلفة بُت  وربقيق أقصى إستفادة من اجلوانب التجارية ادلتعلقة بالنفاذ لؤلسواؽ

اجلزائر وشركائها التجاريُت الرئيسيُت كاإلرباد األورويب وعلى اجلزائر أف تلجأ إذل عقد إتفاقيات ثنائية أو متعددة 
األطراؼ، يعطي فيها كل طرؼ فيها كل طرؼ مزايا متبادلة للطرؼ اآلخر يكوف من بينها إستثناء الصادرات من 

 البيئية الصارمة، وبذلك تستطيع اجلزائر أف ربتفظ بنصيب تلك الصادرات يف أسواؽ الدواؿ األخرى ادلعايَت
حىت تقبل وارداهتا، واذلدؼ  ية مشاهبة لتلك اليت تطبقها ىيوإجبار الدوؿ األخرى على تبٍت معايَت مقاييس بيئ

 نفسو.

ستغلة بالشكل األمثل بالنسبة ادلغَت  تقليدية أوال القياـ بفتح أسواؽ جديدة بدؿ تلك باإلضافة إذل
للمؤسسات اجلزائرية مثل التوجو إذل السوؽ اإلفريقية والعربية ومن مث غلب التغلب على الصعوبات اليت تواجو 
دخوؿ ىذه األسواؽ خاصة ادلشكبلت التسويقية وتلك ادلتعلقة بالشحن والتخزين وإرتفاع ادلخاطر التجارية من 

 نفاذ ووضع آليات مصرفية وسبويلية لتيسَتتحتية بتوفَت خطوط الشحن ودعم تكاليفها خبلؿ إعداد البنية ال
 صادرات ادلؤسسات اجلزائرية إذل ىذه األسواؽ بأقل تكلفة وأدىن قدر من ادلخاطر.

أيضا التوجو ضلو القياـ بإستثمارات أجنبية مباشرة أو غَت مباشرة مع أطراؼ أجنبية يف اخلارج كوسيلة 
 األسواؽ الدولية. للتوغل يف
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 :ةالصخ

من خبلؿ ما سبق نستخلص أف ادلؤسسات اإلقتصادية العادلية زلل الدراسة قد أدركت أعلية ادلنتجات 
الصديقة للبيئة ومكانتها لدى العمبلء وإعتمدت سياسة بيئية ونظم إدارة بيئية فعالة مكنتها من ربقيق النمو 

ة وإستغبلؿ التغَتات احلاصلة يف عادل األعماؿ، ولقد تبنت كل مؤسسة ادلتواصل والنفاذ إذل األسواؽ العادلي
أسلوب شليز عن باقي ادلؤسسات األخرى أدى إذل ربقيق فوائد ومكاسب كبَتة ذلا، وتشًتؾ تلك ادلؤسسات يف 
ا ىدؼ واحد أال وىو إدراج اإلعتبارات البيئية ضمن سياستها اإلنتاجية؛ وإعتمدت يف ذلك على مجيع إمكاناهت

وقدراهتا ادلختلفة، وإستغبلذلا بأذكى طريقة وىذا ساعدىا على ربسُت مكانتها يف الوسط الدورل، وإستغبلؿ 
الفرص ادلتاحة وأحيانا خلق فرص جديدة، ورفع مستوى األداء البيئي وادلارل، وربقيق الكفاءة البيئية اليت تكشف 

 إنتاج منتوجاهتا، وإستعماؿ التقنيات التكنولوجية عن إبتكارات تستفيد من خبلذلا إلدخاؿ ربسينات جذرية يف
ىذا ما غلعلها مرحبة على ادلدى  (CO2)الصديقة للبيئة اليت تؤدي إذل خفض إنبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربوف 

الطويل، وؼلدـ عملية التطور والتوسع اليت تقـو هبا ادلؤسسة يف سبيل زيادة أنشطتها على ادلستوى الدورل، 
 ظة على البيئة لؤلجياؿ القادمة.واحملاف

ومن خبلؿ تناوؿ حالة البيئة يف اجلزائر تبُت أهنا تعاين كغَتىا من بلداف العادل الثالث من العديد من 
التحديات البيئية، فتدىور نوعية اذلواء وادلياه والًتبة، دفع الدولة اجلزائرية منذ اإلستقبلؿ إذل تبٍت توجو مبٍت على 

البيئة والوقاية من التلوث، وذلك عرب العديد من اذليئات ادلركزية كالوزارات واذليئات احمللية،  أساس احلفاظ على
وكذا عرب تشريعات وقوانُت للحفاظ على البيئة من التدىور، كما أولت اجلزائر إىتماما كبَتا يف جعل سياستها 

اؿ البيئة فيما يتعلق بإتفاقية معايَت الصحة التجارية موائمة مع إتفاقيات ادلنظمة العادلية للتجارة خاصة يف رل
جزائرية حيز التنفيذ جعل -والصحة النباتية وكذا العوائق الفنية أماـ التجارة، كما أف دخوؿ إتفاؽ الشراكة األورو

السلطات اجلزائرية تسارع الزمن من أجل تأىيل مؤسساهتا سواء من خبلؿ برامج الشراكة أو عن طريق برارلها 
دلواكبة ادلتطلبات البيئية الدولية عامة ولئلرباد األورويب خاصة، ىذا وقد عكفت اجلزائر على تنصيب سلابر احمللية 

دلراقبة اجلودة، وكذا ادلعهد الوطٍت للملكية الصناعية، باإلضافة إذل ادلعهد اجلزائري للتقييس من أجل اإلسراع يف 
ت يف النفاذ إذل األسواؽ الدولية وقد تبُت أف ىناؾ العديد من منح ادلطابقة للمؤسسات اجلزائرية اليت تواجو صعوبا

 ISO 14000ادلؤسسات اإلقتصادية يف اجلزائر تتبٌت نشاطا مسؤوال ذباه البيئة، لكن إعتماد نظم اإلدارة البيئية 
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اجلزائرية،  يف اجلزائر ال زاؿ ضئيبل، يعود ذلك لعدة أسباب مرتبطة بضعف الوعي البيئي دلتخذي القرار بادلؤسسات
 ضعف التشريعات البيئية باجلزائر وإرتفاع تكلفة إعتماد ىذه النظم.

وبالوقوؼ على واقع تدويل ادلؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية ومن خبلؿ ربليل مؤشرات التجارة اخلارجية يف 
صدير وال تلعب اجلزائر تبُت أف مقومات وجود مؤسسات جزائرية مدولة موجودة فعبل لكنها ال تتعدى مرحلة الت

 دورا بارزا يف األسواؽ الدولية.

وبالرغم من سبتع صادرات ادلؤسسات اجلزائرية بالنفاذ ألسواؽ اإلرباد األورويب ربت مظلة إتفاقية الشراكة 
جزائرية، إال أهنا دل تشهد ربسنا ملحوظا ودل ربقق اإلستفادة القصوى من ىذه اإلتفاقية بسبب ادلمارسات -االورو

ية اخلفية للمتعامل األورويب والتعنت يف تطبيق النظم واإلعتبارات البيئية ومتطلبات اجلودة يف ادلنتجات اإلقتصاد
)خاصة ادلواد الغذائية واحليوانية، منتجات حيوانية ونباتية وادلواد الكيميائية(، وإستخدامها كتدابَت محائية شلا ػلوؿ 

 ي إذل تراجع درجة إندماج ادلؤسسات اجلزائرية على ادلستوى الدورل.دوف نفاذ صادراتنا إذل األسواؽ األوربية، ويؤد
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وباتت مؤشرا ىاما  الراغبة بتدويل نشاطها قتصاديةالبيئية مفروضة على ادلؤسسات اإل أصبحت األبعاد
البيئية وذلك  عتباراتالتغَت يف منط تسيَتىا لصاحل اإل ، لذا توجب عليهايف األسواق الدولية على تنافسيتها

سعيا منها إىل رفع  ل سلوك أكثر مسؤولية جتاه البيئة،عتمادىا على األقإبإدماجها البعد البيئي يف نظام إدارهتا أو 
أجل التوسع يف حجم  يناميكية يف األسواق الدولية، منمستوى أدائها البيئي وادلايل للتكيف مع التغَتات الد

أداء وبالتايل حتقيق  سلبية على البيئةقتصادية وتدنية اآلثار العظيم العوائد اإلإضافة لت ،األنشطة الدولية للمؤسسة
 جيد ومستمر.

