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املخلص :

ً
يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى مساهمة اإلدارة البيئية وفقا ملواصفات اإليزو 14000في

تفعيل ممارسة الوظائف الخضراء في املؤسسة القتصادية .وقد توصلنا إلى أنه تم تطوير مقاييس
 ISO14000إلى درجة أنها تساعد في إدماج البعد الخضر في املؤسسة ومن ثم تفعيل ممارسة
الوظائف الخضراء فيها .وذلك وفق آليتان األولى هي التحسين املستمر للجوانب البيئية في الوظائف،
أما الثانية فهي آلية تقييم دورة حياة املنتوج من خالل تتبع وتعقب وتصنيف املؤثرات املحتملة على
ً
ً
البيئة لنظام املنتوج خالل مراحل دورة حياته إبتدأ من الحصول على املواد األولية ،وصول إلى
املنتوج النهائي.
الكلمات املفتاحية :اإلدارة البيئية ،اليزو ،14000الوظائف الخضراء ،الداء البيئي.

Abstract:
This research aims to find out the extent of environmental management’s contribution
according to the specifications of the ISO 14000 in activating the practice of green
functions chain in the economic organization. This study concluded that standards of
ISO14000 were developed to the extent that it helps in the integration of the green
dimension in the organization and then activate the practice of green functions there. And
that according to two mechanisms، the first is the continuous improvement of
Environmental aspects in functions. The second is mechanism evaluating the product life
cycle through classifying potential effects on the environment of the system through the
مالة وحدة البحث في تنمية وإدارة املوارد البشرية املالد  08العدد  01جوان 2017

77

امإدارة البيئية وفقا لإليزو  14000كألية لتفعيل ممارسة البعد البيئي األخضر في وظائف املؤسسة (دراسة حالة
د.ةرو زين الدين ،أ.راش ي
شركة SOMIPHOS

stages of the product life cycle starting from access to raw materials، right down to the
finalproduct.
Keywords: environmental management، ISO14000، green functions ،environmental
performance، product life cycle، continuous improvement...

املقدمة:
يعد موضوع حماية البيئة من املوضوعات املعاصرة الذي احتل أولوية قصوى في
عالم اليوم واملتزامن مع زيادة الوعي البيئي والجتماعي واألخالقي بجوانبه اإلدارية
واإلستهالكية والتشريعية ،وانعكاس ذلك على املؤسسة القتصادية باعتبارها من بين
أهم األطراف املسببة للتدهور البيئي الحاصل ،بملوثاتها املفرزة في البيئة ،وباستنزافها
للموارد بشكل يعيق تجددها ،وذلك َ
جراء أنشطتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
ولذلك ،بات من الضروري على املؤسسة أن تحسن من آليات ممارسة أنشطتها
ً
ً
وانتهاء بتسویقها ،من أجل تحقيق أقل تأثير
املختلفة ،بدءا من تصميم املنتجات
ممكن على البیئة .إذ أن املؤسسات التي ل تأخذ بعين العتبار البعد الخضر (البيئي)
ً
ضمن أعمالها في العصر الراهن ،تجد نفسها غارقة تدريجيا في دوامة من الصراعات
واملشاكل ،والتحديات التنافسية املتعلقة بالجوانب البيئية والجتماعية ،وقد تواجه -
بالتأكيد  -عدم رضا أفراد املجتمع عن انشطتها ككل ،ل سيما املحافظين على البيئة.
ً
لذا أصبح إدماج البعد الخضر في األعمال شعارا ترفعه املؤسسات ،من خالل
بذل الكثير من الجهود لالهتمام بتبني ممارسات ومداخل وآليات تتالئم مع مطالب
البيئة واملشاركة في حمايتها وتجديدها وتحسينها ،بما يجعلها تكتسب اللون الخضر
ً
ً
طبعيا ومجتمعيا ،على خالف الرؤية التقليدية الستغاللية التي تتعارض مع مطالب
ً
ً
حماية البيئة واملشاركة في استنزافها وإتالفها وتلويثها طبيعيا ومجتمعيا ،والتي اكسبتها
اللون السود أو الرمادي.
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في خضم ذلك ،كان من بين أهم ما التجأت له املؤسسات لتخضير أعمالها
وانشطتها تبني مفهوم الدارة البيئية وفقا لاليزو  ،14000والذي يحمل في طياته
ضوابط وقواعد مرشدة تتبناها العديد من املؤسسات بهدف تحقيق قدر معين من
التوازن بين مطالب األعمال والقتصاد من جهة ،ومطالب البيئة واستمرار الحياة من
جهة أخرى .وهذا من خالل إرساء وتطوير نمط تسييري أخضر يدرج الجوانب البيئية
في كافة مستويات املؤسسة ،مما يجعلها منخرطة في حماية البيئة وتحسينها وتحقيق
النتائج لصالحها .وبالتالي فإن إعتماد الدارة البيئية اليزو  14000في املؤسسة يلج
ويخترق ل محلى وظائفها ،لسيما أن هذه األخيرة متسببة في تضرر البيئة بشكل
مباشر من خالل نشاطها الشرائي واإلنتاجي والتسويقي ،وبصورة غير مباشرة من
خالل األنشطة الداعمة (البحث والتطوير ،املوارد البشرية ،املالية واملحاسبية
وغيرها)
ولهذا ،فإن إدراج البعد البيئي في مختلف وظائف املؤسسة وممارسة الوظائف
ً
ً
الخضراء فيها يعد أمرا ضروريا لستمراريتها واستدامة نشاطها وذلك بإعتماد وتوطين
متطلبات الدارة البيئية وفقا لإليزو .14000
تأسيسا على ما تقدم ،تتبلور مشكلة البحث وتتضح من خالل الغموض الذي
ً
يكتنف كيفية مساهمة اإلدارة البيئية وفقا ملواصفات اإليزو  14000في إرساء
وممارسة الوظائف الخضراء ضمن فضاء املؤسسة القتصادية كرؤية جديدة
للوظائف التقليدية فيها وفي إطار متطلبات حماية البيئة .وبشكل عام يمكن التعرف
على مشكلة البحث من خالل إثارة التساؤل الرئيس ي التالي :ما مدى مساهمة
مواصفات الدارة البيئية اليزو  14000في تفعيل ممارسة الوظائف الخضراء في
املؤسسة القتصادية؟
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ً
ً
لذا تتلخص أهداف هذا البحث في كونه يؤسس نظريا وتطبيقيا للربط التصوري

للعالقة بين الدارة البيئية اليزو  14000وممارسة البعد الخضر (البيئي) في وظائف
املؤسسة .وبالتالي يسعى هذ البحث إلى الوصول إلى األهداف اآلتية:
ً
 بناءا إطار نظري شامل ومتكامل يميط اللثام عن الدارة البيئية وفقا لإليزو14000واملتطلبات الالزمة ملمارسة الوظائف الخضراء في املؤسسة القتصادية.
