
دارية 066 -047، ص 2020، السنة:01، العـــدد:14المجلد       مجلة أبحاث اقتصادية وا 

 

 اإلنتاج األنظف كأداة فعالة في تحقيق التنمية المستدامة
 دراسة حالة إسمنت تبسة

Title in English Cleaner production as an effective tool in achieving 

sustainable development - Tebessa cement case study 

 

  nawalboualleg@yahoo.comجامعة تبسة، ،  د. بوعالق نوال
  prnacerrahal@gmail.comجامعة الوادي، ، رحال نصرد. 

 06/06/2020: النشرتاريخ            06/05/2020تاريخ القبول:          16/02/2020تاريخ االستالم: 

 ملخص:
تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع اإلنتاج األنظفف يفا المسسسفة االقتيفادية الجيا ريفة      

 ، من خالل دراسة إشكالية مدى مساهمة اإلنتاج األنظف يا تحقيق التنمية المستدامة
دخفال تقنيفات  مدى مساهمة مسسسة إسفمنت تبسفة  بمبفادرات متنوعفة كما كشفت الدراسة عن وا 

 و يفففناعة اإلسفففمنتالتلفففول النفففات  عفففن يفففا مجفففال اإلنتفففاج األنظفففف بهفففدف الحفففد مفففن  جديفففد 
 .تحقيق قيمة بي ية

 اإلنتاج األنظف، التكنولوجيا النظيفة، التنمية المستدامة، البعد البي ا. الكلمات المفتاحية:
  JEL  :Q51،  Q52،Q01تصنيف 

 

Abstract: 
     The study aims to identify the reality of cleaner production in the 
Algerian economic establishment through a problematic study of the 
extent of the contribution of cleaner production to the achievement of 
sustainable development, The study also revealed the scope of Tebessa 
Cement Corporation's contribution to various initiatives and the 
introduction of new technologies in the field of cleaner production in 
order to reduce pollution resulting from the cement industry and 
achieve environmental value. 
Key words: cleaner production, clean technology, sustainable 
development, the environmental dimension. 
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 : مقدمة 
تعتبر تكنولوجيا اإلنتاج األنظف من أحدل ما تويل إليه الفكر البي ا يا العقدين األخيرين 
التا اهتمت بخفض استهالك الموارد البي ية، وريع كفاء  تيميم المنتجات وطرق إنتاجها،  ثم 

والتأثيرات البي ية أثناء عمليات اإلنتاج، وتدوير النفايات حتى تيل إلى حد  االنبعالالحد من 
النظر يا منظومة القيم االجتماعية التا تنشأ عنها الطلب على المنتجات أو الخدمات 
ومحاولة تعديلها للحد من هدر الموارد االقتيادية واألضرار البي ية، وقد أحدثت تكنولوجيا 

ظف تقدما ها ال يا تقنيات تخفيض النفايات اليناعية ومن ثم التخلص من اإلنتاج األن
 التلول اليناعا وتحسين كفاء  استخدام الموارد االقتيادية المتاحة.

وحديثا يار اإلنتاج األنظف من أهم المتطلبات البي ية الواجب تطبيقها لدى القطاعات 
شكلة التلول يا ظل ارتفاع تكاليف اإلدار  االقتيادية، كما يعد من الخيارات المثلى إلدار  م

 البي ية وتياعد االهتمام العالما بالبي ة ويوال إلى برقيق التنمية المستدامة.
 بناء على ما سبق يمكن طرح ويياغة إشكالية الدراسة على النحو التالا:

 ما مدى مساهمة اإلنتاج األنظف يا تحقيق التنمية المستدامة؟
 فرعية:تساسالت الدراسة ال

 ما هو مفهوم اإلنتاج األنظف؟ كيف يساهم اإلنتاج األنظف يا تحقيق تنمية مستدامة؟
ما مدى اهتمام مسسسة يناعة اإلسمنت بتبسة بتقنيات اإلنتاج األنظف ومدى اهتمامها 

 بإدماج البعد البي ا يا ظل التنمية المستدامة؟
 يرضيات الدراسة:

 البي ة وله أثر يا تحقيق التنمية المستدامة.اإلنتاج األنظف يساهم يا حماية  -
مسسسة اإلسمنت بتبسة تأخذ االعتبارات البي ية ضمن أنشطتها بدرجة كبير  وتتبنى  -

 إستراتيجية اإلنتاج األنظف كبديل أمثل عن األساليب التقليدية يا اليناعة.
 أهمية الدراسة:

اإلنتاجا للمسسسات اليناعية  تكمن أهمية الدراسة يا تسليط الضوء على تحسين األداء
لضمان بقا ها واستمراريتها يا ظل القيود التا تفرضها المشاكل البي ية، وكذا محاولة تنمية 
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وتطوير المعارف لدى المسسسة والعاملين بها بأهمية انتهاج أساليب إنتاج أنظف وأخذ 
 الحايلة. االعتبارات البي ية ضمن مراحل العمليات اإلنتاجية لمواكبة التطورات

منه  الدراسة: لإلجابة عن اإلشكالية المطروحة تم تبنا المنه  الويفا التحليلا إلثراء 
 الجوانب النظرية من الدراسة وكذا تم اعتماد دراسة حالة لمسسسة إسمنت تبسة.

 المحور األول: إطار مفاهيما حول اإلنتاج األنظف
 أوال. مفهوم اإلنتاج األنظف، مبادئه وأهدافه:

 1990( خالل عام UNEPأعطى البرنام  البي ا لألمم المتحد  ) ريف اإلنتاج األنظف:تع
التطوير المستمر يا العمليات اليناعية والمنتجات والخدمات »مفهوم اإلنتاج األنظف بأنه: 

بهدف تقليل استهالك الموارد الطبيعية ومنع تلول الهواء والماء والتربة عند المنبع وذلك لتقليل 
 (109، يفحة 2006)الحميد،   «طر التا تتعرض لها البشرية والبي ة.المخا

عرف اإلنتاج األنظف بأنه التطبيق المستمر الستراتيجية وقا ية متكاملة على العمليات 
 (154، يفحة 2014)شاكر،  والمنتجات لإلقالل من المخاطر على اإلنسان والبي ة.