 ختبار الفرضيات:نتائج إ .1

 تفعيل عملية تدويل ادلؤسسات يف ISO 14000يساىم تطبيق نظم اإلدارة البيئية  الفرضية الرئيسية:
 قتصادية.اإل

نسجامها مع متطلبات إىل حتسُت صورة ادلؤسسة وإ ISO 14000يؤدي تطبيق نظم اإلدارة البيئية 
السليمة بيئيا والذي ينعكس على  السوق العادلية السيما مع تزايد أعداد ادلستهلكُت الراغبُت بشراء ادلنتجات

 تساع احلصة السوقية الدولية للمؤسسة وتعميق نشاطاهتا الدولية.إ

 الفرضيات الجزئية:

يساعد ادلؤسسات على حتسُت أدائها البيئي  ISO 14000البناء ادلتكامل لنظم االدارة البيئية الفرضية األولى: 
 ودينحها ميزة تنافسية.

على البيئة وحيسن من  السلبية قتصادية يقلل من التأثَتاتاإلدارة البيئية يف ادلؤسسات اإل ن تطبيق نظامإ
د ويقلل ادلخالفات البيئية وبناءا على ذلك فإن شهادة كفاءة عملياهتا ويوفر النفقات كما حيافظ على ادلوار 

ستخدام أفضل إيت تبذذلا ادلؤسسة دلنع التلوث و تكون دليال على اجلهود ال  ISO 14001ادلطابقة للمواصفة 
 يزةيف األسواق التجارية وحتقيق مالوسائل للمحافظة على البيئة وىذا بالطبع يؤدي إىل احلصول على فرص أفضل 

 تنافسية.

 قتصادية.ق الدولية يضمن تطوير ادلؤسسات وإستمرارىا وتعزيز مكانتها اإلالتواجد يف األسواالفرضية الثانية: 

ة يف البلد الوصول إىل التكنولوجيا العالية غَت ادلتوفر  األسواق الدولية يساعدىا على عمل ادلؤسسة داخل
تصريف ادلنتجات بعد تشبع السوق احمللي ودتكينها من خدمة عمالئها الذين و  تطويرىا األصلي كما يعمل على 
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قتصادية لدويل للمؤسسة بتعزيز مكانتها اإلنتشار ايسمح اإلو  ىذا ،ستمرارىاخلارج وىو ما يساىم يف إنتقلوا إىل اإ
 ستباقية.وإقتحام دول ادلنافسُت بطريقة إمن خالل تعزيز موقعها التنافسي 

 خدمة األسواق اخلضراء فرصة لتحقيق جناحات على ادلستوى احمللي والدويل.ثة: الفرضية الثال

ات على ادلستوى احمللي اخلضراء عامة وادلستهلك األخضر خاصة فرصة لتحقيق جناحاألسواق إن خدمة 
مزايا تنافسية مستدامة دتيزىا عن باقي ادلؤسسات الدولية، من بُت ىذه ادلزايا اليت ديكن أن  كتسابوالدويل وإ

حتوز عليها من خالل تبنيها لتوجو بيئي ىي: حتقيق ميزة التكلفة األقل وإن كانت ىذه ادليزة نسبية يف بعض 
والرفع من  ،عنها يف األسواق الدولية القطاعات واجملاالت، باإلضافة إىل حتقيق التموضع والصورة الذىنية اجليدة

  ،جتاىُتتهلكُت اخلضر وخلق القيمة ذات اإلأداء ادلؤسسة من خالل تنمية احلصة السوقية وإرضاء متطلبات ادلس
 كما حيفزىا على تشجيع اإلبداع والتميز يف خدمة أسواقها والذي من شأنو أن خيدم تنمية رأس ادلال الفكري هبا.

عتبارات البيئية كحواجز غَت مجركية للحد من نفاذ ادلؤسسات اجلزائرية حنو تستخدم النظم واإل الفرضية الرابعة:
 األسواق اخلارجية خاصة األوروبية. 

البيئية حيث  عتباراتية إستنادا على النظم واإلفقتصادية خاعية الكربى مبمارسات إتقوم الدول الصن
أصبحت أحد أىم العوائق غَت اجلمركية يف التجارة الدولية نظرا مل تسببو من آثار وخيمة على تنافسية منتجات 

شًتاطات البيئية على الصادرات اجلزائرية بالًتكيز على رلموعة ية لإلخرى وبإسقاط تأثَت التطبيقات اخلفالدول األ
مل تسلم من  ة واحليوانية( جندىانتجات الكيميائية، ادلواد الغذائيباتية، ادلادلنتجات )ادلنتجات احليوانية والن من

ال زالت تعاين من صعوبة يف النفاذ إىل األسواق الدولية خاصة و  عليها شًتاطات البيئيةالتطبيق ادلتعنت لإل
 األوروبية.

 النتائج والتوصيات: .2

شًتاطات البيئية ادلطبقة عادليا واليت يراىا وتناول أىم اإل  ISO14000دارة البيئية نظم اإل بعد دراسة
سواق نامية ومنها اجلزائر على النفاذ إىل األقتصادية يف الدول الود خفية حتد من قدرة ادلؤسسات اإلالبعض مبثابة قي

ق الدولية الدولية وتدويل نشاطها، بينما يراىا البعض اآلخر قدرة مضافة للمؤسسات تعزز فرص نفاذىا لألسوا
ستخالص نتائج ية اليت تناولتها الدراسة، ديكن إوترفع من تنافسيتها، وباإلستفادة من جتارب ادلؤسسات العادل

 على التفوق والريادة على ادلستوى الدويل. اجلزائرية قتصاديةتساعد ادلؤسسات اإلوتقدمي مقًتحات 
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 النتائج: .أ

 سائل البيئة دامة، حيث أن ادلبادلعايَت البيئية وحتقيق التنمية ادلست ىتمامىناك عالقة إرتباط واضح بُت اإل
والتنمية اليت كانت مستقلة عن بعضها أصبحت متشابكة بشكل ال ديكن فصلو، فالتدىور البيئي يدفع 
بادلزيد من الفقر ويؤدي إىل العديد من اآلثار اليت تعوق التنمية، ومن مث فإنو البد وأن يكون ىناك رؤية 

األجيال القادمة يف ىذه  ستدامة البيئة والعمل على ادلوارد الطبيعية ادلتاحة ومراعاة حقوقصور إلتو 
عتبارات البيئية يف عملية صنع جيب أن تقوم على أساس دمج اإل البيئة والتنمية قة بُتأي أن العال ادلوارد،

 القرارات اخلاصة بالتنمية يف كافة اجملاالت.
 ية ومحايتها واحلفاظ عليها من عناصر البيئة الطبيعتدىور  ئية من أجل وقفيالب ىتمام بادلعايَتإن اإل

ستغالل غَت الكفء للموارد الطبيعية ادلتاحة ال يعد فقط مطلبا ىاما اإلهنيار واإلستنزاف نتيجة اإل
األسواق  ستمرار الصناعة وزيادة قدرهتا التنافسية يفادلستدامة بل أصبح أمرا ضروريا إللتحقيق التنمية 

ستخدامو للمواد غَت الضارة بالبيئة ج وقدرتو التنافسية من خالل مدى إالدولية، حيث تتحدد جودة ادلنت
 باإلضافة إىل تواؤم طريقة الصناعة مع الشروط البيئية.

  ىناك عالقة تشابكية بُت التجارة والبيئة حيث أن النشاط التجاري يرتبط باإلنتاج الذي يعتمد على
 لطبيعية والبيئية واليت يؤثر فيها من ناحية ويتأثر هبا من ناحية أخرى.ادلوارد ا

 بالبيئة فهناك من يرى أهنا تعمل على حتسُت الوضع البيئي  الف يف اآلراء حول عالقة التجارةختىناك إ
تتعلق  من خالل عدة قنوات وعلى العكس ىناك من يرى أهنا تسبب أضرارا بيئية عديدة، ولكن ادلسألة

والعكس عند  سبان عند وضع السياسات التجارية،عتبارات البيئية تؤخذ يف احلمبا إذا كانت القواعد واإل
عتبارات التجارية والتوجو حنو السياسات واألدوات األقل إضرارا باإلخذ األوضع السياسات البيئية ينبغي 

بيئية وجتارية تدعم بعضها البعض على  بالتجارة وإذا ما حدث ذلك فإن احملصلة النهائية وجود سياسات
 الطريق حنو حتقيق التنمية ادلستدامة.