ً
 الوقوف على كيفية توظيف اإلدارة البيئية وفقا ملواصفات اإليزو  14000بغيةالوصول إلى تفعيل ممارسة البعد الخضر في وظائف املؤسسة اإلقتصادية ؛
 التوصل إلى بعض النتائج و اإلقتراحات التي من املمكن أن تساعد في تطويراستخدام اإلدارة البيئية اليزو  14000في ممارسة الوظائف الخضراء (البيئية).
ً
ً
وتنبع أهمـية هذا البحث من خالل معالجته ملوضوع يلقى اهتماما معتبرا في
الدراسات اإلدارية الحديثة واملسايرة للتحديات التي تواجهها املؤسسات في هذا
العصر ،ومنها تلك املتعلقة بالتنافسة التي أدخلت املتطلبات البيئية في طياتها .هذا
باإلضافة إلى أهمية الدور الذي تلعبه الدارة البيئية وفقا لاليزو  14000إدماج
اإلعتبارات املطروحة في يخص حماية البيئة في وظائف املؤسسة وتفعيل ممارسة
البعد الخضر فيها .من خالل ما تدره من فوائد تساعد على ذلك.
ويقوم منهج البحث على الستعانة باملنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري
ً
من خالل تسليط الضوء على اإلدارة البيئية وفقا ملواصفات اإليزو 14000والتعرض
ً
سلسلة الوظائف الخضراء ،فضال عن تحليل العالقة التصورية بين هذه املفهومين
ً
وتثبيت ذلك تطبيقيا بمقارنة إدماج الجوانب البيئية في وظائف املؤسسة املبحوثة
قبل وبعد حصولها على شهادة املطابقة ملواصفات الدارة البيئية اليزو.14000
وملعالجة موضوع البحث ،فإن محتـوى هذا الخير يدور حول تشريح مفهوم الدارة
البيئية وفقا لاليزو ،14000والتعرض إلى مكونتاتها ومتطلبات تحقيقها .كما يسلط
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الضوء على الوظائف الخضراء بإبراز مفهومها ،أهميتها ومتطلبات إقامتها ،للوصول في
نهاية البحث من خالل الدراسة التطبيقية إلى تبيان أهم الفؤائد وتثبيت أهم النتائج
املتوصل إليها لتوضيح كيفية مساهمة الدارة البيئية وفقا لإليزو 14000في تفعيل
ممارسة الوظائف الخضراء ضمن فضاء املؤسسة القتصادية.
أول -مفاهيم أساسية حول امإدارة البيئية وفقا لإليزو :14000
تبنت الهيئات الدولية والحكومية واملنظمات وكل األطراف الفاعلة في النشاط
اإلقتصادي وعلى رأسهم املؤسسة اإلقتصادية ،اإلدارة البيئية اإليزو ،14000من أجل
كبح تدهور التوازن البيئي الحاصل والتقليل من املؤثرات السلبية على البيئة.
 -1تعريف امإدارة البيئية:
إن قيام وإنشاء إدارة مخصصة للبيئة ومتكاملة مع املنظومة اإلدارية الشاملة
للمؤسسة أصبح من أهم مقتضيات العمل اإلداري الناجح الذي يؤدي في النهاية إلى
ً
ً
تحسين األداء البيئي وقبول منتجات أو خدمات املؤسسة محليا وعامليا من ناحية
سلمتها وصداقتها للبيئة.
ينظر لإلدارة البيئية بأنها :مجموعة من األدوات الديناميكية املوجهة نحو العمل،
و اتخاذ إجراءات للمساعدة في صياغة إستراتجيات لحماية البيئة وتعزيزها وصيانتها،
ومن ثم تنفيذها ومراقبتها( .عالم ،2005 ،ص .)3 :وتعرف غرفة التجارة الدولية
اإلدارة البيئية بأنها" :عملية إيجاد وتصميم آلية شاملة تضمن عدم وجود أثار بيئية
ً
ضارة في منتج املؤسسة ،وذلك عبر جميع املراحل بدءا بالتخطيط والتصميم وصول
إلى املنتج النهائي( .حسن عثمان ،2008 ،ص)523 :
ً
بناءا على ما تقدم ،يمكن القول بأن اإلدارة البيئية هي تلك اإلدارة التي تسعى إلى
تسيير كل املستويات اإلدارية واملجالت الوظيفية من خالل مجموعة من اإلجراءات
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واملمارسات والخطوات في املؤسسة بطريقة تتماش ى ومتطلبات الحفاظ على البيئة،
وتحقق التحسين في األداء البيئي دون املساس بأهداف اإلدارة التقليدية.