وعرف أيضا اإلنتاج األنظف بأنه التطوير المستمر يا العمليات اليناعية والمنتجات 
والخدمات بهدف تقليل استهالك الموارد الطبيعية ومنع التلول وخفض كمية المخلفات المتولد  

، يفحة 2003)محمود،،   ة.عند المنبع وذلك لتقليل المخاطر التا تتعرض لها البشرية والبي
71) 

 مبادئ اإلنتاج األنظف ومزايا تطبيقه:
 مبادئ اإلنتاج األنظف:

 المحايظة على المواد األولية والطاقة والماء من خالل تحسين كفاء  التينيع؛
 اجتناب إنتاج النفايات يا كل مرحلة من عملية التينيع أو الخدمة؛

 استبدال المواد السامة والخطر  بمواد بديلة؛
 خفض مستوى التلول يا جميع االنبعاثات والتيريفات يا موقع اإلنتاج؛

إعاد  تدوير واستعمال واسترداد المنتجات الثانوية المخلفات إلى أقيى حد ممكن من أجل 
 (169يفحة  ،2012)تا،  تحويل النفايات إلى أرباح.

 مزايا تطبيقه:
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يياد  اإلنتاجية بتحسين العمليات اليناعية منخفضة الكفاء  اإلنتاجية ببدا ل أكثر كفاء  يا 
 استخدام المواد الخام والطاقة واألقل إنتاجا للملوثات؛

خفض تكلفة التشغيل من خالل خفض استهالك المواد الخام والمياه والطاقة واالهتمام 
 وتويير عا د مادي إضايا للمشروع؛بالييانة 

 تحسين وريع مستوى تكنولوجيا اإلنتاج بمواكبة التطور العالما يا طرق اإلنتاج الحديثة؛
 حماية العاملين والمواطنين والبي ة، وتجنب المساءلة القانونية وتحسين يور  المشروع.

 (79، يفحة 2012)إبراهيم،، 
)يبري،،  أهداف اإلنتاج األنظف: بمكن تلخيص أهم أهداف اإلنتاج األنظف ييما يلا:

 (15، يفحة 2010
 ترشيد استغالل الموارد الطبيعية وضمان بقاء الموارد لألجيال القادمة؛

 معالجة المشاكل البي ية عند الميدر بدل معالجتها عند حدوثها؛
 إدار  الموارد المتجدد  بيفة مستدامة وترشيد استخدام الموارد المتجدد ؛

نشر ويياد  الوعا البي ا وخلق مناخ يشجع االستثمار يا التكنولوجيا النظيفة وعمليات 
 اإلنتاج غير الضار  بالبي ة؛

خطار الجهات الرسمية المعنية بكاية الم علومات إيجاد النظم المناسبة إلعالم الرأي العام وا 
 المتعلقة بالمخاطر اليحية أو البي ية ذات اليلة باإلنتاج يا المسسسات اليناعية؛

 (41، يفحة 2011)سرحان،، 
تبنا تكنولوجيات منع ومراقبة التلول بغرض امتثال المسسسات لمعايير منع التلول والتحكم 

لوطنية إلنشاء مراكي متخيية للبحل والتطوير يا مجال يا مستوياته، تحفيي القطاعات ا
 (56، يفحة 2013)إيناس،  التكنولوجيا اليديقة.

 ثانيا. المراحل اإلستراتيجية لإلنتاج األنظف وممارساته:
 مراحل اإلنتاج األنظف:

عملية يري المخلفات اليلبة: تسمح بفيل المخلفات دون تلول من مخلفات الغذاء، وهذا 
يساعد على إتمام عملية الترتيب، وها عملية إعاد  التدوير لهذه المخلفات، ويتم التخطيط 



دارية 066 -047، ص 2020، السنة:01، العـــدد:14المجلد                    مجلة أبحاث اقتصادية وا 
 

51 
 

، 2000)الجواد،  لجمع اليجاجات واألوعية المعدنية وكل المخلفات القابلة إلعاد  التدوير.
 (158يفحة 

عمليات إعاد  تينيع المخلفات اليلبة )التدوير(: وتعتبر المرحلة الثانية من مراحل اإلنتاج 
، يفحة 2003)طاحون،  األنظف ويتم استعراض عمليات تدوير المخلفات اليلبة كاآلتا:

101) 
 إعاد  تدوير المخلفات الورقية والمنسوجات، والمخلفات البالستيكية؛ 
والمخلفات  إعاد  تدوير المخلفات العظمية، والمخلفات المعدنية، والمخلفات اليجاجية، 

 العضوية.
التعامل مع المخلفات اليلبة: مرحلة التولد، حاويات التخيين، مرحلة التجميع، تداول ونقل 

)علا،،  التخلص النها ا.(102، يفحة 2003)طاحون، االسترجاع، المخلفات، عمليات 
 (15-14، اليفحات 2011

طرق التخلص من المخلفات: نظرًا ليياد  ميادر النفايات ويياد  تراكمها، ظهرت الحاجة إلى 
من شأنها التقليل أو التخلص منها، ونذكر ييما يأتا أهم هذه الطرق إيجاد طرق وأساليب 

للتخلص من النفايات: الحرق اآلمن )الترميد( والدين اليحا اآلمن للمخلفات اليلبة، إلقاء 
 (18، يفحة 2011)علا،،  المخلفات يا البحار، إعاد  استخدام المخلفات اليلبة.