 طبيعية اليت إن السياسات البيئية والتجارية يكمل كل منهما اآلخر فاحلماية البيئية حتفظ قاعدة ادلوارد ال
حلماية الكافية قتصادي ادلطلوب لتوفَت ارير التجارة يقوده إىل النمو اإلقتصادي وحتيبٌت عليها النمو اإل

 للبيئة واحلفاظ عليها من التدىور.
 البيئية ومراعاة القواعد  رة والبيئة وضرورة تطبيق النظم واإلعتباراتإن العالقة التبادلية بُت التجا

قتصادية وذلا تأثَت على القدرة  تفعيل عملية تدويل ادلؤسسات اإلواإلجراءات ادلطلوبة تلعب دورا ىاما يف
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ة ونقل التكنولوجيا ادلناسبة واإللتزام ىتمام مبتطلبات التنميعلى اجلزائر اإلمث يصبح التنافسية ومن 
البيئية من أجل النفاذ إىل األسواق العادلية ودعم قدرهتا التنافسية خاصة مع حترير التجارة  باإلشًتاطات

 تبطة بالتجارة والبيئة.تفاقيات الدولية ادلختلفة ادلر مل من حتوالت وظهور العديد من اإلوما يشهده العا

  اجلديدة للسوق العادلي أصبحت أداة ضرورية ال إن العالمات البيئية وشهادات اجلودة يف ظل ادلتطلبات
األوروبية حيث يستدل منها على درجة اجلودة  لألسواق غٌت عنها وجواز مرور ألغلب الصادرات خاصة

 ومستوى التنافسية.

  إن تطبيق نظام اإلدارة البيئيةISO 14000  وما يتطلبو ذلك من تغَت أساليب اإلنتاج وتوفَت اخلربات
الفنية والتكنولوجية إذا كان يؤدي إىل زيادة تكاليف اإلنتاج خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغَتة 
وادلتوسطة احلجم، فإن عدم تطبيقها يؤدي إىل تدىور الوضع البيئي وحتقيق ادلزيد من اخلسائر يف ادلوارد 

واإلضرار بالصحة العامة وفقدان السمعة التجارية للمنتجات وضعف القدرة التنافسية للنفاذ إىل  الطبيعية
ىذه األسواق الدولية ومن مث جيب أن يكون للدولة دور يف دعم وحفز ىذه ادلؤسسات على تطبيق 

 ادلستدامة.التكاليف لزيادة القدرة التنافسية وضمان حتقيق التنمية  ادلعايَت واحلد من الزيادة يف

  إن تطوير ادلعايَت البيئية يف األجل ادلتوسط والطويل يولد حافزا لدى ادلؤسسات لتطوير أساليب وطرق
بتكار للتوصل وير وزيادة قدرة ادلؤسسات على اإلجديدة لإلنتاج واإلنفاق على عمليات البحث والتط

ا مي منتجات نظيفة بيئية تفتح ذلل وىذا من شأنو تقدإنتاج تستهلك طاقة ومواد أولية أقإىل أساليب 
قتصادي ومستوى اإلنتاجية وزيادة الربح وخفض التكلفة بشكل يسهم أسواق جديدة وحتسُت األداء اإل

 يف تعويض نفقات التوافق مع ادلعايَت وحتقيق التنافسية للمؤسسات.

  د مفهوم شامل لو يف: إال أنو ديكن حتديىناك تعريفات متعددة للتدويل وذلك وفقا دلستوياتو ادلختلفة
قتحام ًتاتيجية اليت تسمح للمؤسسات باإلنفتاح على اخلارج من خالل إتباع عدة أشكال إلس"تلك اإل

 ."قتصادية عادليةدير البسيط إىل غاية الوصول إىل إسًتاتيجية جتارية إاألسواق اخلارجية بدءا من التص

 ستمرارية وذلك لشدة ادلنافسة بُت قاء واإللبإن الًتكيز على سوق واحد ببلد واحد أصبح ال يضمن ا
تالشت  ادلؤسسات القائمة فيو، كذلك عدم القدرة على احلفاظ على حصة السوق ادلعتادة ألن احلواجز

ستمرارىا يكون من خالل التفكَت يف تنويع األسواق وزلاولة التواجد يف أكثر وبالتايل تطوير ادلؤسسة وإ
 من سوق ويف أكثر من بلد.
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  ال  شًتاطات الدولية ادلطلوبة إال أن ادلؤسسات اجلزائريةبو الدولة يف رلال التوافق مع اإلبالرغم مما قامت
ستثمارات لتحسُت جودة ادلنتج وزيادة اإلنتاجية ورفع القدرة التنافسية يف تزال حتتاج إىل ادلزيد من اإل

 العادلية. األسواقاألسواق الدولية على مواجهة التحديات وادلنافسة يف 

 البيئة ومعايَت  إن ادلعايَت البيئية أوروبية ادلنشأ، حيث تعترب منطقة أوروبا ىي أوىل مناطق العامل اليت أولت
تم تداولو يف األسواق،  إال أهنا أصبحت مطلبا دوليا وجواز ادلرور ألي منتج ي ،ىتماما كبَتاالتوافق البيئي إ
عتبارات البيئية للمشروعات اليت تتضمن حق احلماية خاصا لإل ات التعاون الدولية وزناتفاقيكما أعطت إ

يف اجملال البيئي كأحد األدوات الًتوجيية عند رسم اخلطط  ةالبيئية، كذلك ظهرت ادلعارض ادلتخصص
 التصديرية.

  من حجم  66,3%إن السوق األوروبية تعد من أىم الشركاء التجاريُت للجزائر، حيث دتثل حنو
ادلعايَت البيئية ادلعتمدة يف ، ومن مث فإن عدم تطبيق 5102ية إىل األسواق الدولية سنة صادراتنا اخلارج

دراتنا إىل األسواق مبا يتطلب حتاد األورويب كعالمات اجلودة والتعبئة والتغليف سيًتتب عليو تقليص صااإل
 ستفادة القصوى من الشراكة.اإلىتمام هبذه ادلعايَت لتحقيق اإل

 ىتمام  موقف ادلؤسسات اجلزائرية من اإلشًتاطات وادلعايَت البيئية واإلجتاه حنو اإلالتحسن النسيب يف
رتفع عدد ادلؤسسات احلاصلة على شهادة وتكنولوجيا اإلنتاج األنظف حيث إ بالبحث والتطوير واجلودة

 .5102مؤسسة سنة  012إىل  5112مؤسسات سنة  3من  ISO 14000اجلودة البيئية 

 سة كانت مبا فيها ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة عند تفكَتىا يف تدويل نشاطها، أن البد على أي مؤس
حتدد نقاط قوهتا ونقاط ضعفها، وأن تدرس احمليط اخلارجي احمللي للوقوف عند الفرص والتهديدات اليت 

البيئية الدولية أىم معوق يواجو  شًتاطاتوقة لعملية تدويلها حيث تعترب اإلقد تكون مساعدة أو مع
 عملية تدويل ادلؤسسات.

 طالعنا على واقع تدويل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة اجلزائرية، تبُت أهنا تتخذ شكل واحد للدخول إثر إ
 إىل األسواق الدولية، حبيث ختتار آلية التصدير للدخول إىل األسواق الدولية.

 تفاقية الشراكة األوروبية، إال أن ذ إىل السوق األورويب حتت مضلة إاعلى الرغم من دتتع الصادرات بالنف
تفاقية سوق مل تشهد طفرة ملموسة حتقق اإلستفادة القصوى من ىذه اإلالصادرات اجلزائرية ذلذه ال
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ادلنتجات احليوانية والنباتية،  صادراتشًتاطات البيئية خاصة يف ية لإلتطبيقات اخلفللباإلضافة لتعرضها 
 واليت ال زالت تعاين من صعوبة النفاذ إىل ىذه السوق. جات الكيميائية، ادلواد الغذائية واحليوانيةادلنت

 التوصيات: .ب

نتهت إليها اك عدة من التوصيات اذلامة اليت إباإلضافة إىل النتائج السابقة اليت دتت اإلشارة إليها، ىن
 الدراسة نوردىا فيما يلي:

  قتصاد ائر جزءا متكامال مع السياسات اإلقتصادية، فالبيئة واإلالبيئية يف اجلز جيب أن تكون السياسة
قتصاد ودتده ة تدعم اإلقتصاد قوي كما أن البيئة النظيفديكن احلفاظ على البيئة إال يف إ متالزمان فال

 بادلوارد.

 ىداف ىذه دمج مبادئ التنمية ادلستدامة يف سياسات الدولة وبرارلها ومشروعاهتا حىت تتوجو أ
ادلشروعات وآليات تنفيذىا حنو ضمان حتقيق التنمية ادلستدامة من خالل مراجعة التشريعات البيئية 
والسياسات التجارية ادلتتبعة والعمل على إصدار التشريعات وتبٍت السياسات اليت تتالءم مع متطلبات 

يق التنمية ادلستدامة لألجيال القادمة النظام التجاري العادلي من ناحية واحملافظة على البيئة نظيفة لتحق
من ناحية أخرى من خالل تعزيز تطبيق تلك التشريعات على القطاع الصناعي وتبٍت مفهوم الصناعة 

 اخلضراء واإلنتاج األنظف ودرلهم يف التشريعات والسياسات الصناعية.