 -2الدارة البيئية من مناور اليزو :14000
إن ظهور مقاربة التنمية املستدامة املرافق لتطور املشاكل البيئية العاملية ،وزيادة
الوعي البيئي املتزامن مع تطور القوانين والتشريعات البيئية ،وعلى إثر النجاح الذي
حققته مواصفة إدارة الجودة اليزو  ،9000إضافة إلى تزايد متطلبات بعض
املنظمات كمنظمة األمم املتحدة إلصدار مواصفات متخصصة في مجال البيئة ،قامت
منظمة اليزو سنة  1996بإصدار سلسلة مواصفات الدارة البيئية اليزو 14000
والذي تم تعدليه وتحديثه سنة ( 2004العزاوي ،2002 ،ص ص.)221-219 :
تتضمن هذه السلسة ،املواصفات واملعايير التي تعمل على تزويد املؤسسات
ً
باألدوات الالزمة لبناء نظام الدارة السليمة بيئيا ،وتعطي الرشادات الالزمة
لستخدامه وتقييمه (أوهيبة .)2016 ،وينظر لسلسلة مواصفات الدارة البيئية
اليزو 14000على أنها مجموعة من املواصفات الختيارية التي تحافظ على البيئة،
ومن ثم فهي تتيح للمنظمات والهيئات على مستوى العالم إتباع إدارة بيئية واحدة
متفق عليها ،وبالتالي فهي تضمن وتكفل حماية البيئة من التلوث بالتوازي مع
املتطلبات القتصادية والجتماعية(الحجار ،صقر ،2006 ،ص .)25 :وهي كذلك
عبارة عن مجموعة من املقاييس التي تمثل مدخل يحاول إدمج العتبارات البيئية في
أنظمة إدارة عمليات أي منظمة ألنشطتها ومنتجاتها التي تقدمها(عالم ،2005 ،ص:
.)7
وبالتالي ،يمكن القول بأن املواصفة  ISO14000عبارة عن مجموعة متطلبات
تهتم بتكوين نظام إدارة بيئية يمكن تطبيقه في جميع أنواع وأحجام املنظمات،
ويتكيف مع مختلف الظروف املتنوعة ،ليؤدي في النهاية إلى تحسين أداء املؤسسة
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البيئي من خالل تجسيد سياستها وتنفيذ أهدافها البيئية(النقار ،العزاوي،2015 ،
ص.)214 :
 -4مكوظات موايفات الدارة البيئية اليزو :14000
تشتمل اليزو14000على مجموعة وثائق إرشادية باستثناء املواصفة ISO14001
فهي املواصفة اإللزامية الوحيدة التي تقدم للمؤسسات املتطلبات الخاصة بنظام
اإلدارة البيئية ،وبلورة سياسة بيئية واضحة تراعي اإلجراءات والقوانين البيئية
السائدة (الطائي ،العجيلي ،الحكيم ،ص .)386 :أما بقية املقاييس فهي إرشادية
تستخدماها املؤسسات للتأثير على جوانب العمل املتعلقة بمسؤولياتها البيئية
واملتمثلة في التدقيق البيئي ،وتقييم األداء البيئي ،وتحليل دورة حياة منتوجاتها أو
خدماتها ،وتوفير املعلومات الالزمة للعاملين والجمهور(.) P: 25، 2007،Baracchini
 -5متطلبات إقامة ظاا امإدارة البيئية وفقا للموايفة العاملية اليزو :14000
نظام اإلدارة البيئية اليزو 14001هو جزء من نظام اإلدارة الكلي الذي يتكون من
متطلبات معينة تتضمن الهيكل التنظيمي ،ونشاطات التخطيط ،واملسؤوليات،
واإلجراءات ،والعمليات ،واملوارد ،من أجل تطوير وتنفيذ وتحقيق ومراجعة السياسة
البيئية للمنظمة وتجسيد أهدافها على أرض الواقع(العزاوي،2002 ،ص)189 :
وبالتالي ،فإن اليزو 14001هو نظام فرعي في املؤسسة يستخدم كحلقة وصل بين
املؤسسة وحماية البيئة .ويتوقف عمل نظام اإلدارة البيئية اليزو 14001على وجود
مجموعة من املتطلبات التي لبد من توفرها لضمان فعالية تطبيقه .حيث جاءت هذه
املتطلبات في البند الرابع من محتويات إصدار املواصفة ،لتترجم كيفية إقامة نظام
اليزو  14001وفق حلقة ) (PDCAللتحسين املستمر .وتبدأ متطلبات النظام
بالسياسة البيئية  Environmental Poliuyالتي هي وضع املؤسسة بيان يحدد نواياها
ومبادئها في إلتزاماتها البيئية ،وتستخدم هذه السياسة كإطار للتخطيط ووضع
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األهداف البيئية؛ ومن ثم تأتي عملية التخطيط البيئي( )Planالتي تستعراض األهداف
البيئية ووضع برامج العمل؛ وتليها عملية التنفيذ ( )Doالتي يتم فيها تنفيذ برامج
ً
العمل املخططة بناءا على توفير املوارد والوسائل الالزمة؛ مرورا بعملية الرقابة البيئية
( )Checkمن أجل القياس واإلجراءات الوقائية التصحيحية؛ وصول الى عملية مراجعة
اإلدارة ( )Actلتحقيق التحسين والتطوير في األداء البيئي.
 -6الفوائد املتأتية من تطبيق الدارة البيئية وفقا لاليزو:14000
إن تبني املؤسسات ملواصفات  ISO14000يترتب عليه تحقيق مجموعة من
الفوائد واملزايا ،والتي يمكن تلخيصها في الجوانب األتية (إلهام يحياوي:)2010 ،
 -1-6اخجواظب البيئية :وتتضمن حماية األنظمة البيئية ،و الستخدام العقالني
والكفء للموارد الطبيعية ،والتقليل من كمية النفايات وإعادة استخدام املواد ،مما
يساهم في تخفيف حدة التلوث البيئي الحاصل و املتزايد.
 -2-6اخجواظب الجتماعية :وتشمل تقليل املخاطر املؤثرة على صحة وأمن اإلنسان
والناتجة عن اإلنبعاثات واإلصدارات الصناعية ،منع اإلصابات بأمراض أضرار تلوث
البيئة الداخلية للمؤسسة ،مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف عالج األفراد من هذه
األمراض ،تحسين الصورة العامة للمنظمة أمام مجتمعها وقواه الفاعلة في مجال
حماية املستهلك والبيئة وتمكين املؤسسات بالتالي من كسب ودهم ودعمهم.