ممارسات اإلنتاج األنظف: يبنى اإلنتاج األنظف على مجموعة من الممارسات التا تعتمدها 
، 2013)إسماعيل،،  المنظمات نحو تطبيقه، وتشمل ممارسات اإلنتاج األنظف ما يلا:

 (12-09اليفحات 
بالتدبير اإلداري الجيد، وها التدابير اإلجرا ية الممارسات التشغيلية الجيد : أو كما يشار إليها 

واإلدارية للمسسسة والتا يمكن استخدامها للحد من االنبعال والملوثات ولتحسين الكفاء  
 وتقليل الكلف.

التغيرات يا المواد األولية: تسدي التغيرات يا المواد األولية إلى تحقيق اإلنتاج األنظف عن 
لغاء استعمال ا لمواد الخطر  والسامة التا تدخل يا عملية إنتاج وبالتالا تقليل طريق خفض وا 

 حجم المخلفات والملوثات البي ية.
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التغير التكنولوجا: وها التغيرات التكنولوجية الموجهة نحو إجراء التعديالت يا المكنات 
ت ما والمعدات وتقنيات اإلنتاج للحد من انبعال الغايات والنفايات، وقد تشمل هذه التغييرا

يلا: التغيير يا عملية اإلنتاج والتجهييات والتيميم الداخلا للمعدات والمكنات والتغيرات يا 
 العملية مثل معدالت التديق ودرجات الحرار  وبي ة العمل.

التغييرات يا تيميم المنت : وها التغييرات التا تجرى على خيا ص المنت  بهدف الحد 
م المنت  أو بعد استخدامه والتخلص منه، ويمكن أن تسدي من انبعال النفايات أثناء استخدا

 هذه التغييرات إلى إعاد  تيميم المنت  أو تغيير تركيبته الفنية.
عاد  االستخدام والتدوير: تشير هذه الميطلحات إلى منع توليد النفايات من  التقليص وا 

عاد  است خدام النفايات المتولد  منها ميدرها بدءا من تقليل استخدام المواد األولية والطاقة وا 
إلى إعاد  تدويرها وجعلها مواد مفيد  من خالل مجموعة من المعالجات، أي بمعنى االستخدام 

 المكرر للمنتجات من خالل تغيير استخدامها األيلا.
دارة العناصر البيئية:  ثالثا. تطبيقات اإلنتاج األنظف وا 

 البيئي: تطبيقات اإلنتاج األنظف وآثاراها على األداء
 تطوير العملية اإلنتاجية بحذف واستثناء العمليات التا تنت  مواد ضاره باليحة أو البي ة؛ 
 استبدال المواد السامة يا عمليات اإلنتاج بمواد أقل ضررا وهذا ألسباب يحية وبي ية؛ 
 بي ة؛تطوير المعدات والتقنيات يا عمليات التينيع واإلنتاج والمعالجة لتكون أكثر أمنا لل 
 تدوير النفايات لخفض التلول من خالل إعاد  استخدامها يا العملية اليناعية األيلية؛ 
كذلك يإن تطبيق اإلنتاج األنظف يتطلب معرية تامة بطريقة اإلنتاج والتكنولوجيا المستخدمة  

 وتقييم استخداماتها، والملوثات الناتجة عن العمليات اإلنتاجية؛
على تكنولوجيا نظيفة بهدف خفض الملوثات يا العملية اإلنتاجية من بدايتها وذلك  االعتماد 

من خالل تطويرها وتحديد نوعية المواد الخام والطاقة المستخدمة واالعتماد على تقنيات 
 لخفض المخلفات ومن ثم الحاجة إلى معالجتها مستقبال.

 اإلدار  الرشيد  للموارد الطبيعية 
ترشيد »لطبيعة المعتمد  من قبل اليونسكو ومن الفاو إلدار  الموارد هو: إن مبدأ حماية ا

ن كان «استخدام الموارد على الكر  األرضية لتحقيق أيضل مستوى لحيا  الجنس البشري ، وا 
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مستوى الحيا  يتباين حسب الثقايات والحضارات وحسب األوضاع االقتيادية للشعوب، 
 ط خاص بالتنمية وحماية البي ة والموارد وها:يهناك ثالل قواعد بي ية ذات ارتبا

 ضرور  حماية األنواع الموجود  من الموارد الطبيعية كاية، بهدف استمرار األجيال المقبلة؛
 إن التنمية اليراعية والرعوية المكثفة تميل يا الغالب إلى إعطاء مردود أيضل للتنمية؛

و  األولى يا مجال التنمية، وأن حماية أن حماية األنواع والمجموعات الضعيفة تعتبر الخط
دارتها تعنا االستخدام بال إسراف وبال إشراف للموارد الطبيعية أي  التعايش مع »البي ة وا 

)آدم،،  من أجل رياهية األجيال الحاضر  وحفظ حق األجيال المقبلة يا البقاء.« البي ة
 (23-21، اليفحات 2009

 المعوقات الر يسية لتطبيق منه  اإلنتاج األنظف:
المعوقات المعلوماتية: من المحددات الر يسية التا تسثر سلبا يا انتشار منه  اإلنتاج 
األنظف، عدم تواير المعلومات والخبرات الاليمة، إذ انه يا الكثير من الحاالت ال يمكن 

الخاية بالتكنولوجيا النظيفة، مما يخلق إحساسا استغالل هذه الفرص بسبب نقص المعلومات 
بالمخاطر  يا تطبيق هذه التكنولوجيا والشك تجاهها. وقد يكون هناك نقص يا الوعا العام 
لدى إدار  المنظمات أو على مستوى يناع القرار بمبادئ اإلنتاج األنظف ويوا ده التا تمييه 

