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 البعد البيئي في تخطيط وإدارة المؤسسة الصناعية

 الحاج لخضر 1ساعد هماش جامعة باتنة  أ.
 

 ملخص: 
استحوذ موضوع البيئة يف اآلونة األخرية على اهتمام كبري على املستوى احمللي والعاملي،  

للتدهور البيئي اخلطري الذي يشهده العامل، والذي يرجعه الكثري من الباحثني البيئيني إىل نظرا 
املمارسات البشرية، خاصة الثورة الصناعية وما تبعها من استنزاف للموارد البيئية وما أنتجته من تلوث 

اعة من أبرز نبشىت أنواعه نتيجة الغازات املنبعثة والنفايات الصناعية، ومن جهة أخرى تعد الص
النشاطات اإلنسانية مبختلف تقنياهتا وتكنولوجياهتا، ال يستطيع االستغناء عنها يف حياته احلديثة، 
وبني البيئة والصناعة وما يتخللهما من تناقضات ومشكالت وجب التفكري يف كيفية تطوير الصناعة 

بعد البيئي في السة املوسومة بـ : واملصانع دون االضرار بالبيئة، ومن هذا املنطلق انبثقت هذه الدرا
 ، لتتقصى البعد البيئي املدمج أثناء عملية ختطيط املؤسساتتخطيط وإدارة المؤسسة الصناعية

 الصناعية، وأبرز األولويات واالحتياطات البيئية أثناء إدارهتا .
 

 مقدمة:
القتصاد ا تعترب املؤسسة الصناعية ركيزة االقتصاد الصناعي احلديث، ونتيجة ألضرار 

والصناعة على البيئة ظهر ما يسمى باالقتصاد البيئي، والذي من أولوياته مراعاة األبعاد البيئية وعدم 
املساس هبا، ومن الركائز األساسية للتنمية املستدمية كذلك احلفاظ على البيئة ووقايتها من خمتلف 

ما زاد عدد وة واستنزاف املوارد، وكلالعمليات التنموية، فاالقتصاد يف مفهومه العام يقوم على الثر 
السكان كلما زاد الطلب على هذه املوارد، فإن مل تُراع األبعاد البيئية أثناء عملية الطلب والتزايد يقع 
االختالل والتدهور البيئي، وحىت املصانع يف بداية الثورة الصناعية وما تنتجه من غازات وانبعاثات  

ل إليه ث مبختلف أنواعه خاصة تلوث اهلواء واملاء والرتبة، ونتيجة ملا وصكان هلا األثر الفعال يف التلو 
العامل من تدهور بيئي على خمتلف األصعدة وجب التفكري يف كيفية محاية البيئية واحلفاظ عليها، 
لذلك أصبح البعد البيئي املتغري الرئيسي يف أي عملية صناعية أو تنموية، تشكل مراعاته ضرورة 
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يئة يفرضه املبدأ العام القائم على التنمية املستدامة واستدامة البيئة لألجيال القادمة، وبني الب وحتمية ملا
 والصناعة يتبادر إىل الذهن التساؤل التايل: 

 فيما تتمثل أهم األبعاد البيئية المراعاة أثناء عملية تخطيط وإدارة المؤسسة الصناعية؟

ط وإدارة البعد البيئي في تخطيدراسة املوسومة بـ: هذه ال تهدفوانطالقا من هذا التساؤل  
إىل إبراز أهم األبعاد البيئية الواجب مراعاته أثناء عملييت التخطيط واإلدارة المؤسسة الصناعية، 

للمؤسسة الصناعية، فهناك أبعاد بيئية تراعى أثناء عملية التخطيط واإلنشاء، وهناك أبعاد أخرى تأيت 
مية ي أبعاد تدمج خالل عملية إدارة املؤسسة وخمتلف عملياهتا وفقا للضرورة واحلتيف املرحلة الثانية وه

 البيئية. 
هذه الدراسة يف أهنا تناولت موضوعا جد مهم سواء على الساحة احمللية أو  أهميةوتكمن  

، تالعاملية، فموضوع البيئية أصبح الشغل الشاغل ملختلف احملافل الدولية، واملنظمات وشىت اجلمعيا
نتيجة ملا آل إليه العامل من تدهور بيئي يهدد البشرية بأكملها حاضرا ومستقبال، وأمهية إدراج البعد 
البيئي يف اجملال الصناعي يندمج ضمن ما يسمى باالقتصاد البيئي والذي من أولوياته احلفاظ على 

لصناعية التنموية عمليات االبيئة ووقايتها، واعتبارها اخلط األمحر الذي ال جيب جتاوزه يف خمتلف ال
 واالقتصادية.