 -3-6اخجواظب القتوادية :تتمثل في تحقيق وفورات في التكاليف منها الناتجة عن
تخفيض استهالك الطاقة واملوارد و الوفورات الناتجة عن إعادة دوران املنتجات،
والتخفيض في تكاليف التخلص من النفايات والتخفيض من الغرامات التي تفرض
على املخالفات ،والتخفيض في الجزاءات التي تتكبدها املؤسسة عن أنشطة مسببة
للتلوث ،وتخفيض في معدلت املسؤولية التأمينية واملخاطر ،فضال عن تخفيض
التعويضات القانونية نظير األضرار البيئية ،الحصول على تحفيزات مالية من الحكومة
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نظير حرصها على حماية البيئة وصيانة مواردها .باإلضافة إلى ذلك تحقيق زيادة في
اإليرادات من خالل زيادة في أسعار املنتجات الخضراء ألنها تباع بسعر أعلى من
سواها ،وفتح أسواق جديدة لهذه املنتجات.
هذا ويحقق اللتزام باإليزو  14000إدارة التوافق مع التشريعات والقوانين ذات
العالقة باملؤسسة ،ويشكل شبكة أمان تحميها من املسؤولية القانونية لسيما فيما
يخص الجوانب البيئية بسبب تنامي وتصاعد التشريع في إطار حماية البيئة.
ثاظــيا -الوظائف اخصضرا ( املفهو  ،األهمية و املتطلبات ):
 -1مفهو سلسلة الوظائف اخصضرا  :إن إدارة سلسلة الوظائف الخضراء تشير إلى
إدارة وظائف املؤسسة بالشكل الذي يحافظ على البيئة ،وذلك بتتبع كل ما من شأنه
إحداث أثار سلبية عليها في كافة مراحل دورة حياة املنتج ،من الحصول على املواد
ً
األولية مرورا بالتصميم واإلنتاج ومراحل التوزيع انتهاء بوصول املنتج إلى الزبون
واسترداد األغلفة والعبوات ،أي إعادة التدوير( الطائي ،السبعاوي ،الفندي.)2012 ،
كما ينظر لها بانها كافة الجهود التنظيمية والدارية والتكنولوجية املبذولة لخفض
التأثير البيئي السلبي في سلسلة وظائف املؤسسة املرافقة لدورة حياة املنتوج بداية
من الشراء مرورا باإلنتاج وصول إلى توزيع املنتجات النهائية(، 2016،Christina Wong
.)p:6

ً
بناءا على ما تقدم ،يمكن القول بأن سلسلة الوظائف الخضراء تسعى إلى

املحافظة على البيئة من خالل تخفيض الضرر البيئي إلى أدنى مستوياته في كل مرحلة
من مراحل دورة حياة املنتوج ،منذ الحصول على املواد الولية مرورا بالتصميم
والنتاج ومراحل التسويق انتهاء بوصول املنتج الي الزبون وإعادة التدوير والتخلص
من النفايات ،مع األخذ بعين العتبار البتكارات الحديثة التي تطرأ على كل مرحلة.
 -2أهمية سلسلة الوظائف اخصضرا :
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يمكن تلخيص أهمية ممارسة الوظائف الخضراء في العناصر التية(أغا:)2012 ،
 تخفيض حجم الغازات الدفيئة املنبعثة من عمليات النقل والتخزين والنتاج. زيادة حجم الرباح التي تحققها املؤسسة جراء انتاج منتجات صديقة للبيئة. نشر الوعي داخل الشركة وضمن بيئتها املحيطة باهمية الحفاظ على البيئة. تحسين األداء القتصادي للمؤسسة من خالل تحسين مستوى العمليةالنتاجية واملتأتي من تحقيق الستخدام المثل للطاقة وتخفيض مستوى الهدر
للموارد.
 تخفيض حجم النفايات الناجمة عن النتاج وإمكامية تدويرها وإعادةإستخدامها.
 -3متطلبات إقامة الوظائف اخصضرا في املؤسسة:
إن تخضير وظائف املؤسسة هو إدماج البعد الخضر ( البيئي) في وظائفها ذات
التأثير املباشر وغير املباشر على البيئة من خالل تبني الشراء الخضر واإلنتاج الخضر
(النظف) ،وتطبيق مفهوم وفلسفة التسويق األخضر ،وإدراج العنصر البيئي في كل
من وظيفتي التمويل واملحاسبة ،والخذ بعين العتبار البعد البيئي في البحوث الحالية
ً
امنا مع تبني سياسة َ
فعالة لستقطاب
واملستقبلية ضمن وظيفة البحث والتطوير ،تز
اإلطارات املتخصصة في املجال البيئي والعمل على تأهيل وتدريب األفراد في مجالت
حماية البيئة ،وزرع الثقافة البيئية وهذا ما يندرج تحت إدارة املوارد البشرية
الخضراء(نجم ،2012 ،ص.)169 :
 -1-3الشرا (التموين) الخضر  :Green Purchaseإن الشراء الخضر يتضمن شراء
املواد واملنتجات التي لها أدنى تأثير ممكن على صحة النسان والبيئة ،عند مقارنتها
باملواد واملنتجات املنافسة ،والتي تؤدي الغرض نفسه ،بمعنى دمج املعايير البيئية في
عملية الشراء من أجل خفض التأثير البيئي الذي سببه استخدام املواد في املؤسسة(
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الكيكي ،الطويل .)2014 ،فالشراء الخضر هو عند القيام بعملية الشراء يجب األخذ
ً
بعين العتبار جودة املواد واملنتجات وسرعة تسليمها من قبل املورد ،فضال عن قلة
تأثيرها على البيئة أثناء وبعد تصنيعها.
كما أن الشراء الخضر هو العملية التي تدخل فيها العتبارات البيئية في عملية
الشراء ،والتي تراعي مجموعة العوامل املالئمة الثالث (التشغية ،املالية ،البيئية).إذ
ترتبط العوامل التشغلية بتوفير املشريات املالئمة من حيث الكمية والجودة ومكان
وزمان الشراء ،أما املالية فتتعلق بأن تكون املشتريات بالسعر املناسب ،وتمثل
العوامل البيئية تلك الشروط ذات الطابع البيئي والتي تفرضها املؤسسة على املوردين
وعلى املواد واملنتجات التي يوردونها)نجم ،ص.(262 :
وبالتالي ،فإن الهدف من الشراء الخضر هو تجنب استخدام املواد واملنتجات
ً
الضارة بيئيا ،وإعطاء الفضلية لتلك التي مكوناتها أو عملياتها لها أثر بيئي أقل خالل
دورة حياتها ( .) P :40، 2005،Anthony Rosa
 -2-3الظتاج الخضر :Green Productionإن النتاج الخضر هو أحد الوظائف
األساسية املطلوبة في عملية إدماج البعد الخضر في املؤسسة وإقامة الوظائف
الخضراء فيها .حيث طرح هذا املفهوم ألول مرة من قبل برنامج المم املتحدة للبيئة
 UNEPسنة  1989كاستجابة ملطالب خفض التلوث والنفايات الصناعية العاملية.