، يفحة 2014)شاكر،  لول بعد حدوثه.عن االستراتيجيات القا مة على أساس معالجة الت
157) 

المعوقات اإلدارية: قد يكون بعض يناع القرار غير معتادين على االستراتيجيات الوقا ية وقد 
يرجع ذلك إلى النظم التشريعية )خيويا الموايفات التكنولوجية( التا تميل يا الغالب نحو 

األنبوب( وهذه الحلول أحيانا مبنية على نقل التلول من وسط إلى وسط آخر، حلول )نهاية 
كذلك غياب الشفايية يا اليناعة؛ وهناك تقليد راسخ من الغموض والسرية الذي يحيط بعالم 
األعمال وقلما تجد منظمة تفيح عن أعمالها وخاية ييما يتعلق باألداء البي ا. وبيفة 

ليست معد  لتشجيع التغيير التكنولوجا واسع المدى ألنها تركي  عامة يإن األجهي  التنظيمية
على مجاالت معينة من المشاكل )كتلول الهواء والماء والمخلفات اليلبة( وليس على 

 (158، يفحة 2014)شاكر،  القطاعات اليناعية واالقتيادية الر يسية.
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منع التلول والتوجه نحو إنتاج أنظف يديق للبي ة قد تعترضه عد  المعوقات المالية: إن 
عوا ق مالية، وخاية التمويل الداخلا بالمنظمات، يعدم يهم ويعوبة التكهن بالتكاليف التا 
ستتحملها المنظمة مستقبال قد يكون عا قا أمام االستثمار يا مجال التكنولوجيا النظيفة وكذا 

  المحققة على المدى القيير وتأثير ذلك على اإلحجام عن إنفاق تركيي المنظمات على الفا د
)شاكر،  المنظمة يا مجال حماية البي ة والذي عاد  ما تكون عا داته على المدى الطويل.

 (159، يفحة 2014
القيور لدى المنظمات، المعوقات الفنية: تفتقر المنظمات إلى المعرية الفنية لتقييم أوجه 

لتحديد الممارسات التا تهدر الموارد ويرص التطوير والتحسين وقد ال يكون لديها أيضا 
التكنولوجيا المطلوبة لتنفيذ اإلنتاج األنظف، وهذه المشكلة تكون أكثر وضوحا يا المشروعات 

)شاكر،  ظمات الكبير .اليغير  والمتوسطة التا تفتقر إلى الموارد الفنية والمالية المتاحة للمن
 (159، يفحة 2014

معوقات التوجهات: إن عدم اليقين والتخوف لدى بعض يناعه القرار والسياسات يا بي ة 
األعمال قد ينقص من عيمهم على تبنا أساليب مبتكر  لحماية البي ة ومحاربة التلول، كذلك 

الهندسية على حساب استخدام التيميم المبنا على التجربة العلمية وليس اعتماد الخبرات 
على مبدأ المعرية العلمية. باإلضاية إلى اعتقاد خاطئ لدى القا مين على المسسسات أن 

، 2013)محمد،،  االستثمار يا اإلنتاج األنظف غير مجد اقتياديا ويحمل مخاطر مالية.
 (03فحة ي

 المحور الثاني: دور اإلنتاج األنظف في تحقيق التنمية المستدامة
 أوال. عموميات حول التنمية المستدامة:

مفهوم التنمية المستدامة: تعرف التنمية المستدامة على أنها " التنمية التا تلبا احتياجات 
احتياجاتهم، والتا تركي على تحسين الحاضر دون المساس بقدر  األجيال المقبلة على تلبية 

نوعية الحيا  لجميع المواطنين يا األرض دون اليياد  يا استخدام الموارد الطبيعية، بحيل 
تعمل على اتخاذ اإلجراءات وتغيير السياسات والممارسات على جميع المستويات، بداية من 

 (21، يفحة 2010)حالو ،  الفرد وانتهاء باألسر  الدولية".
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ييانة واستدامة الموارد المتعدد  يا البي ة لتلبية احتياجات »كما عريت أيضا على أنها: 
دارتها بأرقى التكنولوجيات والعلم المتاحين مع ضمان  البشر االجتماعية واالقتيادية وا 

 (38، يفحة 2009)غانم،،  «استمرارية الموارد لرياهية األجيال التالية.
 أهداف التنمية المستدامة:

 الوياء بحاجات الحاضر دون الحد من قدرات أجيال المستقبل على الوياء بحاجاتها؛
ربط البي ة باالقتياد يا خطط الدولة واألخذ بسياسات التوقعات والوقاية األكثر يعالية 

 للبي ة دون إهمال التعامل مع المشكالت البي ية المباشر ؛اقتياديا يا تحقيق المال مة 
اإلدار  الحكيمة للميادر المتاحة والقدرات البي ية نحو إعاد  تأهيل البي ة التا تعرضت 

 للتدهور وسوء االستخدام؛
التركيي على العنير االجتماعا بحيل يمكن للفقراء الحيول بنفس الحظوظ على الموارد 

 (05، يفحة 2008)العايب،،  حقيق التنمية؛التا تسمح لهم بت
تحقيق استغالل واستخدام عقالنا للموارد حيل يتم التعامل مع الموارد الطبيعية على أساس 

 أنها موارد محدود  دون استنيايها أو تدميرها؛
كنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع، إذ يتم توظيف الت

 المجتمع والبي ة؛
تعييي وعا المجتمعات بالمشكالت البي ية القا مة والمشكالت التا يمكن أن تكون مستقبال 

 (129، يفحة 2006)ياسمينة،،  ييما يخص المجال البي ا.
 المستدامة وأبعادها:ثانيا. مؤشرات ومقومات التنمية 

تنطوي على إعداد مسشر والتا  المسشرات القطاعيةمن بين مؤشرات التنمية المستدامة نجد 
 :البعد البي ا للتنمية المستدامة  ومنها