ميكن اعتبار هذه الدراسة من حيث نوعيتها أو منطها ضمن  لمنهجيةومن الناحية ا 
الدراسات والبحوث النظرية التحليلية، وتندرج بدورها ضمن الدراسات األساسية يف مدلوهلا العام 
وحقلها الشامل، لكوهنا حبثا وصفيا وحتليليا للعالقة القائمة بني البيئة والصناعة من خالل أهم األبعاد 

نهج وانطالقا من نوعية الدراسة فقد انتهجت امل، أثناء عملية إنشاء املصانع وإدارهتاالواجب مراعاهتا 
الوصفي املؤسس على وصف الظاهرة كما هي يف الواقع، وحتليلها حتليال كميا وكيفيا، ومبا أن هذه 

حتليلية( و الدراسة ضمن الدراسات النظرية األساسية فقد استعني هبذا املنهج بطريقة كيفية )وصفية 
لوصف أهم األبعاد البيئية وفهمها فهما شامال وحتليلها حتليال دقيقا لتسهيل عملية ربطها مبفهوم 

 الصناعة وإنشاء املصانع للوصول إىل كيفية دجمها يف التخطيط واإلدارة الصناعية.
 ،الدراسة لتحقيق مسعاها باإلضافة إىل مقدمة وخامتة على ثالثة حماور أساسية ستشتملو 

األول كمدخل مفاهيمي يضم مجلة من املفاهيم األساسية واليت أمهها: البعد البيئي، ختطيط املؤسسة 
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الصناعية، إدارة املؤسسة الصناعية، أما احملور الثاين فسيشتمل على أهم األبعاد البيئية املراعاة أثناء 
لبيئية املدجمة أثناء أبرز األبعاد ا عملية التخطيط إلنشاء املصانع، مث يأيت احملور الرابع لُيفصل بدوره

 إدارة املؤسسة الصناعية.
 المحور األول/ مدخل مفاهيمي: 

 البعد البيئي:  -1
كلمة البعد كلمة متعددة االستخدام، جاء معناها يف قاموس املعاين على أهنا:" نقيض   

نصوبًا، الحق وتاٍل، ويكون مظرف مبهم ال يفهم معناه إالّ باإلضافة ملا بعده، يدّل على ما هو  قَـْبلُ 
َدى" :صديقه، والبُـْعدُ  بعدَ  أو جمروًرا، ويُبىن على الضّم إن قطع عن اإلضافة جاء أخي

َ
 .(1)اتِّساع امل

إذن فالبعد ظرف مبهم ال يفهم معناه إال باإلضافة ملا بعده، وهذا هو املقصود من أن    
اين بفهم ما بعدها، فعندما نقول مثال البعد اإلنسكلمة البعد متعددة االستخدام وال تفهم بدقة إال 

فنشري إىل اجلوانب واالعتبارات اإلنسانية ونفس الشيء إذا قلنا البعد االجتماعي، وينطبق ذلك على 
 البعد البيئي وغريه.

كلمة عامة وشاملة يصعب حتديد معناها بدقة ووضوح، فهي تتخذ عدة   البيئةأما كلمة 
تماعية مبا بعدها، فهناك بيئة طبيعية، وبيئة بشرية، وبيئة اقتصادية، وبيئة اجمعاين خاصة إذا أحلقت 

 ا. ...اخل، ولتحديد مفهوم البيئة يف املفاهيم املركبة السابقة جيب حتديد منط العالقة بينها وبني ما يليه
ـــا ويف هذا اإلطار تعد البيئة مفهوما معقدا، ومن املفاهيم شائعة االستخدام، يرتبط مدلوهل

بنمط العـالقة بينـــها وبني مسـتخدمها، حيث ترتبط بالعديد من النشاطات البشرية، لذا فمن غري 
اليسري أن نضع تعريفاً شامالً للبيئة يستوعب استخداماهتا املختلفة، حيث يتطلب ذلك اإلملام بإطار  

االت الوجود  خمتلف جمالواسع تتجاوز الطبيعة الفيزيائية إىل فهي مبفهومها كل من هذه اجملاالت
اإلنساين، وتتنوع بتنوع نشاط اإلنسان والذي يعد يف جوهره جدل بني اإلنسان والطبيعة، وهو الذي 

 .(2) أمثر احلضارة اإلنسانية بأسرها
وتعرف البيئة على أهنا:" كل ما حييط باإلنسان من أشياء تؤثر على الصحة، فتشمل املدينة 

وأهنارها وآبارها وشواطئها، كما تشمل أيضاً كل ما يتناوله اإلنسان من بأكملها، مساكنها وشوارعها 
 .(3) طعام وشراب، وما يلبسه من مالبس باإلضافة إىل العوامل اجلوية والكيميائية وغري ذلك
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كما تدل أيضا على: "الوسط أو املكان الذي يعيش فيه اإلنسان وغريه من الكائنات 
والعوامل اليت تساعد الكائن احلي بقائه ودوام حياته، أو هي  احلية، وهي تشكل جمموعة الظروف

جمموع العوامل الطبيعية والعوامل اليت أوجدهتا أنشطة اإلنسان اليت تؤثر يف ترابط وثيق على التوازن 
 .(4)البيئي، وحتدد الظروف اليت يعيش فيها اإلنسان بتطور اجملتمع"

سب م البيئة مفهوم واسع ومتشعب يتحدد حمن خالل التعريفات السابقة يتضح أن مفهو   
استخدامات الكلمة يف حد ذاته ضمن السياق اللغوي، ولكن املتفق عليه هو أن البيئة مبفهومها 
الواسع والشامل تشمل كل ما حييط باإلنسان، يتأثر به ويؤثر فيه، وال ميارس حياته اليومية إال ضمنه،  

 ية )من صنع اإلنسان ضمن حميطه الطبيعي(.كما توجد هناك بيئة طبيعية وبيئة اصطناع
 تخطيط المؤسسة الصناعية: -2
"التخطيط هو اإلعداد املسبق للشيء وتنفيذ هـذا اإلعـداد وفقا لألهداف واالسرتاتيجيات   