 حتقيق الكفاءة اإلنتاجية ومحاية عتبار منافع تطبيق ادلعايَت البيئية وما ينتج عنها من جيب األخذ يف اإل
خًتاق عايَت لزيادة القدرة التنافسية إلىتمام بدعم تطبيق ىذه ادليئة والصحة العامة مبا يستلزم اإلالب

 قتصادي من ناحية أخرى.من ناحية ولتعزيز النمو اإلاألسواق الدولية 

 اإلنتاج غَت  النظيمة وعملياتستثمار يف التكنولوجيا الوعي البيئي وخلق مناخ يشجع اإل نشر وزيادة
من خالل تقدمي الدعم ادلايل  ISO 14000متثال دلتطلبات تطبيق نظام اإلدارة البيئية الضارة بالبيئة واإل
متثال واحملافظة على البيئة كالتخفيضات الضريبية أو اإلعفاءات اجلمركية على ر حوافز اإلوالفٍت وتعزيز دو 

أىداف بيئية معينة على أن كافحة التلوث والربط بُت التسهيالت وحتقيق ادلواد الصديقة للبيئة ومعدات م
يتم توفَت حصيلة ىذه التسهيالت مع الغرامات والضرائب على ادلخالفات تطبيقا دلبدأ )ادللوث يدفع( مبا 

 قتصادية والقدرة التنافسية.ية الفعالية البيئية والكفاءة اإليكون مفيدا من ناح
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  تقدمة التجارة العادلية ليكون أكثر فاعلية وإجيابية يف ضبط وحتديد العالقة بُت الدول ادلتفعيل دور منظمة
ئية ستخدام القيود وادلعايَت البيعدم إ ر يف حترير التجارة مع التأكد منستمراوالدول النامية من خالل اإل

س بيئية صحيحة ضد قتصادية مقنعة غَت تعريفية وغَت مربرة على أسبصورة متشددة كوسيلة محائية إ
صادرات الدول النامية ومنها اجلزائر خاصة مع زيادة ىذه ادلمارسات من قبل الدول ادلتقدمة مع 

قتصادياهتا من ادلنافسة األجنبية، كما أهنا البد وأن تعكس الوضع صات األزمة العادلية بغرض محاية إإرىا
أ ادلسؤوليات ادلشًتكة ولكن ادلتفاوتة وفقا البيئي والتنموي الذي تطبق عليو وتتالءم معو، وتطبق مبد

لطبيعة وظروف وإمكانيات كل دولة خاصة وأن الدول ادلتقدمة كانت ادلتسبب األول لظهور العديد من 
 ادلشكالت البيئية.

 قتصادية والتعاون مع العامل اخلارجي لضمان نقل التكنولوجيا احلديثة ومساندة تقوية الروابط والعالقات اإل
ستخدام ة القائمة مع السياسات البيئية وإلدول ادلتقدمة لتسهيل تكيف التجهيزات اإلنتاجيودعم ا

والعمل على توفَت ادلناخ واإلستقرار  أساليب جديدة وإعانات البحث والتطوير لتطوير أساليب اإلنتاج
 ستثمارات األجنبية.لتشجيع جذب اإل

 ها من مؤسسات دتويل زللية ودولية دلساعدة العمل على إعداد مشروعات وإنشاء صناديق يتم دتويل
ادلالئمة اليت تتوافق مع ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة على تبٍت السياسات التجارية واإلجراءات البيئية 

الدولية. باإلضافة إىل  شًتاطات البيئية العادلية وحتقيق التنمية ادلستدامة وتدعم التنافسية يف األسواقاإل
ألجنيب يف أساليب وتقنيات اإلنتاج األنظف وادلشاريع الصديقة للبيئة وإدخال البعد ستثمار اتشجيع اإل

 ستثمارات األجنبية وسياسات تنمية الصادرات.اإليف السياسات اليت حتكم البيئي 

 ة بدور فعال يف دعم ادلؤسسات الصغَت اذليئات الداعمة لتدويل ادلؤسسات اجلزائرية ساىم ضرورة أن ت
وير ىذه ادلؤسسات والنهوض هبا لإلرتقاء ستحداث برامج جديدة لدعم وتأىيل وتطك بإوذل وادلتوسطة

صادراهتا وقدرهتا التنافسية  ىتمام بنظم اجلودة وتطبيق النظم وادلعايَت البيئية ادلطلوبة وزيادةبإنتاجيتها واإل
 ندماج يف األسواق العادلية.واإل

  ة عن طريق التقدم التكنولوجي بالًتكيز على الكفاءة اإلنتاجيضرورة مواكبة التطورات والتحوالت الدولية
دتو ودعمو بالتطوير والتحديث واإلبتكار رتقاء مبستوى ادلهارات والتنويع يف اإلنتاج وحتسُت جو واإل

لتزام بادلعايَت البيئية وتطبيق التكنولوجيا السليمة بيئيا ونظم اجلودة الشاملة يف اإلنتاج باإلضافة إىل اإل
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عتماد نتاج وإعادة تدوير ادلخلفات واإلظم اإلدارة البيئية اليت تؤدي إىل ختفيض وترشيد مدخالت اإلون
على مصادر الطاقة اجلديدة وادلتجددة مبا يسهم يف ختفض تكاليف اإلنتاج وحتسُت اجلودة وزيادة القدرة 

 على النفاذ إىل األسواق الدولية.

 ومات ادلتعلقة بالبيئة ة ووزارة البيئة والقطاع اخلاص لنشر ادلعلالتعاون والتنسيق بُت األجهزة احلكومي
عم الفٍت األجنيب لتطوير وحتفيز ستفادة من برامج ادلعونات والدوتشجيع اإلبتكار ونقل التكنولوجيا واإل

خًتاق ادلؤسسات لألسواق الدولية مع محاية البيئة وتذليل العقبات التمويلية واإلجرائية مبا يسهم يف إ
خفض تكاليف اإلنتاج ادلرتبطة باإللتزام مبواصفات عزيز قدرة ادلؤسسات على حتقيق مكاسب الكفاءة و ت

 شًتاطات البيئية.اجلودة واإل

 ولية والقيام سًتاتيجيات تسويقية للتعريف باألسواق وحتديد الفرص ادلتاحة يف السوق الداإلىتمام بوضع إ
ستعانة بعة طلب ادلستهلكُت وأذواقهم باإلية ورصد ومتاجتاىات األسواق العادلبالدراسات للتنبؤ بإ

رتقاء بالكوادر العاملة دلعارض اخلارجية وزيادة اإلشًتاك يف اوالشركات األجنبية ادلتخصصة واإل باخلربات
يف رلال الًتويج وزيادة قيمة الدعم ادلوجو للمعارض وتوسيع شبكة العالقات مع السالسل السلعية 

 لنفاذ إىل األسواق الدولية والتواجد الدائم فيها.العادلية لزيادة ا

  تنمية ادلوارد البشرية برفع مهارات وكفاءة العمالة مبا يتناسب مع متطلبات الصناعة وزيادة إنتاجية العامل
مراكز التدريب ودعمها وتطويرىا من خالل ربط سياسات التعليم ومتطلبات الصناعة والتوسع يف 

ستفادة من برامج حتديث الصناعة والربامج اليت يبية اليت حتتاجها الصناعة واإلدر ستحداث الربامج التوإ
ستقدام اخلرباء وإرسال البعثات الدول ادلتقدمة إلنشاء ادلراكز وإتتيحها ادلنظمات الدولية والتعاون مع 

بط األجور ستقرار العمالة ور احلديثة وتوفَت ادلناخ ادلناسب إلالتدريبية للتعرف على أحدث التقنيات 
 باإلنتاجية.

 تبسيط إجراءات التصدير وتذليل كافة العقبات أمام ادلصدرين وختفيف األعباء والرسوم اجلمركية ادلفروضة 
والعمل على حتديث ادلوانئ وتطوير اخلدمات اللوجستية للشحن  والضرائب لتخفيض تكاليف اإلنتاج،

يل عمليات التصدير والتسليم يف ادلواعيد احملددة هوالنقل ودعمها بالقدرات التكنولوجية ادلتطورة لتس
ستثمارات والتجارة وإزالة ادلعوقات اليت دلعرقلة لإلووضع التشريعات الالزمة للتغلب على القيود اإلدارية ا

 ستثماراتو.ت وهتيئة ادلناخ للقطاع اخلاص لإلنطالق وزيادة حجم إتقف عثرة يف تنمية الصادرا
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 كوسيلة للتوغل اشرة مع أطراف أجنبية يف اخلارج  ستثمارات أجنبية مباشرة أو غَت مبالتوجو حنو القيام بإ
 يف األسواق الدولية.