 البيمة اإليكولوجية: -1
ويقيس الضغط الذي يمارسه اإلنسان على  REESو WACKERNAGELالمسشر كلمن 

الطبيعة، حيل يقوم على المساحة المنتجة الضرورية لمجتمع ما لتلبية متطلباته )استهالكه 
 (75، يفحة Birkmann ،2002) من الموارد،احتياجاته من طرح النفايات(.
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الهكتار  " وحد  المساحة " المستخدمة يا هذا المسشر هاوتجدر اإلشار  هنا أن وحد  القياس 
كما يمكن الحيول على البيمة اإليكولوجية لمتوسط المساحة لكل يرد بقسمة مساحة 
 األرض على عدد السكان،يمثال البيمة اإليكولوجية للواليات المتحد  األمريكية لوحدها

%( من المساحة 20لى ما يفوقمتوسط استهالك الدولة مقدرا بوحد  المساحة) تستحوذ ع
الكلية لكوكب األرض حسب دراسة أجراها باحثون يا كولومبيا خالل بداية التسعينات من 

 (76، يفحة Birkmann ،2002) القرن الماضا.
يا مسشر المحاسبة البي ية )المحاسبة الخضراء(: تهدف المحاسبة الوطنية إلى وضع  -2

األيق متغيرات معبر  عن حالة وتطور االقتياد الوطنا إلعطاء أيحاب القرار قاعد  للعمل، 
ينظام المحاسبة الوطنية هو مجموعة الحسابات التا تقوم بها الدول دوري المتابعة تطور 
اقتيادها، وعاد  ما لم يتم إدماج القيمة االقتيادية للموارد الطبيعية يا نظام المحاسبة 

ية، ومع بروي مفهوم التنمية المستدامة أدى بالحكومات إلى الرغبة يا إدماج البعد الوطن
االقتيادي الكلا للبي ة يا حقل القرار السياسا خيويا بواسطة محاسبة بي ية خاية 
تسمى المحاسبة الخضراء ويمكن تعريفها بأنها الويف المنهجا داخل إطار محاسبا 

 واالقتياد. رغم أنه ال يوجد نموذج واحد لمحاسبة بي ية،  للعالقات المتبادلة بينا لبي ة 
مسشر التنمية البشرية: وهو مسشر وطنا تم إعداده مع بداية التسعينات من القرن  -3

الماضا، يعتمد على إدماج معطيات اجتماعية نوعية، يحيط بأهم الجوانب االجتماعية للتنمية 
، يقتير هذا المسشر على ...من الدخل الوطناحيل يرتبط بالمستوى التعليما، نييب الفرد 

إبراي التقدم يا مستوى التنمية البشرية من خالل معطيات اقتيادية واجتماعية يحسب، 
، 2001)النيش،،  ويركي المسشر على الخيارات المتعلقة بالتنمية البشرية المتاحة وأهمها:

 (39يفحة 
 يشا ال ق يمكن تحقيقه من خالل يياد  متوسط نييب الفرد من الدخل؛مستوى مع 
 مستوى ال ق من التعليم والرعاية اليحية والتغذية المال مة؛ 
 توير يرص العمل التا تضمن تحقيق الدخل المناسب؛ 
 إتاحة الفرية الكاملة لكاية األيراد للمشاركة يا القرارات التا يتخذها المجتمع؛ 
 .تمتع األيراد بالحرية السياسية و االجتماعية 
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 ثالثا. تكامل برنامج اإلنتاج األنظف مع اإلدارة البيئية وأثره في تحقيق التنمية المستدامة
 إدماج البعد البي ا يا السياسة اليناعية يا الجيا ر لتحقيق التنمية المستدامة:

نالحظ سلسلة من الوسا ل والتا من بين المقاييس الملحوظة يا خفض التلول اليناعا 
تتعلق بالتسيير البي ا، وخيويا الدليل المتعلق بدراسات التأثير على البي ة، تسيير النظام 

-90البي ا، جلسات بي ية، عقود اإلتقان... يبهدف تسهيل يهم وتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 
بي ة، هناك دليل لدراسات المتعلق بدراسات التأثير على ال 1990ييفري  27المسرخ يا  78

، ويشتمل على الوسيلة المرجعية من أجل التحكم يا 2001التأثير على البي ة أعد يا سنة 
األساليب والمنهجيات والتقسيمات المتعلقة بدراسات التأثير على البي ة، ونجد أيضا يا مجال 

الجديد ، هذا  مسسسة يناعية انضمت إلى السياسة البي ية اليناعية 265حماية البي ة، 
القانون يشتمل على خطو  مشتركة ليثبت تكامل التنمية المستدامة يا عمق استراتيجيات 
المسسسة، يالمسسسات الموقعة على هذا القانون ها اليوم مقتنعة أن حماية البي ة ها العامل 

 الذي يحدد التنمية المستدامة.
( والتا تسمح بتحديد CNDت الخطر  )كما أنشأت الدولة ما يعرف بالمساحة الوطنية للنفايا

كمية النفايات المتولد  والمخينة والمعالجة، كذلك وضع توييع جغرايا للنفايات الخاية 
بالواليات والمناطق، ويا هذا السياق يالجيا ر قد خييت مركيا يعنى بتقنيات اإلنتاج األكثر 

والمحيط لقياس كمية التلول  نظاية، إذ تكمن مهمة هذا المركي يا القيام بمراجعات للبي ة
 وتحديد النقاط الحرجة وكذا اقتراح تنظيمات لتحسين عمليات اإلنتاج.