املوضوعة، ويكون التنفيـذ من خالل مراحل تنفيذية وزمنية، ومـن أشـكاله اخلطـط اخلماسية والعشرية 
تنفذها احلكومـات للنمـو والتقدم، وهناك أنواع من التخطيط مثل: التخطيط اهليكلـي،  والسنوية اليت

 .(5)التخطــيط الــوظيفي، التخطيط اإلداري "
أما املؤسسة الصناعية فاملقصود هبا تلك املؤسسات املختصة بالصناعة وإنتاج خمتلف   

ني عدة ناء ...اخل، ومييز يف علم االقتصاد باملنتوجات الصناعية كاآلالت، املالبس، األحذية، مواد الب
 أنواع من املؤسسات، فهناك مؤسسا صناعية، وأخرى جتارية، وأخرى خدماتية...اخل.

وانطالقا من مفهوم التخطيط وربطه باملؤسسة الصناعية، نصل إىل أن مفهوم ختطيط   
م األويل لإلنشاء القائ املؤسسة الصناعية هو ذلك اإلعداد املسبق الذي يشمل اإلنشاء واملخطط

أساسا على بناء املصنع والتزويد باآلالت وتوفري اليد العاملة واملواد األولية، ومنه فإن ختطيط املؤسسة 
 الصناعية يعترب كخطة مبدئية قبل البدء يف إرساء لبناهتا. 

 إدارة المؤسسة الصناعية: -3
لتنظيمات طة اإلنتاجية يف الصناعة وايقصد باإلدارة عملية اإلشراف والسيطرة وتنسيق األنش  

الرمسية األخرى، وعادة ما تنقسم اإلدارة كعملية إىل اإلدارة التنفيذية، وإىل اهليئة االستشارية أو اإلدارة 
املتخصصة اليت تضطلع مبهمة األدوار الداعمة، مثل شئون األفراد والشئون القانونية، والبحث 

 .(6)والتطوير
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ة دارة تأيت بعد عملية التخطيط واإلنشاء، واملقصود بإدارة املؤسسة الصناعيومنه يتبني أن اإل  
عملية اإلشراف والتنسيق والسيطرة على خمتلف األنشطة الصناعية بداية باإلنتاج وانتهاء بالتوزيع وما 

 يتخللهما من عمليات، باإلضافة إىل اإلشراف على العمال وتقسيم العمل فيما بينهم.
ا املدخل املفاهيمي يتبني أن مقصد الدراسة بصفة عامة هو إبراز خمتلف ومن خالل هذ  

ة األبعاد البيئية الواجب مراعاهتا أثناء عملية ختطيط وإنشاء املؤسسة الصناعية، مث خمتلف املعايري البيئي
 الواجب مراعاهتا أيضا أثناء إدارة عملييت اإلنتاج والتوزيع.

 تبيينها من خالل الشكل اآليت:  وكتصور عام هلذه املفاهيم ميكن  

 (: تصور عام للمفاهيم األساسية للدراسة.11) الشكل رقم

 
 من تصميم الباحث المصدر :

 المحور الثاني/ األبعاد البيئية المراعاة أثناء التخطيط إلنشاء المؤسسة الصناعية: 
قبل البدء يف عملية بناء املصانع ومرافقها وجب اتباع خمططات تفصيلية لكيفية البناء   

ة يوالتجهيز واحرتام جمموعة من املعايري الدولية واحمللية، واخلضوع للقوانني واملراسيم اليت حتدد كيف
اإلنشاء وفقا لرتاخيص املدن الصناعية اليت متنحها الدولة، ومن بني أهم هذه االشرتاطات احرتام 

املؤسسة 

 الصناعية

تخطيط وإنشاء 

املؤسسة 

 البعد البيئي 

املؤسسة إدارة 

 الصناعية
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جمموعة من األبعاد البيئية أثناء عملية التخطيط وبعدها، وهو ما يسمى بالتآخي البيئي للمصانع، 
 : (7) ومن أهم هذه األبعاد البيئية نذكر ما يلي

 اختيار موقع اإلنشاء: -1 
وفق -وهو أول خطوة يف عملية اإلنشاء بعد التخطيط–حيث حيدد اختيار موقع اإلنشاء   

املعيار البيئي بوجوب بعده عن املناطق السكنية، خاصة إذا كان املصنع ذو أثر بيئي كإحداث التلوث 
مكن ملسواء التلوث املائي أو اهلوائي أو تلوث الرتبة، كما أن عناصر مبىن املصنع تتعدد واليت من  ا

ان جتمــع ضمن مبنــى واحــد أو تفصل يف عدة مبانــي فــي املوقع العــام للمصنــع على ان تســتويف 
الشــروط التصميميــة اخلاصة بــكل منها، ويضم املوقع العام للمصنع ثالثة عناصر رئيســية هي: املباين، 

نقــاط الدخــول واخلــروج واملراقبة،  مسارات احلركة ومساحات مناورة الشاحنات، باإلضافــة الــى
واملواقف وتنسيق املوقع، وتشــمل مباين املوقع العام للمصنــع مباين التصنيــع، واإلنتــاج، والتخزين، 
والبحــث واملختبــرات، وخدمــات العامليــن، مبانــي اإلدارة واحلــرس ومبىن مرافق اخلدمات اهلندســية 