وعرف هذا البرنامج النتاج الخضر على أنه" :التطبيق املستمر لستراتيجية بيئية
وقائية متكاملة للعمليات اإلنتاجية واملنتجات لخفض األخطار على اإلنسان
والبيئة")الحناوي ،2006 ،ص .(504 :أي أنه ل ينصب فقط على العمليات اإلنتاجية،
بل يمتد إلى استخدام املنتج حتى انتهاء عمره الفتراض ي وتحوله إلى نفايات.
وهو كذلك عبارة عن فلسفة إلدارة العمليات تركز على تحقيق الكفاءة في
استخدام املوارد والطاقة في جميع مراحل عمليات النتاج مع تقليص توليد النفايات
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والنبعاثات واحتواء امللوثات املصاحبة أو املترتبة من مصدر تولدها للمحافظة على
البيئة) أغا ،2011 ،ص .)347 :ويعني اإلنتاج األخضر أيضا تحويل املواد والطاقة إلى
منتجات مفيدة عن طريق النتاج بعمليات ذات كفاءة ،مما يؤدي إلى تخفيض
الضياع والتلوث البيئي والتسليم إلى الزبائن بأقل أثار بيئية سلبية)العزاوي.(2013 ،
وبالتالي ،فاإلنتاج الخضر هو الستخدام املتواصل للمدخالت ،العمليات
واملخرجات املصممة منذ البدء للوقاية من التلوث بخفض النفايات والنبعاثات
وتدنية املخاطر على البيئة وصحة النسان مع استخدام أقل للمواد والطاقة.
ويحقق النتاج الخضر الكثير من الفوائد من بينها) راتول ،مصنوعة ،2011 ،ص:
ً
 :(554ترشيد استغالل املوارد الطبيعية والطاقة عوضا من إتالفها أو إهدارها،
باإلضافة إلى املساعدة على التقليل من التكاليف وتحقيق الوفرات املالية ،وزيادة
القدرة اإلنتاجية ،وتحسين جودة املنتج ،وتحسين األداء البيئي للمؤسسة ،واللتزام
بالقوانين والتشريعات البيئية ،والوصول إلى بدائل وابتكارات تكنولوجية .ويعتبر
النتاج الخضر حلقة مقفلة ل ينتج عن عملياته أي نوع من انواع املخلفات
والنفايات ،بل أن جميعها يعاد استخدامها مرة ثانية)الحجار ،صقر ،ص.(114 :
 -3-3التسويق الخضر  :Green Marketingكون التسويق علم إنساني ديناميكي
يتفاعل ويتزامن ويستجيب لكافة التغييرات البيئية والتحديات املؤثرة في بقاء وديمومة
املؤسسات القتصادية في مختلف الفترات .فإن تزايد الهتمام العالمي بحماية البيئة
وظهور حركات وجماعات الضغط ( الجماعات الخضراء وجمعيات حماية املستهلك )
ذات التوجه البيئي واإلنساني ،والهادفة إلى تحقيق حقوق املجتمعات في العيش في
بيئة نظيفة وآمنه .أفرز وأظهر وبلور مفهوم جديد للتسويق ،كمنهج يقدم الحلول
لتلك اآلثار السلبية على البيئة واملجتمع ،عرف بالتسويق األخضر.
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يتمحور التسويق األخضر حول التزام املؤسسات بالتعامل بالسلع والخدمات
الصديقة للبيئة والقيام باألنشطة التسويقية في إطار اللتزام القوي باملسؤولية البيئية،
وضمن ضوابط محددة لضمان املحافظة على البيئة الطبيعية وعدم إلحاق الضرر
بها)كافي ،2014 ،ص .(20 :وتدور معظم التعريفات للتسويق األخضر حول هذه املحاور،
ومنها ما يلي:
يعرف التسويق األخضر على أنه " :مدخل نظمي متكامل يهدف إلى التأثير في
تفضيالت الزبائن بصورة تدفعهم نحو التوجه إلى طلب منتجات غير ضارة بالبيئة،
وتعديل عاداتهم الستهالكية ،بما ينسجم مع ذلك ،والعمل على تقديم مزيج تسويقي
متكامل قائم على أساس اإلبداع بشكل يرض ي هذا التوجه ،بحيث تكون املحصلة
النهائية الحفاظ على البيئة وحماية املستهلكين وإرضائهم وتحقيق هدف
الربحية")النوري ،البكري ،2008 ،ص.)47 :ومنهم من يرى بأن التسويق األخضر هو:
" أي نشاط تسويقي متعلق بمؤسسة معينة ،يسعى إلى خلق تأثير إيجابي أو التقليل
من -أو إزالة -التأثير السلبي ملنتج معين على البيئة واملجتمع")الصامدي ،2006 ،ص.(5:
وينظر إلى التسويق األخضر من منظور املزيج التسويقي على أنه عملية تطوير
وتسعير وترويج وتوزيع منتجات ل تلحق أي ضرر بالبيئة . P: 86)، 2000، Ferrell،( Pride

ً
بناءا على ما تقدم ،يمكن القول ان التسويق الخضر يركز على القيام باألنشطة

التسويقية ضمن اللتزام البيئي ،والتوجه نحو تقديم سلع صديقة للبيئة ،والتأثير في
سلوكيات املستهلكين وعاداتهم الستهالكية بما يتوافق مع التوجه الرامي إلى
الستخدام الرشيد والعقالني للموارد الطبيعية ،واقتناء منتجات صديقة للبيئة وغير
ً
مضرة بصحتهم ،وكل ذلك يتم بما ل يتعارض أيضا مع أهداف الربحية للمؤسسة.