 األثر اإليجابا للتكنولوجيا النظيفة يا تحقيق التنمية المستدامة:
 تنويع ميادر الطاقة آنيا وبنفس األجهي  مما ساهم يا تقليل نسبة التلول وتدنية التكاليف؛

ة من مواد أكثر يعالية وأقل تلويثا، ويسدي إلى ارتفاع مرونة الجهاي إنتاج بدا ل مشابه
 اإلنتاجا؛

تسدي تكنولوجيا اإلنتاج األنظف الحديثة إلى يياد  الدقة يا اإلنتاج من خالل االلتيام 
 بالمقاييس والموايفات المحددتين ويق أيول علمية؛

جديد، وذلك يساهم يا الحفاظ على الحفاظ على االحتياجات الكامنة من الموارد القابلة للت
 التكامل البي ا؛
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حالله محل الغاي  تقليل الطاقة سواء بيفة مطلقة أو باستبدال أنواع من الوقود الثقيل وا 
 الطبيعا والنفط؛

 التحديات التا تواجه تقنيات اإلنتاج األنظف يا تحقيق التنمية المستدامة:
استخدام الطرق واألدوات العلمية لتقييم اآلثار البي ية المختلفة للعمليات اليناعية، وكذلك 

 تحليل دور  المنتجات لوضع أيضل نظم اإلدار  البي ية وتطبيقها؛
 العمل على استغالل المنتجات الثانوية والمخلفات بيور  منتظمة؛

 وارد؛إنتاج منتجات بديلة لريع كفاء  استخدام الطاقة والم
 هناك بعض المنتجات التا تنتشر وتسثر يا البي ة مثل األسمد  الكيماوية والمبيدات؛

 إدخال عمليات تقنية تقتضا االستفاد  من النفايات الناتجة من العمليات اليناعية األخرى؛
 استبدال العمليات اليناعية بأخرى أقل استهالكا للطاقة والمواد وأقل توليدا للمخلفات.

 
ر الثالث: دراسة ميدانية حول تطبيقات اإلنتاج األنظف بمؤسسة صناعة المحو 

 -تبسة -اإلسمنت 
 تبسة: -أوال:  تقديم شركة إسمنت

التعريف بالشركة: شركة إسمنت تبسة ها مسسسة عمومية اقتيادية متفرعة عن مسسسة 
اإلسمنت ومشتقاته للشرق، الغرب والشلف، وتمثل م. إ. م للشرق الباعل األساسا للمشروع 

، تحت 29/11/93المنجي بأحدل التكنولوجيا يا نظام التحكم ذات أسهم، تأسست بتاريخ 
، ثم انفيلت عن هذه األخير  "مينع الماء األبيض"ته للشرق اسم مسسسة اإلسمنت ومشتقا

 8000مليون دج ينقسم إلى  800لتيبح شركة قا مة بذاتها برأس مال اجتماعا مقدر بففف: 
تم تحويل الملف إلى مسسسة  1988دج، ويا سنة  100.000سهم قيمة كل منه تقدر بفففف: 

باعتبارها قريبة جغراييا لمدينة تبسة، ويا ، وذلك ERCEاإلسمنت ومشتقاته للشرق بقسنطينة 
والتا تتولى  "مسسسة إسمنت تبسة"انفيلت الشركة عن المسسسة األم تحت اسم  1996سنة 

 ."مينع الماء األبيض"اإلشراف اإلداري على الوحد  اإلنتاجية الوحيد  
بماد  بهدف إنتاج وتسويق وممارسة جميع النشاطات الخاية  (SCT)ولقد أنشأت الشركة 

 اإلسمنت ومواد البناء يا الوطن وخارجه، وتتمثل مهامها يا:
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 اإلشراف اإلداري على المينع؛
 من اإلنتاج؛ %20برمجة البيع لفف: 

 إن كل العمليات التا تجري داخل المينع تتم باسمها.
، وتبلغ 16كلم جنوب المدينة بمحاذا  الطريق الوطنا رقم:  26يقع المينع على بعد      
كلم، يحده من الغرب  02هكتار، يبعد عن مقر بلدية الماء األبيض بحوالا  32حته مسا

 : ومن الشمال والشرق أراضا يراعية.SOVESTمركب اليجاج 
أهداف الشركة: لكل شركة أهداف تعمل على تحقيقها انطالقا من إمكانياتها البشرية والمادية 

ا من أجل تموين االقتياد الوطنا كما هو حال شركة إسمنت تبسة وأنشأت الشركة أساس
بماد  اإلسمنت، ومن ثم يكون الهدف األول هو تحقيق التنمية االقتيادية يا هذا المجال، 

إن شركة إسمنت تبسة تهدف إلى »وتتمثل أهداف الشركة كما جاء يا الوثا ق القانونية لها:
ومواد البناء يا الوطن إنتاج، نقل، تسويق وممارسة جميع النشاطات الخاية بماد  اإلسمنت 

وخارجه وسا ر العمليات المالية والعقارية وغير العقارية، الخاية والمرتبطة ارتباطا مباشرا 
، إلى جانب ذلك هناك أهداف أخرى ظاهر  وضمنية نجملها «وغير مباشر بماد  اإلسمنت

 ييما يلا:
ت التنموية من حيل تدعيم المجهود الوطنا يا مجال التشغيل وتيحيح انحرايات المجهودا

 إعاد  التواين الجهوي يا المجال االقتيادي؛
 يا مجال اإلسمنت ومواد البناء؛ )الجهوي خاية(تغطية العجي

 إنتاج منت  يتيف بالموايفات الدولية يسمح بالمنايسة.
 البي ة القانونية لمسسسة إسمنت 

آمنة وواعد  لموظفيها  تحرص المسسسة على إدار  عمليات اإلنتاج بطريقة توير بي ة يحية
ولمحيطها، وتكاثفت الجهود للحفاظ على البي ة المحلية، كما عملت المسسسة بيور  متوايلة 
للحفاظ على مثلل الحيا  )الهواء، الماء، التربة( المحيطة بالمينع، واالهتمام بمسسوليتها 