ت احلركة ومساحات مناورة الشاحنات ضمن املوقع فيجب ان تراعي حركة حتميل املساندة، أما مسارا
املنتجات وتفريغ املواد اخلام، ومناورة الشــاحنات والناقــالت وحركة السيارات لكل من املوظفني 

 والعمالء، وحركة املشاة.
ب أن جي فكل هذه املكونات تدخل ضمن تفاصيل اختيار املوقع وكيفية التصميم، وبيئيا  

يتآخى املوقع مع البيئة يف كل مكوناته وعناصره وأال يكون هناك ضرر بيئي جراء إنشاء املصنع يف 
هذا املوقع وأن خيضع للمعايري البيئية العاملية القائمة على مكافحة التلوث واحلفاظ على البيئة وسالمة 

 السكان خاصة يف املناطق احملتوية على مدن صناعية.
 :(8) ليياختيار موقع إنشاء املصنع وفقا للمعايري احمللية والدولية على ما ويعتمد يف   

 نوع الصناعة اليت يقوم هبا املصنع وذلك بالنسبة لقرب املصنع أو بعده عن املناطق السكنية. 
  ال بد أن يكون املصنع قريبا من وسائل النقل واملعابر التجارية، وذلك لتسهيل نقل السلع

 .وتصديرها()استريادها 
 أن يكون قريبا من مصادر املواد األولية املستخدمة يف الصناعة. 
 أن تكون الرتبة جيدة، ويكون منسوب املياه اجلوفية منخفض. 
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  أن تكون مصادر الطاقة متوفرة يف املكان )مولد كهربائي أو حمطة توليد صغرية(، باإلضافة
كات اه للطوارئ(، كذلك ال بد من توفر شبإىل مصادر املياه )مياه للشرب، مياه لإلنتاج، ومي

 .صرف يف املوقع
  التضاريس تلعب دورا أيضا يف عملية اختيار املوقع، ويقدر أكرب ميل للمناطق الصناعية بـ

5% .. 
  :املساحة املطلوبة من خالل معطيات ويتم تقديرأن تكون املساحة كافية إلقامة املشروع 

النقل(،  و احة الالزمة للشوارع والطرق يف املشروع )احلركة املس وذلك حبساباملشروع ومتطلباته 
حجم اآلالت وأبعادها وأماكن تواجدها، طريقة و أماكن التخزين ونوعية املواد املخزنة  كذلك

لكل عامل على  2م2و بالتايل املساحة الالزمة لذلك، عدد العمال )عادة تعطى مساحة 
ه املتطلبات باإلضافة إىل مساحة إضافية األقل(، اخلدمات و املرافق العامة، كل هذ

 .لالمتدادات و التوسعات املتوقعة
  للبيئةمراعاة الظروف اجلوية )التوجيه(، وكذلك مصادر التلوث. 

 والشكل التايل ميثل منوذج الختيار املوقع لبناء مصنع وفقا للمعايري البيئية.  
 و، الصين.(: موقع مصنع سيمنس لإللكترونيات، شينغد12الشكل رقم )

 
اعية هيئة املدن الصن، ليل معايير اشتراطات بناء المصانع والخدمات المساندة بالمدن الصناعيةداملصدر: 

 .25، ص 2102ومناطق التقنية، السعودية، 
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وجيــب كذلك يف عملية اختيار املوقع مراعــاة شــروط ومقاييــس جــودة اهلــواء والضوضــاء   
الرائحــة الكريهــة، واملــواد الســامة والضــارة بالصحــة، ومقاييــس التوهــج والوميض، واملــواد ذات 

واالشــعاع واملواد املشــعة، والدخان واالتربة والبخار واملــواد امللوثة للهواء، واالهتــزازات، وتلوث املياه 
 وغريهــا.

 المناطق المفتوحة والواجهات:-2 
تعترب املناطق املفتوحة وواجهات املصنع من أهم األولويات يف ختطيط املصانع ألهنا تشكل   

الصورة الكلية للمصنع، وتسهل عملية التنقل والتوصيل، كما تسهل على العاملني ممارساهتم وتشعرهم 
دة شروط عبالراحة خاصة املساحات اخلضراء والفواصل الزراعية، ويراعى يف تصميم املناطق املفتوحة 

 :(9) يليوحمددات، ميكن ذكرها فيما 
  ان تكون مجيع عناصر تصميم املناطق املفتوحة مالئمة ملقياس وارتفاع وكتــل فرغات املباين

 الصناعية.
  ان تساعد معاجلات املناطق املفتوحة على جعل املبىن الصناعي منسجما من حيث املقياس

 مع حميطه اخلارجي.
 مــن مســاحة القطعــة كحــد أدنــى 5 %لتنسيق املوقع، وخيصص يستخدم الفناء األمامي

 للمناطق املفتوحة.
 الشجريات الدائمة اخلضرة واملسطحات اخلضــراء  /تنســيق املناطق املفتوحــة وزراعتها باألشــجار

وممــرات املشــاة ومواقــف الســيارات املكشوفة، مع دراسة توافق أمكنتها وارتفاعاهتا مع املداخل 
 واحلركة واألسوار.