 عتبار عند  الدول األوروبية، واألخذ يف اإلستعانة مبا ىو متبع يفور أجهزة الرقابة على اجلودة باإلتفعيل د
ختبار وحتديد جهة واحدة إل ، العادليةواألنظمة وادلعايَتوضع ادلواصفات احمللية ادلواصفات القياسية 

كتساب وق يف ادلؤسسات اجلزائرية وإوفحص ادلنتجات مع الًتكيز على التأكد من اجلودة حىت يتم الوث
ستحداث الشعارات ن خالل تطوير وتأىيل ادلعامل واإلختبارات اجلزائرية، وإالسمعة التجارية م

 سواق الدولية.والعالمات اجليدة اليت دتيز مؤسساتنا يف األ

  ع اجلغرايف للشركاء التجاريُت وعدم الًتكيز على توجيو صادراتنا ىيكل الصادرات وتوسيع دائرة التوزيتنويع
ريقية مشًتكة يف إطار التعاون ألسواق زلددة وفتح أسواق جديدة وإجياد كيانات وتكتالت عربية وإف

بتكار قية لنقل وتشجيع التكنولوجيا واإلبُت ىذه الدول وإنشاء شبكة إقليمية عربية وإفري قتصادياإل
ولة ومالحقة التطورات السريعة ومواجهة التشدد والتعسف ات لتنمية وتطوير ادلؤسسات ادلدوتبادل اخلرب 

رتبطة باألسواق العادلية من قبل األسواق األوروبية يف تطبيق ادلعايَت البيئية واحلد من التأثر بالظروف ادل
 قتصادية.اخلارجية الناجتة عن األزمات اإل ومواجهة الصدمات

 ًتاتيجية سائرية على أن تكون ىذه اإلقتصادية اجلز يجية متكاملة لتدويل ادلؤسسات اإلسًتاتوضع إ
 قتصادية و البيئية.متكاملة مع السياسات اإل

 آفاق البحث: .3

 قًتاح ألمهها:جوانب جديرة بالبحث، وفيما يلي إ بُت لنا أن ىناكبعد إجراءنا للدراسة الراىنة، ت

 .ادلواصفات القياسية للجودة كحواجز غَت مجركية للتجارة اخلارجية 

 قتصادية يف األسواق الدولية. للجودة على تنافسية ادلؤسسات اإل أثر تطبيق نظام اإلدارة ادلتكامل 
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 1ة حتليلية مقارنة(، منشورات احلليب احلقوقية، طإمساعيل جنم الدين، القانون اإلداري البيئي ) دراس ،
 .2012بًنوت، لبنان، 

  ،إلياس أبو جودة، األمن البشري وسيادة الدول، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، بًنوت، لبنان
2008. 

 بًنوت، لبنان، 1إياد عاشور الطائي، زلسن عبد علي، الرتبية البيئية، ادلؤسسة احلديثة للكتاب،ط ،
2010. 

 ،2012 بدوي زلمد عباس، زلاسبة البيئة، ادلكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، مصر. 
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  ،ثامر البكري وأمحد النوري، التسويق األخضر، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن
2009. 

 عمان، األردن، 1وزيع، طجابر ساسي دىيمي، اإلدارة البيئية والتنمية ادلستدامة، دار األيام للنشر والت ،
2015. 

  جون ىدسون، مارك ىرندر، العالقات اإلقتصادية الدولية، ترمجة: طو عبد اهلل منصور، زلمد عبد
 .1987الصبور زلمد علي، دار ادلريخ، الرياض، السعودية، 

 ة، اإلسكندرية، خالد مصطفى قاسم، إدارة البيئة والتنمية ادلستدامة يف ظل العودلة ادلعاصرة، الدار اجلامعي
 .2007مصر، 

  ،2015ديب كمال، منظمة التجارة العادلية والتحديات البيئية، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر. 

  رضا عبد السالم، زلددات اإلستثمار األجنيب ادلباشر يف عصر العودلة: دراسة مقارنة لتجارب كل من
 .2007، مصر، 1كتبة العصرية، طشرق وجنوب شرق آسيا مع التطبيق على مصر، ادل

 2005، عمان، األردن، 2رضوان زلمود العمر، مبادئ التسويق، دار وائل للنشر والتوزيع، ط. 

 عمان، األردن، 1زاىر عبد الرحيم عاطف، إدارة األعمال الدولية، دار الراية للنشر والتوزيع، ط ،
2016. 

  ،والتوزيع مدخل تسيًن ادلؤسسات، دار اخللدونية للنشرزايد مراد، اإلجتاىات احلديثة يف إدارة ادلنظمات ،
 .2012اجلزائر، 

  ،زرزار العياشي وبراك حنان، مبادئ وإسرتاتيجيات التسويق الدويل، دار الكتاب احلديث، القاىرة، مصر
2016. 

  ،2005زكريا طاحون، إدارة البيئة حنو اإلنتاج األنظف، مطبعة الناس، القاىرة، مصر. 
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 احالم، دور اقتصاديات الطاقة ادلتجددة يف حتقيق التنمية االقتصادية ادلستدامة يف الدول ادلغاربية،  زواوية
 .2014، اإلسكندرية، مصر، 1مكتبة الوفاء القانونية، ط

 عمان، األردن، 1سامح عبد ادلطلب عامر، إدارة األعمال الدولية، دار الفكر ناشرون وموزعون، ط ،
2010. 

 ،2000، األردن، 1مبادئ العالقات الدولية، دار وائل للطباعة والنشر، ط سعد حقي توفيق. 

 2007، عمان، األردن، 1سعد غالب ياسٌن، اإلدارة الدولية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ط. 

 وتو سالفة طارق عبد الكرَل الشعالن، احلماية الدولية للبيئة من ظاىرة اإلحتباس احلراري يف بروتوكول كي
، بًنوت، لبنان، 1م(، منشورات احلليب احلقوقية، ط1992)يف إتفاقية تغًن ادلناخ لسنة  1997
2010. 

  ،2007مسًن حامد مجال، احلماية القانونية للبيئة، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر. 

  رؤية إقتصادية  10011، 9000مسًن زلمد عبد العزيز، جودة ادلنتج بٌن إدارة اجلودة الشاملة واأليزو
 .1999وفنية وإدارية، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، مصر، 

  سهًن ابراىيم حاجم اذلييت، اآلليات القانونية الدولية حلماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة، منشورات
 .2014، بًنوت، لبنان، 1احلليب احلقوقية، ط

  عمان، األردن، 1العادلية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طسهيل حسن الفتالوي، منظمة التجارة ،
2006. 

 القاىرة، 1سي يب راو، العودلة الكونية وأبعادىا اإلدارية، ترمجة عبد احلكيم اخلزامي، دار الفجر، ط ،
 .2003مصر، 

 أمحد عبد اخلالق وأمحد بديع بلح، حترير التجارة اخلارجية يف دول العامل النامي، الدار اجلامعية،  السيد
 .2002، القاىرة، مصر، 1ط
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  السيد أمحد عبد اخلالق، السياسات البيئية والتجارة الدولية: دراسة حتليلية للتأثًن ادلتبادل بٌن السياسات
 .2000العربية، مصر،  البيئية والتجارة الدولية، دار النهضة

 عمان، 1شادي خليفة اجلوارنو، إقتصاديات البيئة من منظور إسالمي، عماد الدين للنشر والتوزيع، ط ،
 .2014األردن، 

 1صالح عبد الرمحان عبد احلديثي، النظام القانوٍل الدويل حلماية البيئة، منشورات احلليب احلقوقية، ط ،
 .2010بًنوت، لبنان، 

 1حلجار وداليا عبد احلميد صقر، نظم اإلدارة البيئية والتكنولوجية، دار الفكر العريب، طصالح زلمود ا ،
 .2006القاىرة، مصر، 

  ،طارق إبراىيم الدسوقي عطية، األمن البيئي: النظام القانوٍل حلماية البيئة، دار اجلامعة اجلديدة
 .2009اإلسكندرية، مصر، 

 2006لدولية، الدار اجلامعية، مصر، عبد السالم أبو قحف، إدارة األعمال ا. 

  ،1993عبد السالم أبو قحف، إقتصاديات األعمال، ادلكتب العريب احلديث، مصر. 

  ،2004عبد السالم أبو قحف، حبوث التسويق والتسويق الدويل، دار اجلامعة اجلديدة، مصر. 

 مصر، 1يف إدارة األعمال، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، ط عبد السالم أبو قحف، دراسات ،
2001. 

 2009، ، مصر2عبد السالم أبو قحف، مبادئ التسويق الدويل، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، ط. 

 اإلسكندرية، 1عصام الدين أبو علفة، التسويق الدويل، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، ط ،
 .2003مصر، 

 2008، سوريا، 1راىيم اخلضر، إدارة األعمال الدولية، دار رسالن للطباعة والنشر، طعلي إب. 

 2003، عمان، األردن، 1علي عباس، إدارة األعمال الدولية، دار حامد للنشر والتوزيع، ط. 
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  ،1996عمرو خًن الدين، التسويق الدويل، دار الكتب، القاىرة، مصر. 