 االجتماعية وحريها على التعايش مع البي ة المحيطة بها بيور  سليمة.
من هذا المنطلق يإن مسسسة اإلسمنت بالماء األبيض بتبسة عملت على االلتيام بتنفيذ و 

اللوا ح واألحكام الخاية بحماية البي ة، وذلك لتدعيم وتعييي عمليات اإلنتاج حتى تتجنب 
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األضرار البي ية داخل وخارج المسسسة، وبذلت شركة إسمنت تبسة مجهودات جدية من أجل 
ديعة  9002ابقة المعايير الدولية وقد تحيلت على شهاد  المطابقة أييو تحقيق أهدايها ومط

، وتسعى حاليا جاهد  للحيول على 2000ديعة  9001وشهاد  المطابقة أييو  1994
للبي ة، حيل عمدت إلدماج البعد البي ا يا نظام تسييرها ويق المعيار  14001األييو 

الجود  والبي ة يا جهاي واحد أسمته:  بدم  جهايي 2004ديعة  14001العالما لألييو 
 الجهاي التكاملا للجود  والبي ة، وبذلك تتعهد المسسسة بما يلا:

 العمل على تبليغ الجهات المعنية عن النجاعة البي ية بطريقة تطوعية؛
دماج سياسة إعاد  تجهيي  تحسين النجاعة البي ية بتسخير الموارد الضرورية لذلك وا 

 واستيالح المحاجر.
 وتتمثل األحكام والتشريعات الخاية بحماية البي ة ييما يلا:

 تعيين مندوب البي ة وتقديم التيريح السنوي بالنفايات الخطر ؛
 دراسات البي ة ورخص االستغالل، ودراسات التأثير أو موجي التأثير ودراسة الخطر؛

 الحيول على رخية االستغالل.
 إسمنت:ثانيا: واقع اإلنتاج األنظف لمؤسسة 

أثر يناعة اإلسمنت على البي ة الطبيعية: تعتبر يناعة اإلسمنت من اليناعات الملوثة 
للبي ة وخاية تلول الهواء سواء داخل المينع أو البي ة المحيطة بالمينع لما تطرحه يا 

 الجو من غبار وغايات بدءا من قسم المقالع وانتهاء بأقسام التعب ة وكذلك استهالك الطاقة.
وثات: ونجد الملوثات الناجمة عن يناعة اإلسمنت تنقسم إلى مجموعتين؛ ملوثات يلبة المل

وملوثات غايية، يالملوثات اليلبة عبار  عن الجيي ات والدقا ق اليلبة الناتجة عن مختلف 
عن العمليات اإلنتاجية )التفجير، التكسير، الطحن، الحرق، التبريد، التعب ة(، إذ تسدي إلى 

بار. بينما تتمثل الملوثات الغايية يا االنبعاثات الناجمة عن عمليات التفجير يا انبعال الغ
المقالع وأكثرها من عمليات احتراق الوقود يا األيران، ومن أهم الغايات الناتجة عن احتراق 

 الوقود؛ غاي ثانا أكسيد الكربون، أكاسيد النيتروجين، وغاي أول أكسيد الكربون.
تبر يناعة اإلسمنت من اليناعات التا تتطلب اللجوء إلى استهالك استهالك الطاقة: تع

 60كميات كبير  من الطاقة، يمن أجل إنتاج طن واحد من اإلسمنت، يإن األمر يتطلب من 
 كيلو وات من الكهرباء. 110كيلوغرام من البترول و 130إلى 
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 تقنيات اإلنتاج األنظف بمسسسة االسمنت: 
تسيير يارمة من أجل االلتيام بالقوانين البي ية والحد من االنبعاثات تتبع المسسسة سياسة     

الغايية والحد من انتشار الغبار التا تنت  عن مختلف مراحل تشكيل ماد  اإلسمنت، مما ديع 
بالمسسسة إلى انتهاج سياسات للحد من التلول اليادر من المنبع وتتمثل أبري تكنولوجيات 

 يا مجال اإلنتاج األنظف يا: وتقنيات وممارسات المسسسة
 تقنية الفالتر الكهربا ا؛

 تقنية الميفا  ذات األذرع، والتا تعمل بتقنية إلنقاص انبعال الغبار اإلسمنتا؛
 شجر  ييتون يا مقلع الكلس؛ 7800قامت المسسسة بغرس ما يقارب 

 تقنية إيالة ماد  الكروم على مستوى األيران؛
 والمواد السا لة؛ إجراءات الحد من تلول المياه

أتباع إجراءات وممارسات يا عملية اإلنتاج لترشيد استهالك المياه والطاقة الكهربا ية والطاقة 
 الحرارية.

 تقييم أداء اإلدار  البي ية بالمسسسة يا ظل استخدام برام  اإلنتاج األنظف:
أس به يا يمكن القول عموما أن مسسسة يناعة اإلسمنت بتبسة قد بلغت مستوى ال ب   

التقليل من التلول والمخلفات المياحبة لنشاطها خاية بكميات الغبار المنبعل من المينع 
 والذي يعتبر أحد آليات تكنولوجيا اإلنتاج األنظف حسب ما تمت اإلشار  إليه سابقا.