كما أن عملية إدماج البعد البيئي في وظيفة التسويق تسري كذلك على عناصر
مزيجه التسويقي التقليدي ،لتفرز وتنتج عناصر املزيج التسويقي األخضر :املنتج
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الخضر ،التسعير الخضر ،الترويج الخضر ،التوزيع والنقل الخضر )النوري،
البكري ،ص ص.(88-83 :
ويهدف التسويق الخضر إلى إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها ،مع العمل على
تشكيل مفهوم املنتج ووضوح العالقة بين السعر والتكلفة ،وجعل التوجه البيئي أمرا
مربحا)الصامدي ،2006 ،ص .(7 :هذا باإلضافة إلى تحقيق فوائد ومكاسب كبيرة
للمؤسسة ،التي من املمكن أن تضعها على قمة الهرم التنافس ي ،مما قد يمنحها القيادة
في السوق .فتبني فلسفة التسويق األخضر يجعل املؤسسة قريبة من عمالئها وخاصة
ً
الذين لديهم توجه بيئي ،فضال عن املحافظة على البيئة.
 -4-3البحث والتطوير الخضر  :Green Research and Developementإن الدور
األساس ي الذي تلعبه إدارة البحث والتطوير على مستوى املؤسسة في ظل ممارستها
للوظائف الخضراء يكمن في إجراء األبحاث التي تقلل من ظاهرة التلوث وترشد
استهالك املوارد ،أي األخذ بعين العتبار البعد البيئي في البرامج البحثية املستقبلية.
ويتآتى ذلك من خالل تطوير املنتجات الجديدة ،وتحسين املنتجات القديمة ،وإدخال
التكنولوجيات الجديدة في العمليات اإلنتاجية ،وكذا تعديل املنتجات لكي تتالئم مع
أذواق وتطلعات العمالء ضمن مقتضيات حماية البيئة.
كذلك فإن من األهداف الرئيسية لوظيفة البحث والتطوير الخضر هو تحقيق
التصميم األخضر الذي يمثل قاعدة أساسية في آلية اإلنتاج الخضر ،حيث يتضمن
التفكير في اآلثار املستقبلية على البيئة عند تصميم املنتج ،ومن ثم ابتكار منتجات من
السهل إعادة تطويرها أو استخدامها أو تصنيعها .أي القدرة على تطوير املنتوج أو
العملية بشكل أكثر مالئمة للبيئة من دون أي أثار جانبية)أغا.)2012 ،
 -5-3إدارة املوارد البشرية اخصضرا  :Green Human Resourcesتقع على عاتق إدارة
املوارد البشرية داخل املؤسسة مسؤوليات َ
جسام فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة
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واملشاركة َ
الفعالة في الحد والتغلب على املشكالت البيئية ،وتأتي هذه املسؤولية
خاصة وأن وظيفة املوارد البشرية تعتبر ذات ارتباط وثيق بجميع وظائف املؤسسة
ذات األثر البيئي السلبي املباشر كاإلنتاج والتسويق .وبالتالي يستلزم على إدارة املوارد
البشرية تبني نظام متكامل لستقطاب وتكوين وإعداد الكوادر البيئية املختلفة داخل
املؤسسة ،حيث يتم صياغة رؤية واضحة للهيكل الوظيفي الذي يتم بموجبه ترقية
هاته الكوادر ،كما يجب خلق حوافز وظيفية للعاملين في مختلف األنشطة ذات
التوجه البيئي)دحالن 2004 ،ص.)110 :
كما يدرج العنصر البيئي ضمن اهتمامات وظيفة املوارد البشرية من خالل ما
يعرف بالتدريب البيئي الذي يعمل على زيادة وعي الفراد بأهمية البيئة وحتمية
احترامها وتطوير قدراتهم بكيفية التعامل معها ،وإكسابهم مهارات حسن استثمار
مواردها وتبصيرهم بوسائل استدامتها)صالح.(2011 ،
وبالتالي ،فإن وظيفة املوارد البشرية ليست لها عالقة مباشرة بالجانب البيئي،
ً
ولكن دورها يعد استراتيجيا ،وذلك من خالل عملها على تأهيل املورد البشري وتدريبه
في كل ما يتعلق باألمور البيئية ومحاولة نشر ثقافة البعد األخضر لألعمال واملسؤولية
البيئية بين مختلف الوظائف التي لها عالقة مباشرة بالعنصر البيئي ،مما يرسخ إلتزام
املؤسسة بالثقافة البيئية ضمن ثقافتها ،والتي بدورها تمنح السيطرة الجيدة على
سلوك األفراد وطرائق العمل ذات التأثير البيئي املحتمل ،واملساعدة على تدريب
العاملين قدر تعلق المر بدورهم في حماية البيئة.
 -6-3املحاسبة اخصضرا  :Green Accountingإن التهاون املحاسبي الذي رافق إتالف
البيئة ساهم بشكل كبير في تفاقم املشكالت البيئية .وعلى هذا األساس جاءت
املحاسبة الخضراء من منطلق أنها تعمل على تغطية جميع النواحي املحاسبية التي
من املمكن أن تتأثر باستجابة املؤسسة لالعتبارات البيئية .فهي تعمل على تحديد
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وقياس تكاليف األنشطة البيئية واستخدام تلك املعلومات في صنع قرارات اإلدارة
ً
البيئية بهدف تخفيض اآلثار السلبية على البيئة وإزالتها عمال بمبدأ من يلوث يدفع.
وبالتالي فهي فرع املحاسبة الذي يتعقب النفقات املترافقة مع املنتجات الضارة بيئيا
في كل خطوة من خطوات النتاج.