 يف القرن احلادي والعشرين...أي سياسات عادلية، دار الكتاب  فتيحة ليتيم ونادية ليتيم، البيئة
 .2016، القاىرة، مصر، 1احلديث،ط

 عمان، األردن، 1فريد زلمد عوادي، محاية البيئة بٌن الشريعة والقانون، دار األيام للنشر والتوزيع، ط ،
2016. 

 2015للنشر والتوزيع، اجلزائر،  كمال ديب، منظمة التجارة العادلية والتحديات البيئية، دار اخللدونية. 

  كمال كاظم جواد الشمري وآخرون، ادلعايًن البيئية والقدرة التنافسية للصادرات، دار األيام للنشر
  .2016، عمان، األردن، 1والتوزيع، ط

 1مات سيقر، ترمجة خالد العامري، ادلرجع العادلي إلدارة اجلودة، دار الفاروق للنشر والتوزيع، ط ،
 .2008القاىرة، مصر، 

  ،ماجد راغب احللو، قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر
2007 . 

  ،2010مثىن عبد الرزاق العمر، التلوث البيئي، دار وائل، عمان، األردن. 

 عمان، األردن، 1زلمد صاحل تركي القريشي، علم إقتصاد التنمية، دار إثراء للنشر والتوزيع، ط ،
2010. 

 ةزلمد عبد الوىاب العزاوي، أنظمة إدارة اجلودة والبيئ  ISO9000 ISO14000 دار وائل للنشر ،
 .  2002والتوزبع، عمان، األردن، 

  ،زلمد ماضي، كمال ديب، اقتصاديات الطاقات الناضبة وادلتجددة، النشر اجلامعي اجلديد، تلمسان
 .2017اجلزائر، 
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  1عي، دليل التشخيص وحتديد األىداف ووضع اخلطط يف ادلؤسسات، دار الرضا، طزلمد مرعي مر ،
 .1999دمشق، سوريا، 

 2010، عمان، األردن، 1زلمود العكة، إدارة األعمال الدولية، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط. 

  والتوزيع، زلمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، إدارة األعمال الدولية، دار ادلناىج للنشر
 .2007، عمان، األردن، 1ط

 جدة، 1معجم الصحة البيئية وادلهنية إجنليزي/عريب، مركز النشر العلمي جلامعة ادللك عبد العزيز، ط ،
 .2010السعودية، 

  ،2015منًن نوري، التسويق الدويل، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر. 

 ليتيم سعيد، دور ادلنظمات الدولية يف محاية البيئة من التلوث بالنفايات اخلطرة، دار حامد للنشر  نادية
 .2016والتوزيع، عمان، األردن، 

  جنم العزاوي، عبد اهلل حكمت النقار، إسرتاتيجيات ومتطلبات وتطبيقات إدارة البيئة، الطبعة العربية
 .2015الثانية، عمان، األردن، 

  علي األنصاري، التلوث البيئي: سلاطر عصرية وإستجابة علمية، دار دجلة للنشر، عمان، نعيم زلمد
 .2009االردن، 

  ،ىناء عبد الغفار، االستثمار األجنيب ادلباشر والتجارة الدولية: الصٌن منوذجا، بيت احلكمة، بغداد
 . 2002العراق، 

 2003، وىران، اجلزائر، وناس حيي، دليل ادلنتخب احمللي حلماية البيئة، دار الغرب. 

  ي.ف.ميالنوفا، أ.م.ريابتشكوف، ترمجة أمٌن طربوش، اجلوانب اجلغرافية يف محاية الطبيعة، دار عالء
 .1996، سوريا، 1الدين، ط
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  يوسف حجيم الطائي وآخرون، نظام إدارة اجلودة يف ادلنظمات اإلنتاجية واخلدمية، دار اليازوري العلمية
 .2009، األردن، للنشر والتوزيع، عمان

 2009، عمان، األردن، 1يونس إبراىيم أمحد مزيد، البيئة يف اإلسالم، دار احلامد للنشر والتوزيع، ط. 

  ،2008يونس إبراىيم أمحد مزيد، البيئة والتشريعات البيئية، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن. 

  :ب. الرسائل الجامعية

  بن محو عبد اهلل، تدويل ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة، مذكرة ماجستًن تسويق، جامعة ايب بكر بلقايد
 .2009/2010تلمسان، 

  بن طًنش عطاء اهلل، تعزيز ادليزة التنافسية للصادرات خارج احملروقات يف ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة
صص جتارة دولية، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، اجلزائرية، أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية خت

2016/2017. 

  بومجعة مسٌن، مسامهة لصياغة إسرتاتيجية لتدويل نشاط ادلؤسسات الكربى، ادلتوسطة والصغًنة )دراسة
حول تدويل بعض ادلؤسسات اجلزائرية(، أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية، ختصص إقتصاد دويل، 

   .2015/2016سكرة، جامعة زلمد خيضر ب

  ،بوحفص رواٍل، ادلراجعة البيئية يف ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية، رسالة ماجستًن يف العلوم االقتصادية
 .2006/2007ختصص إقتصاد وتسيًن البيئة، كلية احلقوق والعلوم اإلقتصادية جامعة ورقلة، اجلزائر، 

 لنفايات اإلنتاج  الصناعي حالة مركب الكوابل بسكرة، أطروحة دكتوراه يف  تومي ميلود، معاجلة إقتصادية
 .2000/2001العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 

  حسونة عبد الغين، احلماية القانونية للبيئة يف إطار التنمية ادلستدامة، أطروحة دكتورة حقوق، فرع قانون
 .2012/2013أعمال، جامعة زلمد خيضر بسكرة، اجلزائر، 
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  دراسة –خالد أعراب، األبعاد التسويقية للمسؤولية البيئية وإنعكاساهتا على تنافسية ادلؤسسة الصناعية
، مذكرة ماجستًن يف العلوم التجارية ختصص تسويق، جامعة أمحد -حالة مؤسسة امسنت متيجة مبفتاح

 .2014/2015بوقرة، بومرداس، 

 رة العادلية وتأثًنىا يف الدول النامية على ضوء نظام جتاري متعدد خًن الدين بلعز، التحديات الراىنة للتجا
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه جتارة دولية، جامعة زلمد -مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر–األطراف 

 .2014/2015خيضر، بسكرة، 

 2009-2001لفرتة دوار إبراىيم، آليات تدويل نشاط ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة اجلزائرية خالل ا ،
مذكرة ماجستًن يف العلوم االقتصادية ختصص مالية واقتصاد دويل، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، 

2011/2012. 

  رزاي سعاد، إشكالية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة، رسالة ماجستًن يف علوم التسيًن، كلية العلوم
 .2007/2008االقتصادية وعلوم التسيًن، جامعة اجلزائر، 

 ( رشيد عالب، نظم اإلدارة البيئيةISO 14000 واقع ومعوقات تطبيقها يف ادلؤسسات اإلقتصادية )
 .2016/2017يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيًن، جامعة زلمد بوضياف ادلسيلة، 

 ة ادلاجستًن حقوق، رمضان عبد اجمليد، دور اجلماعات احمللية يف رلال محاية البيئة، مذكرة لنيل شهاد
 .2010/2011جامعة ورقلة، 

  زينب عبد اهلل أمحد مجيل، إطار مقرتح لتحقيق التكامل بٌن نظم مجع ومعاجلة ادلخلفات وصناعة التعبئة
والتغليف بتطبيق على ادلخلفات البالستيكية، رسالة ماجستًن، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة 

 .2003/2004 مصر، عٌن مشس،

  سامية علي البزي، وقاع اإلدارة البيئية يف األردن، رسالة ماجستًن يف اإلدارة العامة، كلية العلوم
 .1999/2000االقتصادية والعلوم اإلدارية، جامعة الًنموك، األردن، 
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  دراسة تطبيقية على عينة  –ساوس الشيخ، أثر تطبيق اإلدارة البيئية يف إطار سلسلة اإلمداء على األداء
أطروحة دكتوراه علوم التسيًن، جامعة تلمسان،  –ن شركات الصناعة الغذائية اجلزائرية م

2012/2013. 