  م ضمــن االرتداد عن الســور لتنســيق املوقــع واألشــجار، وذلك هبــدف حتســني 1ختصيــص
 م حول مبىن اإلدارة لتنسيق املوقع.1للمصنع كذلك خصص  املنظر العام

وأما تصميم الواجهات فهو ما يربز الصورة اجلمالية للمصنع خاصة إذا كان جماورا لطرق   
رئيسية أو مقابال لألنظار العامة، وهنا يأيت الدور األساسي واملهم لعملية التخطيط، حيث جيب أن 

انع يساير خمتلف التقنيات التكنولوجية واحلديثة لتصميم املصيراعى هذا اجلانب بأمهية كبرية و 
وواجهاهتا، ومراعاة اجلوانب البيئية يف ذلك، واتباع جمموعة من املعايري، نضمنها يف النقاط 

ــــــالت  : (10)اليةـــ
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  م.1م، وال يقل ارتفاعها عن 1ال يقل عرض أي نافذة يف صالة اإلنتاج عن 
 نع.تتناسب مع البيئة احلارة يف التشطيبات اخلارجية لواجهات املص جيب استخدام املواد اليت 
  العناية بالواجهات من حيث تنويع ألوان الدهانات، امناط اجلدران، األشكال والتصميمات

 احلديثة...اخل.
  ال يسمح بظهور وحدات التكييف يف الواجهات اخلارجية للمصنع ويلزم إتباع األساليب

 بيئة عمرانية مرحية من الناحية البصرية.املعمارية اليت حتقق 
والشكل املوايل يوضح لنا كيفية تصميم املناطق املفتوحة وواجهات املصانع مبا يتوفق مع   

 التقنيات احلديثة والشروط البيئية.
 (: تصميم المناطق المفتوحة والواجهات لمصنع سامسونج بالفيتنام.13الشكل رقم)

 
 /http://www.electrony.net التايل:متوفر على املوقع االلكرتوين  المصدر:

 االستدامة البيئية للمصانع: -3
تعتبــر االستدامة واحلفاظ على املوارد مــن أكثــر املفاهيم حداثة يف الوقت احلـايل، وادخاهلا   

طاقة، واملوارد التوفري، يف استهالك الضمن متطلبــات التطويــر، والتصميــم، وإدارة املنشــآت، يؤدي اىل 
 الطبيعيــة، والــى حتقيــق بيئــة أفضل يف الســكن والعمل، يعــود التصميم املســتدام فــي املبانــي الصناعية

 :(11)باملنافع التالية
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 حتقيق الكفاءة يف تصميم املنشــآت واملباين، والتقليل من استهالك الطاقة. -
ض مياه الشرب، مما يســاعد على تقليل انتاج امليــاه املبتذلة وبالتالــي يؤدي إىل خف ترشــيد استهالك -

 تكلفة معاجلتها، أو نقلها.
حتســني البيئة الداخلية للمباين، وذلــك يكون من خالل جمموعة مــن األمور املهمــة واليت تتضمن  -

 إدارة وهج الشمس، وضوء النهار وعوامل أخرى.نوعية أفضــل للهواء، واحلــرارة الداخلية املالئمة، و 
التخفيــف من األثار الســلبية على البيئــة اخلارجية، تتضمن انبعاث أقــل للغازات الضــارة، والتقليل  -

 من
 تلــوث امليــاه واهلــواء، والتوفري يف استهالك املياه.

وارد ل، من خالل تقليل تكلفة الطاقة واملحتقيــق مــردود اقتصــادي علــى املدى املتوسط، والطوي -
األخرى والتشغيل والصيانة، وتأمني بيئة انتاجيــة أفضل فــي املصانــع من خــالل بيئة داخلية أفضل 

 للعامل.
لذلك يشجع املالكــون واملســتثمرون، على أخذ مبدأ االستدامة جبدية، من خالل العمل   

 تطوير وتصميم املنشــآت الصناعية، وااللتزام باملعايري واإلرشــاداتعلى إدخال مفاهيم االستدامة فــي 
املوصي هبا، وحث املطوريــن واالستشاريني واملقاوليــن العامليــن فــي املــدن الصناعيــة على تأمني وســائل 

صصة خموحلول لتقليص انتاج النفايات، بدءا من تصميم املصنع واملنشآت التابعة له وتأمني مساحات 
 جلمع وفصــل النفايات الناجتة عند تشــغيله وكذلك خالل عملية البناء، واخريا خالل تشغيل املصانع.

 (: نموذج االستدامة البيئية في تصميم المصانع.4الشكل رقم )

 
 /http://www.asiagreenbuildings.comمتوفر على املوقع االلكرتوين التايل: المصدر: 
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 .األبعاد البيئية المراعاة أثناء إدارة المؤسسة الصناعية )اإلدارة البيئية(المحور الثالث / 
مع بداية الثورة الصناعية وأثناء تطورها، شهد العامل بداية للتدهور البيئي ومع مرور الوقت   

طر الذي التفكري يف وسيلة للحد من هذا اخل-خاصة يف جمال البيئية-بدأ االقتصاديون والباحثون 
ية لبشرية يف كينونتها وكياهنا، فظهر يف اجملال االقتصادي، وبالضبط يف إدارة املؤسسات االقتصاديهدد ا

مبختلف أشكاهلا ما يسمى باإلدارة البيئية، القائمة أساس على دمج البعد البيئي ومراعاهتا يف خمتلف 
 اعية. ات الصنالعمليات اإلدارة، واليت تعد كأفضل منوذج ومقياس ملراعاة البيئة يف النشاط