ثالـثا -مساهمة امإدارة البيئية امإيزو 14000في تفعيل ممارسة الوظائف اخصضرا :
 -1إنعكاسات تطبيق الدارة البيئية اليزو 14000على وظائف املؤسسة
إن الفوائد واملكاسب املحققة من تطبيق أدوات الدارة البيئية وفقا لعائلة
مواصفات اليزو 14000كلها تصب في مصب تفعيل وتطوير ممارسة الوظائف
الخضراء في املؤسسة ،وبالتالي تحسين األداء البيئي الوظيفي لها ،والذي يعبر عن
تجميع لالداءات الناتجة عن ممارسة وظائف املؤسسة (الشراء ،النتاج ،التسويق،
املوارد البشرية والبحث والتطوير....إلخ) في إطار مساهمة كل واحدة منها في تحسين
وحماية البيئة .حيث توصلت إحدى الدراسات الدولية  2002)،(Sandrin Bergerبأن
حصول املؤسسة على شهادة املطابقة ملواصفة الدارة البيئية اليزو 14000يعتبر
كحافز للتغيير في وظائفها وجعلها وظائف بيئية .وتأكيد ذلك من خالل إجراء دراسة
مقارنة بين مجموعة من املؤسسات وتبيان تأثير تطبيقها ألدوات ومتطلبات الدارة
البيئية اليزو  14000على الوظائف والتغيير التنظيمي .وتتلخص نتائجها هذه الدارسة
في النقاط التالية:
 التأثير على الوظيفة التسويقية وجعلها ترسم احسن صورة للمؤسسة وترسخمفهوم املؤسسة املواطنة من خالل العالنات وامللصقات البيئية والبرامج التسويقية
الهادفة إلى تجسيد املزيج التسويقي الخضر.
 التأثير على الوظيفة النتاجية بجعلها تتجه نحو إنتاج أنظف من خالل عمليةالرقابة التي تمس كل عملية وكل مرحلة وكل جانب تشغيلي ،مما يؤدي إلى تقليل
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الخطار والحوادث وتحكم اكبر في التكاليف وتقليل هدر املواد والتلف والستغالل
الرشيد للطاقة وزيادة الكفاءة النتاجية.
 التأثير على وظيفة الشراء والتموين وجعلها تشتمل على العالقات مع املوردينوفق املواصفة اليزو14000بحيث تختار املواد الولية وتضمن عملية نقلها وترتيبها
وصيانتها بالشكل الذي يؤهلها إلنتاج املنتج الالئق الذي ل تكون تأثيراته بارزة على
البيئة.
 التأثير على وظيفة املوارد البشرية وذلك بتعبئة مجموع الفراد العاملينبالجانب البيئي من خالل تدريب العاملين قدر تعلق المر بدورهم في حماية البيئة
وصيانة مواردها .هذا بالضافة إلى أن عملية الرقابة التي تفرضها مواصفات
اليزو 14000على سلوك العاملين تساعد في ترسيخ إلتزام املؤسسة بالثقافة البيئية،
من خالل السيطرة الجيدة على سلوك األفراد وطرائق العمل ذات التأثير البيئي
املحتمل.
 التأثير على البحث والتطوير من خالل تفعيل التوجه نحو البحوث الساسيةوالتطبيقية البيئية وتجسيد البتكارات والتصميمات البيئية.
 التأثير على وظيفة املحاسبة من خالل إرفاق التكاليف البيئية في العملياتاملحاسبية والقيام بعمليات التدقيق الالزمة والفصاح.
 -2تقييم دورة حياة املنتوج اليزو 14040كأداة ملمارسة الوظائف اخصضرا :
إن اللجنة الفنية  ISOTC207الخاصة بمواصفة اإلدارة البيئية قد قامت بتطوير
أدوات يتم من خاللها دمج وتحليل الجوانب البيئية الخاصة بمنتجات أو خدمات
املؤسسة من البداية إلى النهاية ،أي منذ استخدام املدخالت في العملية حتى خروج
املنتج النهائي ،وذلك يتم فق نموذج وأسلوب إدارة وتقييم دورة حياة املنتج Product
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 Life Cycle ISO14040فهذا الخير يرسم مراحل متعاقبة ومتصلة ،تبدأ من الحصول
ً
على املواد األولية ،وصول إلى املنتوج النهائي.
وعلى هذا األساس فإن أسلوب إدارة وتقييم دورة حياة املنتوج يعني تصنيف
املدخالت واملخرجات واملؤثرات املحتملة على البيئة لنظام املنتوج خالل دورة حياته،
حيث يهتم بتقدير تأثيرات الجوانب البيئية املحتملة من الحصول على املواد األولية
ً
ً
(الشراء) مرورا باإلنتاج ووصول إلى التسويق والستخدام النهائي للمنتوج  ،وقد يصل
في بعض األحيان إلى مرحلة ما بعد الستخدام  . p: 1027)، 2013،(Liming Zhangكما
يعتبر استخدام أسلوب دورة حياة املنتوج من األساليب التي يمكن العتماد عليها في
حصر وتحديد كمية الفاقد واملهدر من املوارد والطاقة واإلنتاج املعيب ،والتي تتسبب
في زيادة الستنزاف وزيادة التلوث البيئي بأنواعه وانخفاض كمية اإلنتاج.
 -3التحسين املستمر وفقا لاليزو 14000لتطوير ممارسة الوظائف اخصضرا :
التحسين املستمر هو التغيير لألفضل والتحسين املتواصل ،حيث ينصب عمله في
ً
جعل كل مظهر من مظاهر النشطة والعمليات محسنا ،ومحاولة الوقوف على كافة
التغييرات التي تحدث أثناء العمل ،وما هي العمليات أو املشاريع التي تحتاج إلى
التحسين .لذلك يسعى إلى تحسين كل العوامل املتعلقة بالعمليات واألنشطة التي
َ
تحول املدخالت إلى مخرجات على أساس متواصل ،فهو عملية شاملة تتضمن كافة
أنشطة املؤسسة ووظائفها سواء املدخالت (الشراء ،التصميم )...أو عمليات التحويل
(النتاج )...أو املخرجات (التسويق )...وحتى انتقال املخرجات إلى العميل ،حيث قد
ينتج عن عملية التحسين املستمر تخفيض في املدخالت أو زيادة في املخرجات أو
تحسين جودتها وسالمتها البيئية أو ارتفاع في رضا العمالء)الدلمي ،2003 ،ص. (101:
لذلك جاءت متطلبات نظام الدارة البيئية وفقا لاليزو  14001لتحمل في طياتها
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العناصر الساسية لتكوين حلقة التحسين املستمر واملستمدة من أسلوب حلقة
الجودة  PDCAولكن بمنظور بيئي.