ويتضح مما سبق أن المسسسة يا طريقها الستكمال متطلبات اإلدار  البي ية الفاعلة وتبنا 
اج األنظف من خالل توسيع استخدام التكنولوجيا البي ية التا تجاويت حدود قياس اإلنت

االنبعاثات من الغبار والحد منه إلى استخدام أساليب متنوعة للحد من المخلفات السا لة 
واليلبة واستغاللها بعقالنية، يضال عن سعيها لقياس المخلفات الغايية باالتفاق مع الديوان 

وكذلك قياس المخلفات السا لة من خالل قيامها بمشروع إنجاي مخبر للتحاليل  الوطنا للبي ة،
 لقياس هذه األخير .
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 ثالثا. التحديات التي تفرضها التنمية المستدامة على صناعة اإلسمنت والدور االقتصادي
 واالجتماعي للقطاع:

 التحديات التا تفرضها التنمية المستدامة على يناعة اإلسمنت:
 القوانين والتشريعات الضاغطة على مسسسات يناعة اإلسمنت؛تقوية 

 يرض ضوابط تفرض التقليص من حجم االنبعاثات الغايية والغبار؛
 يرض ضوابط تخفف من استهالك الطاقة؛

 يرض ضوابط تفرض على المسسسات اللجوء إلى استعمال ميادر الطاقة البديلة؛
ات منح التراخيص بغرض إنشاء ميانع يرض ضوابط وضغوط تساعد على التحكم يا إجراء

 جديد .
الدور االقتيادي للقطاع: إن استهالك ماد  اإلسمنت يرتبط ارتباطا مباشرا بوتير  النمو 

، 2000خاية منها المحلية، يفا الجيا ر لوحظ ايدياد الطلب على ماد  اإلسمنت منذ سنة 
كمخطط اإلنعاش االقتيادي نتيجة تطبيق البرام  االقتيادية المسطر  من قبل الدولة، 

ومشاريع التنمية األخرى كالطريق السيار شرق غرب، وبناء الموانئ وتوسيع وتحديل شبكة 
نجاي مليون وحد  سكنية وغيرها من المشاريع االقتيادية األخرى.  السكك الحديدية، وا 

نجاي كاية بالنسبة لدوره االقتيادي ياإلسمنت هو الماد  األولية األساسية الاليمة إل     
 2004مشاريع البناء، يمخطط اإلنعاش االقتيادي والذي شرعت الدولة يا تطبيقه منذ سنة 

 ما كان له أن يتحقق بوتيرته الحالية لوال المساهمة الفاعلة لهذا القطاع.
 : الدور االجتماعا للقطاع

القتيادية بالنسبة للدور االجتماعا لقطاع يناعة اإلسمنت، ييعتبر أحد أهم القطاعات ا
المستقطبة لعدد معتبر من اليد العاملة، وما لذلك الدور اإليجابا اجتماعيا، يالقطاع حاليا 

 .عامال مباشرا 6063يشتمل على حوالا 
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 2010(: إجمالا منايب الشغل يا قطاع اإلسمنت العموما للعام 01الجدول رقم )
 

 مجاالت النشاط
التعفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففداد 

 اإلجمالا

األربعففففففففففففففة  المجمعففففففففففففففات اليففففففففففففففناعية
 لإلسمنت

 الشلف غرب وسط شرق
 926 1575 1630 1932 6063 إنتاج اإلسمنت

إنتفففففففففففففففففففففاج مشفففففففففففففففففففففتقات 
 اإلسمنت

1392 318 587 487 - 

خففففففففففففففففدمات يففففففففففففففففناعة 
 ودراسات

995 458 537 - - 

 - 484 440 292 1216 توييع
 - 41 75 50 166 الشركات األم
 - - - 179 179 يروع أخرى
 926 2587 3269 3229 10011 المجموع

الميدر: العايب عبد الرحمان، التحكم يا األداء الشامل للمسسسة االقتيادية يا 
الجيا ر يا ظل تحديات التنمية المستدامة، رسالة مقدمة لنيل شهاد  دكتوراه يا 
العلوم االقتيادية، غير منشور ، كلية العلوم االقتيادية والعلوم التجارية وعلوم 

 .219، ص 2010يرحات عباس، سطيف، التسيير، جامعة 
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 خـــاتمة:
عن عملية التنمية المستدامة ترتبط ارتباطا وثيقا باألساليب المطبقة من قبل المسسسات يا 
عمليات اإلنتاج والتينيع واستراتيجياتها يا استدامة الموارد الطبيعية من خالل خفض 

علقة بمحاربة التلول، واإلدار  السليمة للنفايات استهالك المواد الخام والتقليل من التكاليف المت
الناتجة عن مراحل العمليات اإلنتاجية، ولن تتحقق التنمية المستدامة إال بتكامل األبعاد البي ية 

 واالقتيادية واالجتماعية والتكنولوجية والتركيي عليها بنفس األهمية.
 نتا   الدراسة:

اإلنتاج األنظف يا خلق قيمة بي ية من خالل تخفيض تكاليف المعالجة وبالتالا  يساهم 
 تحقيق أرباح إضايية؛

اإلنتاج األنظف له أثر يا تحقيق التنمية المستدامة من خالل االستخدام العقالنا للموارد  
 الطبيعية وتوظيف تكنولوجيا نظيفة يا عمليات اإلنتاج؛

تبسة ميلحة خاية بإدار  البي ة وهذا ما يعكس اهتمام تخيص مسسسة يناعة اإلسمنت ب 
 المسسسة ووعيها بقضايا البي ة؛

 استخدام المسسسة تكنولوجيات حديثة من أجل تقليل النفايات والتخلص اآلمن منها؛ 
 محاولة المسسسة إتباع أساليب إنتاج أنظف يا مختلف مراحل نشاطها؛ 
 ملين ومساهمتها يا حماية البي ة؛إتباع المسسسة سياسة توعية بي ية للعا 
تلتيم المسسسة بالقوانين واألحكام البي ية تدريجيا وتسعى إلى تطوير عملية اإلنتاج ومواكبة  

 عيرنة اإلنتاج والتوايق مع المعايير الدولية لإلنتاج؛
المسسسة برقابة دورية ومستمر  على مخلفات العمليات اإلنتاجية وتحليلها يا مخابر  تقوم 

 خاية وكذا قياس مستويات التلول.
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