  مفهوم نظام اإلدارة البيئية والكفاءة البيئية: -1 
اإلدارة البيئية على أهنا: "جزء من النظام  ISO عرفت املنظمة الدولية للمواصفات واملقاييس  

اإلداري الشامل الذي يتضمن اهليكل التنظيمي ونشاطات التخطيط واملسؤوليات واملمارسات 
واملوارد املتعلقة بتطوير السياسة البيئية وتطبيقها ومراجعتها واحلفاظ واإلجراءات والعمليات 

 .(12)عليها"
األمم املتحدة فقد عرفت اإلدارة البيئية على أهنا: "وضع اخلطط والسياسات البيئية من  أما  

 نأجل رصد وتقييم اآلثار البيئية للمشروع الصناعي، على أن تتضمن مجيع املراحل اإلنتاجية، بدءا م
احلصول على املواد األولية وصوال إىل املنتج النهائي واجلوانب البيئية املتعلقة به، وتقوم أيضا على 
تنفيذ كفء لإلجراءات الرقابية، مع األخذ بعني االعتبار جانب التكاليف واألثر الضرييب هلذه 

ة ملنع التلوث ائق املتبعاإلجراءات إضافة إىل كيفية استخدام املوارد وال بد من توضيح األدوات والطر 
 .(13)واالستخدام الرشيد للموارد"

وإثر اهتمام املؤسسات الصناعية باجلانب البيئي، ونتيجة للتطورات التكنولوجية اليت شهدهتا   
خمتلف اجملاالت منها الصناعية ظهرت انشغاالت بيئية جديدة كتطور ملفهوم اإلدارة البيئية الصناعية، 

 ة البيئية.وهي ما يعرف بالكفاء
على أهنا: "قـدرة املنظمـة علـى حتقيـق أهـدافها، وتعتمـد علـى ايتزيوني وقد عرفها أيضا   

القـدرة واملعـايري املسـتخدمة يف قياسها على النموذج املستخدم يف دراسة املنظمات، وغالبا مـا يسـتخدم 
تصال وأساليب مثل بناء السلطة وأمناط اال هـذا   املتغـري بوصـفه متغـريا تابعـا ملتغـريات مستقلة أخرى

 .(14)اإلشراف والروح املعنوية واإلنتاجية"
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وعرفت كذلك على:" توفري سلع وخدمات ذات أسعار تنافسية تشبع االحتياجات   
اإلنسانية وحتقق جودة احلياة للوصول هبا إىل املستوى الذي يتناسب مع طاقة حتمل األرض"، وتتحقق 

الرتكيز على اجلودة، منح اعتبارات  ،الرتكيز على خدمة العميل :من خالل أربعة مقاييس الكفاءة البيئية
أكثر حلدود الطاقة البيئية )أننا نستطيع أن نفعل باستمرار ما هو أكثر باستخدام ما هو أقل(، جتديد 

 . (15)منظور دورة احلياة
ـــاءة واحلد من    ــــ ــــــدد مقاييس الكفـــ ــــــة عناصر وتتحــــ ــــ ــــ ــــا خبمســــ ــــ ـــات الصناعية عمومـــ ــــ النفايـــ

التفوق الصناعي، اخليارات التكنولوجية، النتائج القياسية لألهداف البيئية، دورة جتديد  :هي
 ذه املقاييسأن الفوائد املتأتية من ه بورتراالستثمارات وإدارة العالقات مع املستفيدين، وقد اعترب 

تفوق يف الغالب تكاليفها، فاالرتباط األخضر للمؤسسات صار مشجعا كذلك من طرف احلكومات 
واملسريين ليس فقط من أجل الضغوط التشريعية، ولكن أيضا من أجل أثره يف تشجيع االندفاع حنو 

ي دولة أ التنافس والفعالية أو التأثري الصناعي البيئي. ويظهر ذلك جليا يف اجملهودات التنظيمية( يف
 .(16) )احملفزة واهلادفة لتطوير الوضعية التنافسية للمؤسسات األقل تلويثا يف األسواق العاملية

   المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واإلدارة البيئية: -2
، والصادرة عن املنظمة الدولية للتوحيد  ISO 14000 تعترب جمموعة املواصفات الدولية  

هي نتيجة لسلسلة من التطورات والنداءات الدولية بدأت يف مؤمتر  0992يف عام   ISOالقياسي
يف إستكهومل، والذي متخضت عنه اللجنة  0992األمم املتحدة عن بيئة اإلنسان الذي عقد عام 
والذي تضمن نداء  ،" " مستقبلنا املشرتك 0999الدولية للبيئة وإصدارها لتقريرها الشهري عام 

ة طوير نظام إدارة بيئي فعال، وتلي هذا أن انعقد مؤمتر األمم املتحدة عن البيئللمؤسسات الصناعية لت
 0991عام  ISO وبعده اختذت منظمة، 0992،يف ريو دي جانريو عام "والتطور " قمة األرض

هبدف تطوير جمموعة مواصفات لنظم اإلدارة البيئية حتت  TC207 قرارا بإنشاء اللجنة الفنية رقم
نظم اإلدارة البيئية، املراجعات البيئية : وهذا ملخاطبة املوضوعات البيئية التالية ISO 14000 الرقم