  سلمان محدان محيد الدغيمات، مشكالت اإلدارة البيئية يف األردن وسبل معاجلتها، رسالة ماجستًن يف
 .2003/2004اإلدارة العامة، جامعة آل البيت، األردن، 

 بين صافية، اذليئات اإلدارية ادلكلفة حبماية البيئة، مذكرة ماجستًن، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  سهام
 .2009/2010جامعة اجلزائر، 

  شوقي زلمد سليمان، تقييم فعالية تطبيق نظم اإلدارة البيئية، أطروحة دكتوراه يف العلوم البيئية، معهد
 .2010/2001 مصر، مشس،الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عٌن 

  شعبة الصناعات –شيشة نوال، آثار التحالفات كإسرتاتيجية لنمو ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة
حالة الدول ادلغاربية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم التسيًن، ختصص إقتصاد  -الغذائية

 .2015/2016، 03صناعي، جامعة اجلزائر 

 ،اخليار التكاملي لبناء نظامي إدارة اجلودة والبيئة وفقا للمواصفتٌن القياسيتٌن  صاحل علي زلسن ادلدحجي
، )دراسة حالة يف شركة عدن للحديد(، أطروحة دكتوراه يف ISO 9000و ISO 14001الدوليتٌن 

 .St. lements ،2011/2012إدارة األعمال: 

  زيادة القدرة التنافسية لصادرات الصناعات طارق نعمان إبراىيم الرفاعي، نظم اإلدارة البيئية ودورىا يف
الغذائية ادلصرية، أطروحة دكتوراه يف فلسفة العلوم البيئية، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عٌن 

 .2013/2014مشس، مصر، 

  الطاىر صديق، أثر النظام الضرييب للحد من التلوث البيئي يف اجلزائر، أطروحة الدكتوراه يف العلوم
، 3قتصادية فرع التحليل اإلقتصادي، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن، جامعة اجلزائراإل

2015/2016. 
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  دراسة حالة –طويل آسيا، ادلؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية يف ظل حتديات العودلة، قطاع البرتوكيماويات
، 03ة، فرع ختطيط، جامعة اجلزائر أوبك، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادي -مؤسسة سونطراك

2013/2014. 

  عبد الكرَل خليل إبراىيم الصقار، "منوذج لتقوَل نظامي إدارة اجلودة والبيئة وفقا دلتطلبات ادلواصفتٌن
 ST("، أطروحة دكتوراه، اجلامعة العادلية ISO 9001( و)ISO 14001الدوليتٌن )

cléments ،2008. 

 ادلنعم أمحد الفقي، اإلدارة البيئية للعمران احلضري، رسالة ماجستًن يف التخطيط العمراٍل، كلية  عبد
 .2007/2008اذلندسة جامعة عٌن مشس، مصر، 

  عبد ادلنعم بن أمحد، الوسائل القانونية اإلدارية حلماية البيئة يف اجلزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف
 .2008/2009 احلقوق، جامعة اجلزائر،

  عز الدين دعاس، آثار تطبيق نظام اإلدارة البيئية من طرف ادلؤسسات الصناعية، رسالة ماجستًن ختصص
إقتصاد تطبيقي وإدارة ادلنظمات، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيًن، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 

2011. 

 ظيم اإلداري اجلزائري، رسالة ماجستًن يف علي زلمد، مدى فاعلية دور اجلماعات احمللية يف ظل التن
 .2010/2001القانون اإلداري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة اجلزائر، 

  ،فرج إبراىيم الرزاز، دور ادلنظمات غًن احلكومية يف تنمية اإلدارة البيئية، رسالة ماجستًن يف العلوم البيئية
 .1999 مصر،  مشس،معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عٌن

  حالة ادلؤسسات –فرحات غول، مؤشرات تنافسية ادلؤسسات اإلقتصادية يف ظل العودلة اإلقتصادية
 .2005/2006، 03، أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية، جامعة اجلزائر -اجلزائرية

  سالة ماجستًن، كلية فريد ياقوت، اإلستقاللية ادلالية للجماعات احمللية دراسة حالة ثالث بلديات، ر
 .2010/2001قتصادية، جامعة تلمسان، العلوم اإل
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  مشان عبد الكرَل، دور نظام اإلدارة البيئية يف حتقيق ادليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية دراسة حالة
، رسالة ماجستًن علوم تسيًن، ختصص إدارة األعمال SCAEKمصنع اإلمسنت عٌن الكبًنة 

 .2011/2012مية ادلستدامة، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر، اإلسرتاتيجية والتن

  مىن أبو العطا زلمد حليم، ادلعايًن البيئية والتنمية ادلستدامة والقدرة التنافسية للصادرات ادلصرية، أطروحة
 .2012/2013قتصاد ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاىرة، مصر، دكتوراه يف فلسفة اإل

 :العلمية الملتقياتج. 

  بروش زين الدين ودىيمي جابر، دور نظام اإلدارة البيئية يف حتسٌن األداء البيئي، ادللتقى الدويل حول
 .2011نوفمرب  23و 22األداء ادلتميز للمنظمات واحلكومات، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يومي 

 يز ادلؤسسات اإلقتصادية على محاية البيئة بن حبيب عبد الرزاق، بن عزة زلمد، دور اجلباية يف ردع وحتف
من أشكال التلوث، ورقة عمل مقدمة للملتقى العلمي الدويل لسلوك ادلؤسسات االقتصادية يف ظل 

 21-20رىانات التنمية ادلستدامة والعدالة اإلجتماعية ادلنعقد جبامعة قاصدي مرباح بورقلة، يومي 
 .2012نوفمرب 

 عبد السالم، أثر اإلستخدامات اخلفية للمعايًن البيئية على تسويق بن عبد العزيز سفيان، سللويف 
ادلنتجات اجلزائرية يف األسواق الدولية، مداخل مقدمة يف ادللتقى الوطين األول حول اإلمتثال للمعايًن 
البيئية مدخل حديث لتحسٌن األداء التنافسي للمؤسسات اجلزائرية، ادلركز اجلامعي عٌن تيموشنت، 

 .2017أفريل  20و 19ر، يومي اجلزائ

  خوٍل رابح، بلعز خًن الدين، التجارة اخلارجية للجزائر بٌن الرتتيبات التجارية اإلقليمية والنظام التجاري
متعدد األطراف، ادللتقى الوطين األول حول اإلقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة، واقع ورىانات ادلستقبل،  

 .2014نوفمرب  24-23جارية وعلوم التسيًن، جامعة الطارف، كلية العلوم اإلقتصادية والت

  دمحاٍل عزيز، عياط سعاد، تأثًن ادلعايًن البيئية على حتديد القدرة التنافسية للصادرات اجلزائرية حنو اإلحتاد
األورويب، ادللتقى الوطين األول حول اإلمتثال للمعايًن البيئية مدخل حديث لتحسٌن األداء التنافسي 



 :المصادر والمراجعقائمة 
 

 
304 

ؤسسات اجلزائرية، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن، ادلركز اجلامعي بلحاج بوشعيب، للم
 .2017أفريل  20-19عٌن تيموشنت، 

  زرزور برامهي وعبد احلميد حفيظ، دور الشراكة يف تدويل إقتصاديات الدول النامية: دراسة حالة ادلؤسسة
، ادللتقى الدويل: آثار وإنعكاسات إتفاق الشراكة  (SOMIPHOS) الوطنية للحديد والفوسفاط

 سطيف، على اإلقتصاد اجلزائري وعلى منظومة ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة، جامعة فرحات عباس
 .2006نوفمرب  14-13 اجلزائر، يومي

 مداخلة زىية بوديار وعبد الرزاق براىيمي، تقييم األثر البيئي للمنشآت كأداة لتحقيق التنمية ادلستدامة ،
مقدمة إىل ادللتقى الوطين األول حول آفاق التنمية ادلستدامة يف اجلزائر ومتطلبات التأىيل البيئي 

 .2010ماي  18قادلة، اجلزائر،  1945ماي  01للمؤسسة، جامعة 

  عبد الرمحان العايب، شريف بقة، "قراءة يف دور الداعم لتحسٌن األداء البيئي ادلستدام للمؤسسات
"، ادللتقى العلمي الدويل األول حول سلوك ادلؤسسة اإلقتصادية يف ظل -حالة اجلزائر–ية االقتصاد

 .2012نوفمرب  21-20يومي  جامعة ورقلة، اجلزائر، رىانات التنمية ادلستدامة والعدالة اإلجتماعية،

  ام هبا حتديات العريب غريسي، بلهامشي جهيزة، "واقع تطبيق ادلعايًن البيئية وتوجو اجلزائر حنو اإللتز
ورىانات لدعم القدرة التنافسية لصادراهتا"، ادللتقى الوطين األول حول اإلمتثال للمعايًن البيئية مدخل 

أفريل  19/20حديث لتحسٌن األداء التنافسي للمؤسسات اجلزائرية، ادلركز اجلامعي عٌن تيموشنت، 
2017. 