املصطلحات   )التدقيق البيئي(، امللصقات البيئية، سبل تقييم األداء البيئي، حتليل دورة احلياة،
 ، (17)والتعريفات البيئية، عالقة االجتاهات البيئية مبواصفات املنتج

 يوضح هذه التنظيمات:والشكل التايل   
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 (: تنظيمات الهيئة الدولية للتقييس.10) الشكل رقم

 
-http://www.qms.org.sa/qms/qms/certificates-ar/iso التايل:املوقع االلكرتوين  متوفر على المصدر:

14001 

وتطبيق مبادئ املواصفات الدولية يف املؤسسات الصناعية وغريها من املؤسسات ذات فوائد   
مجة تنعكس باإلجياب على املؤسسة وأدائها اإلداري، وتساهم بشكل كبري يف زيادة إيراداهتا وحتسني 

ــوائد احلصول على ش ــــر العمالء واملستهلكني ومن أهم فــ ــــ ــــ  ISOو هادة اإليز صورهتا العام يف نظــ
ــــــر مايلي:    نذكــــ

رضا العميل، حتسني العالقة مع اجملتمع، إرضاء املستثمر، حتسني صورة املنشأة ونسبة املشاركة يف 
ــرة على التكلفة، تقليل احلوادث، إظهـــــار  ـــــ ــــام، حتسني السيطـــــ ـــاء مبتطلبات إجازة النظـــــــ السوق، الوفـــ

ام، توفري املدخالت من اخلامات والطاقة، تسهيل احلصول على التصاريح، حتسني العالقة مع االهتم
 .(18) احلكومة

 والشكل التايل يوضح كيفية احلصول على شهادة اإليزو بالنسبة للمنشآت واملؤسسات.  
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 ISO 14001(: آلية تأهيل المنشآت للحصول على شهادات 6) الشكل رقم

-http://www.qms.org.sa/qms/qms/certificates-ar/isoمتوفر على املوقع االلكرتوين التايل: المصدر: 

14001 
  مهام وأهمية اإلدارة البيئية: -3 

 : (19) ميكن إمجال مهام اإلدارة البيئية عموما يف العناصر األربعة التالية
ة ملعاجلة التصحيحية اجلديد مراجعة األوضاع البيئية احلالية واإلشراف على تنفيذ اإلجراءات -0

 واحلد من مصادر التلوث يف الوحدات اإلنتاجية وحتقيق االلتزام بالقوانني واللوائح البيئية.
تنفيذ اإلجراءات الوقائية يف إطار خطة شاملة لإلنتاج األنظف وإدخال ضوابط جديدة للحد  -2

ملواد ك تشجيع استخدام امن التلوث بإجراءات قليلة أو عدمية التكلفة داخل املؤسسة، وكذل
غري املسببة للتلوث وإدخال تعديالت على املعدات وعلى تصميم املنتوج للحد من انبعاث 

 امللوثات.
 زيادة الوعي البيئي لدى العمال وتقدمي حوافز لتشجيع املبادرات الطوعية ملكافحة التلوث. -1
 تعزيز املشاركة احمللية واإلعالمية. -4
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رة البيئية يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة الصناعية إن من أهم ما حيتم أما أمهية اعتماد اإلدا  
ظهور اإلدارة البيئية يف اهليكل التنظيمي للمؤسسات الصناعية مسألة ختصيص وتقسيم العمل اليت 

 :(20) أقرها الكثري من العلماء باإلضافة إىل جمموعة أخرى من األسباب ندرج أمهها يف اآليت
التلوث ومحاية نوعية البيئة يف املؤسسة الصناعية من مهام سلطة واحدة ومعينة، متابعة مصادر  -

حيث تعد الكيان املؤسسي املعين بالقضايا البيئية للمؤسسة، والذي تكون على ذلك كل 
 تعامالت السلطة التنفيذية معه، فتحدد بذلك املسؤوليات يف حالة التقصري.

 وتكاليف تشغيل وحدات املعاجلة.حتقيق وفرة يف التكاليف الرأمسالية   -
 القدرة على إجراء دراسات للتحكم يف التلوث مع حتقيق هدف الرحبية للمؤسسة الصناعية.  -
 القدرة على إشراك الكفاءات اخلارجية املتخصصة يف تنفيذ برامج اإلنتاج األنظف.  -
 .وضع اإلرشادات اخلاصة بالنظافة العامة ومحاية البيئة الداخلية  -
 ية البيئة يف املؤسسة على حنو أفضل.رصد نوع -
والشكل التايل ميثل كيفية عمل نظام اإلدارة البيئية من خالل حتديد أهداف املؤسسة   

 وسياستها البيئية، وأسس التخطيط والتشغيل والتنفيذ.
 (: نظام عمل اإلدارة البيئية.10الشكل رقم)

 
 .94ص ،رجع سابقم موسي عبد الناصر ورمحان أمال:المصدر : 
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 خاتمة: 
مما سبق ذكره وبالتطرق إىل أهم األبعاد البيئية املراعاة أثناء عملية ختطيط وإنشاء املصانع   

من جهة، وأثناء إدارهتا من جهة أخرى، وانطالقا من التساؤل الرئيسي والذي فحواه: فيما تتمثل 
هذه الدراسة  فقد توصلت الصناعية؟أهم األبعاد البيئية املراعاة أثناء عملية ختطيط وإدارة املؤسسة 

 إىل جمموعة من النتائج أمهها: 
وجوب إدماج األبعاد البيئية يف ختطيط وإدارة املؤسسات خاصة الصناعية، وذلك نتيجة ملا آلت  -

 إليه األوضاع البيئية العاملية من تدهور وتضرر يهدد البشرية مجعاء يف حاضرها ومستقبلها.
املراعاة أثناء التخطيط إلنشاء املؤسسات الصناعية: اختيار املوقع املالئم أن أهم األبعاد البيئية  -

لإلنشاء، احتواء حميط املؤسسة على املناطق املفتوحة والواجهات، العمل على ترسيخ الفكر 
 املستدام أي االستدامة البيئية للمؤسسات الصناعية.

يئية، والذي سه من خالل نظام اإلدارة البأما بالنسبة للبعد البيئي يف إدارة هذه املؤسسات، فنلتم -
هدفه األساسي احلفاظ على البيئة ومحايتها من خمتلف اآلثار واالنعكاسات الصناعية واملمارسات 

 البشرية الالمسؤولة.
على املؤسسات الصناعية السعي للوصول إىل الكفاءة البيئية وليس فقط اإلدارة البيئية، والسعي   -

(، ألهنا ستنعكس عليها ISOاملنظمة الدولية للتوحيد القياسي) كذلك للحصول على شهادة
 اإلجياب وبعدة فوائد أمهها إرضاء املستهلك وحتسني صورة املؤسسة ناهيك عن الفوائد األخرى.

إدماج البعد البيئي يف إدارة املؤسسة الصناعية ُيستشف أساسا من مبادئ وركائز اإلدارة والكفاءة  -
هدافهما، حيث يتمثل اهلدف األساسي من دمج االعتبار البيئي يف إدارة البيئية، وأمهيتهما وأ

 املؤسسة الصناعية يف محاية ووقاية البيئية واحلث على احملافظة عليها وليس ختريبها.

 الهوامش:

، متوفر على املوقع االلكرتوين التايل: كلمة بعداموس املعاين، ق-(1) 
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar    :21/19/2105: بتاريخ 

ة ، التقرير األول ، املركز القومي للبحوث االجتماعي لتلوث البيئة الدراسة العلميةحممود الكردي وآخرون :  -(2)
 . 9، ص 2110واجلنائية ، حبث التكلفة االجتماعية لتلوث البيئة يف مصر ، القاهرة ، 
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،  2، املشكلة و احلل ، دار الكتاب احلديث ، ط تلوث البيئة أهم قضايا العصرإبراهيم سليمان عيسي :  - )3)

 .09، ص2111

سالة دكتوراه يف ، ر ماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدوليح:  يد املال صفيةز  - )4)
  .9، ص 2101العلوم، ختصص قانون دويل، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر، 

واجتماعية  سياسية واقتصادية)مصطلحات  عجم مصطلحات عصر العولمةم: مساعيل عبد الفتاح عبد الكايفإ - )5)
 .021، ص 2112الثقافية للنشر والتوزيع، مصر،  ،ونفسية وإعالمية(

، اجمللس األعلى 2ترمجة حممد اجلوهري وآخرون، اجمللد األول، ط، وسوعة علم االجتماعم: وردون مارشالج - )6)
 .002، ص 2119للثقافة، 

مناطق هيئة املدن الصناعية و ، والخدمات المساندة بالمدن الصناعيةليل معايير اشتراطات بناء المصانع د - )7)
 ، متوفر على الرابط االلكرتوين التايل:29، ص 2102التقنية، السعودية، 

  www.modon.gov.sa 

 ، متوفر على الرابط االلكرتوين التايل: سس تصميم المصانع والفراغات األساسيةأ - )8)
http://architectebook.blogspot.com/2012/02/blog-post_09.html 

 .15مرجع سابق، ص، ليل معايير اشتراطات بناء المصانع والخدمات المساندة بالمدن الصناعيةد - )9)

 .12، صملرجع نفسها - )10)

 .51، صملرجع نفسها - )11)

ة أحباث اقتصادية ، جملإلدارة البيئية وآليات تفعيلها في المؤسسة الصناعيةا موسي عبد الناصر ورمحان أمال:- )12)
 .29، ص2119وإدارية، العدد الرابع، جامعة بسكرة، اجلزائر، 

 ملرجع نفسه، ص ن.ا- )13)

 البيئية في تحسين األداء البيئي للمؤسسات، دراسة حالةور نظام اإلدارة د :ين الدين بروش، جابر دهيميز - )14)
، 2100، امللتقى الدويل الثاين حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، ورقلة، اجلزائر، شركة االسمنت

 .252ص

 .29، صرجع سابقم موسي عبد الناصر ورمحان أمال:- )15)

 ، ص ن.ملرجع نفسها - )16)

وقع متوفر على امل .أسس ومبادئ نظم اإلدارة البيئية:وسوعة اجلهات احلاصلة على شهادات نظم اإلدارة م- )17)
 ar/iso-http://www.qms.org.sa/qms/qms/certificates-14001االلكرتوين التايل: 

 مرجع سابق.:وسوعة اجلهات احلاصلة على شهادات نظم اإلدارة م- )18)

 .29، صرجع سابقم ورمحان أمال:موسي عبد الناصر - )19)
 .91، ص ملرجع نفسها - )20)

http://architectebook.blogspot.com/2012/02/blog-post_09.html