  لتحقيق تنافسية ادلؤسسة الصناعية اإلشارة إىل فاتح رلاىدي، شراف براىيمي، "اإلدارة البيئية كمدخل
، ادللتقى الدويل الرابع حول: ادلنافسة واإلسرتاتيجيات التنافسية   IBMو SONY حاليت مؤسسة

للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية والتسيًن والعلوم 
 .2010نوفمرب  08/09، يومي التجارية، جامعة الشلف، اجلزائر

  لعالوي عمر، تشخيص التصدير بادلؤسسة وحتليل البيئة اخلارجية ودورمها يف حتديد إسرتاتيجية غزو
األسواق الدولية، ورقة عمل مقدمة يف ادللتقى اخلامس يف التسويق الدويل بالتعاون مع اجلمعية التونسية 

 .2007التونسية، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ماي  للتسويق ادلنعقد يف رويال احلممات باجلمهورية
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  ،)لعمى أمحد، شنيين عبد الرحيم، بٌن متطلبات التنمية اإلقتصادية واإلنفاق البيئي )جتاذب أو تنافر
ادلتلقى الدويل الثاٍل حول األداء ادلتميز للمنظمات واحلكومات، الطبعة الثانية: منو ادلؤسسات 

 23و 22حتقيق األداء ادلايل وحتديات األداء البيئي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، واإلقتصاديات بٌن 
 .2011نوفمرب 

  زلمد زلمد السيد، التغًنات ادلناخية وإحتماالت تأثًناهتا ادلستقبلية على الوطن العريب، ادللتقى السادس
مواجهة التحديات، بًنوت،  دلنظمات اجملتمع ادلدٍل )التغًن ادلناخي( دور منظمات اجملتمع ادلدٍل يف

 .2009أغسطس  19-18لبنان، 

 منًن نوري، جللط إبراىيم، واقع وآفاق توجو شركة TOYOTA  ،حنو إنتاج ادلنتجات الصديقة للبيئة
ادللتقى الدويل الثالث بعنوان منظمات األعمال وادلسؤولية اإلجتماعية، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية 

 .2012فيفري  14/15عة بشار، وعلوم التسيًن، جام

 د. المجالت العلمية:

  ،إيثار عبد اذلادي آل فيجان وسوزان عبد الغين البيايت، تقوَل مستوى تنفيذ متطلبات نظام اإلدارة البيئية
 .، العراق70رللة اإلدارة واالقتصاد، العدد 

 1992، البحرين، 5، اجمللد 3البيئة، العدد  برنامج األمم ادلتحدة للبيئة، منرب. 

  شركة تويوتا كنموذج–بكوش كرمية، رفع كفاءة األداء التسويقي من خالل ختضًن إسرتاتيجية ادلؤسسة- ،
 .2013، جامعة مخيس مليانة، سبتمرب 09رللة اإلقتصاد اجلديد، العدد 

  على ضوء إتفاقيات ادلنظمة العادلية للتجارة، بلعز خًن الدين، خوٍل رابح، ادلتطلبات البيئية يف اجلزائر
، 2اجمللة الدولية للبيئة وتغيًن ادلناخ العادلي، ادلنظمة األورو العربية ألحباث البيئة وادلياه والصحراء، اجمللد 

 .2014، مانشسرت، ادلملكة ادلتحدة، 04العدد 

 كلية 04، العدد 05ظيم والعمل، اجمللد بن علي زىًنة، دور اجلماعات احمللية يف محاية البيئة، رللة التن ،
 .2016العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن، جامعة معسكر، نوفمرب 
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  قطر، سبتمرب  94التبانوغي  كمال الدين، وجعلنا من ادلاء كل شيء حي، رللة الرتبية، العدد ،
1990. 

 وادليزة التنافسية ادلستدامة زلاكاة لشركة ثامر بكري، خالد بين محدان، اإلطار ادلفاىيمي لإلستدامة HP 
، 09يف إعتمادىا إلسرتاتيجية اإلستدامة، رللة األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية، العدد 

 .2013جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

 لنامية، جباري شوقي، تدويل أعمال الشركات ادلتعددة اجلنسيات: بٌن ادلكاسب وادلخاطر على الدول ا
 .2014، اجلزائر، 2، جامعة قسنطينة01رللة دراسات إقتصادية، العدد

  مجال خنشور، محزة العوادي، حنو صياغة إسرتاتيجية متكاملة لتنمية صادرات ادلؤسسات الصغًنة
، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغاًل، 07وادلتوسطة اجلزائرية، رللة اإلسرتاتيجية والتنمية، العدد 

 .2017ة جويلي

  مخيس ناصر زلمد، تأثًن الثقافة التنظيمية يف تبين نظام اإلدارة البيئيةISO 14000 دراسة تطبيقية ،
، 4يف الشركة العامة لصناعة الزجاج والسًناميك، رللة جامعة األخبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد 

 .2012ق، ، جامعة األنبار كلية اإلدارة واالقتصاد، العرا08العدد 

  رداوية عمر، أثر اإللتزام بادلعايًن البيئية األوروبية على القدرة التنافسية للصادرات اجلزائرية، رللة اإلقتصاد
 .2015، جامعة مخيس مليانة، اجلزائر، 12، العدد 01اجلديد، اجمللد 

  ؤسسة تويوتا م–شاىد إلياس، دفرور عبد النعيم، أمهية ادلنتجات اخلضراء يف ادلؤسسات الصناعية
 .2016، جامعة زلمد خيضر بسكرة، ديسمرب 20، رللة أحباث إقتصادية وإدارية، العدد -منوذجا

  01شوقي جباري، تدويل أعمال الشركات ادلتعددة اجلنسيات، رللة دراسات إقتصادية، العدد رقم ،
 .2014جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي، 

  ادلؤسسات الصغًنة وادلتوسطة اجلزائرية بٌن فرص النجاح وسلاطر شوقي جباري، محزة العوادي، تدويل
 .2013، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ديسمرب 04الفشل، رللة أداء ادلؤسسات اجلزائرية، العدد 
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  عبد السالم كمال، احملاسبة البيئية أحد ادلتطلبات األساسية للمراجعة، رللة الرقابة ادلالية، اجملموعة العربية
 .1999، تونس، ديسمرب، 35لألجهزة العليا للرقابة ادلالية، العدد

 عبد الكرَل خليل الصفار: منوذج لقوَل نظام إدارة البيئة وفقا دلتطلبات ادلواصفة الدولية ISO14000 
، جامعة بابل، 01، العدد 19دراسة مبعمل إمسنت الكوفة، رللة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية، اجمللد 

 .2011العراق، 

  عبد الناصر موسى وأمال رمحاٍل، اإلدارة البيئية وآليات تفعيلها يف ادلؤسسات الصناعية، رللة أحباث
 .2008، جامعة زلمد خيضر بسكرة، اجلزائر، 04إقتصادية وإدارية، العدد

  مركز 110عالء احلديدي، قمة األرض والعالقة بٌن الشمال واجلنوب، رللة السياسة الدولية، العدد ،
 .1992الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية، القاىرة، مصر، 

  الكويت، 211زلمد عبد القادر الفقي، القرآن الكرَل وتلوث البيئة، رللة الوعي اإلسالمي، العدد ،
1982. 

  ادلخفي أمٌن، عامر حبيبة، دور تبين اإلدارة البيئية يف ادلؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية يف دعم متطلبات
اجلزائر(، رللة البشائر اإلقتصادية، –نمية ادلستدامة )دراسة حالة شركة توزيع الكهرباء والغاز حتقيق الت

 .2017، جامعة طاىري زلمد بشار، جوان 02اجمللد الثالث، العدد 

  موسى عبد الناصر، رمحان أمال، اإلدارة البيئية وآليات تفعيلها يف ادلؤسسة الصناعية، رللة أحباث
ة، العدد الرابع، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن، جامعة بسكرة، ديسمرب اقتصادية وإداري

2008. 

  نادية راضي عبد احلليم، دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء ادلتوازن لتفعيل دور منظمات
، كلية التجارة، 02العدد، 21األعمال يف التنمية ادلستدامة، رللة العلوم اإلقتصادية واإلدارية، اجمللد

 .2005جامعة األزىر، القاىرة، مصر، 
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 ه. سالسل بحثية متخصصة:

 سلسلة جسر التنمية، ادلعهد العريب (تعاريف وقضايا) حسان خضر، اإلستثمار األجنيب ادلباشر ،
 .2004للتخطيط، السنة الثالثة، الكويت، 

  ،مدخل تنظيمي تكاملي حتليلي، اجلزء الثاٍل، رعد حسن الصرن، أساسيات التجارة الدولية ادلعاصرة
 .2001، دار الرضا للنشر، دمشق، سوريا، شباط 119سلسلة الرضا للمعلومات 

  معهد التخطيط القومي: ادلعايًن البيئية والقدرة التنافسية للصادرات ادلصرية، سلسلة قضايا التخطيط
 .2007، مصر، أغسطس 196والتنمية، العدد 
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 https://css.escwa.org.lb/sdpd11-13nov07/11.pdf  
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 :أهم العالمات البيئية ومناطق تواجدها
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