حيث تبدأ هذه الحلقة وفقا لنظام الدارة البيئية اليزو 14001بالتخطيط
البيئي(خطط  )Planومن ثم تأتي مرحلة التنفيذ (إفعل ) Doمرورا بالرقابة البيئية
(إفحص  ) Checkلتصل الحلقة في النهاية إلى مراجعة اإلدارة (صحح  .)Actوبالتالي
يجسد النظام من خالل هذه املتطلبات التحسين املستمر وفق املراحل التالية:
 تحليل وتقييم الوضعية الحالية لتحديد املجالت التي تحتاج إلى تحسينوتطوير؛
 وضع األهداف الخاصة بالتحسين ،والبحث عن الحلول املمكنة؛ تقييم البدائل املقترحة و إختيار أنسبها وامثلها؛ قياس تحليل وتقييم النتائج الناجمة عن تطبيق الحل املختار بهدف التأكد منتحقيق األهداف املخططة ووضع التحسينات والتغييرات املمكنة.
وهذا ما يؤدي إلى التحسين املستمر للجوانب البيئية املتعلقة بوظائف املؤسسة
من خالل التقليل املستمر من التلوث وتحسين وترشيد استخدام املوارد والطاقة،
وكذلك تحليل وتحديد املشاكل البيئية وتوثيقها منعا لتكرارها (Mathieu ،Pascal Robert
.) P:20، 2007،Weil

يوضح الشكل اعاله ،مدى التداخل الوثيق بين ممارسة الوظائف الخضراء
ً
ابتداء من وضع السياسة البيئية
وجميع مراحل نظام الدارة البيئية وفق متطلباته،
التي تعبر عن التزام الدارة العليا بتبني إدماج البعد البيئي الخضر ،وبعد ذلك تأتي
مرحلة التخطيط التي تدمج العتبارات البيئية في الخطط املوضوعة على كافة
املستويات ومنها املستوى الوظيفي ،فتليها مرحلة التنفيذ والتشغيل التي يجب أن
يشتمل فيها برنامج التدريب على املفاهيم املتعلقة بمتطلبات تجسيد الوظائف
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الخضراء (النتاج النظف ،الشراء الخضر ،التسويق الخضر )...مع ضرورة توفير
املوارد املالية والبشرية الالزمة للتنفيذ في جميع العمليات .لتأتي بعد ذلك مرحلة
القياس والتصحيح ،التي يتم فيها تقييم النتائج املتحصل عليها من خالل رصد وقياس
الثار البيئية التي تم تخفيضها ومدى تحقيق الهداف البيئية املخططة مقارنة
باملحققة .لتنتهي العملية بتحديد النحرافات التي يجب تفاديها في العملية املقبلة.
رابعا :واقع مساهمة الدارة البيئية اليزو  14000في تفعيل ممارسة البعد البيئي
الخضر في الوظائف الرئيسية لشركة مناجم الفوسفاط SOMIPHOS
بعد التطرق إلى الجانب النظري الذي استخلصنا من خالله الفوائد املتأتية من
تبني وتطبيق املؤسسة ملواصفات اإليزو 14000وأثر ذلك على ممارسة الوظائف
الخضراء فيها .بات من الضروري إسقاط ذلك على إحدى املؤسسات القتصادية،
وذلك باختيار الشركة الجزائرية ملناجم الفوسفاط. SOMIPHOS
 -1تقديم شركة مناجم الفوسفاط :SOMIPHOS
املقر الجتماعي لشركة مناجم الفوسفاط يقع بولية تبسة (الجزائر) ،رأس مالها
الجتماعي يساوي 1.600.000.000دج ،تعمل على البحث والتطوير و استخراج
ومعالجة وتحويل ونقل وتخزين مادة الفوسفاط ،من أجل تسويقها في السوق املحلي
والدولي في ظل منافسة شديدة ومعطيات جديدة مفرزة في محيطها ،التي تحاول
التكيف معها ومن بينها :مقاربة التنمية املستدامة وتكنولوجيا املعلومات...وغيرها.
وتتكون الشركة من ثالثة وحدات إستراتيجية هي :املركب املنجمي لجبل العنق،
وحدة النقل واملنشآت املينائية ومركز الدراسات التطبيقية والبحوث التطويرية.
تم إعتماد اإلدارة البيئية وفقا لاليزو  14000في الشركة والحصول على شهادة
املطابقة سنة  2007ليستمر العمل بها حتى نهاية سنة  2010دون تجديدها مرة
أخرى.
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 -2أثر إعتماد الدارة البيئية امإيزو  14000على ممارسة الوظائف اخصضرا في
الشركة :لقد عرفت شركة مناجم الفوسفاط تحسن حقيقي في إدماج الجوانب
البيئية في وظائفها بعد إعتمادها وتطبيقها لنظام اإلدارة البيئية اإليزو  ،14001وهو
ما يمكن تأكيده من خالل النتائج املحققة في مؤشرات الداء البيئي املتعلقة بالشركة
من منظور ممارسة الوظائف الخضراء ،والتي سيتم التعرض ألهمها فما يلي:
 -1-2الشرا والتموين الخضر :خالل سنوات الحصول على اليزو14000اعتبرت
ً ً
العالقة باملوردين عنصرا مها لشركة مناجم الفوسفاط ،حيث تقييم الشركة األداء
البيئي للموردين لتحديد احتمال وجود مسؤولية في إدارة العمل معهم ،ويتم التقييم
الدوري لهم نهاية كل ثالثي من حيث استيفائهم للشروط املطلوبة ،و احترامهم ألجال
التسليم املحددة ،باإلضافة إلى التحقق من مدى مطابقة املشتريات للمواصفات
واملعايير البيئية املحدد ة .وذلك ما أدى ذلك إلى انخفاض املردودات من املنتوجات
املشتراة وخاصة فيما يتعلق بالجوانب البيئية خالل السنوات التي تلت 2007
ً
(حصول املؤسسة على اليزو  )14000إلى انعدامها تماما سنة .2010
ً
وتعمل الشركة وفقا ملبدأ الحفاظ على املوارد الطبيعة مع مكتب دراسات أملاني،
من أجل وضع إستراتيجية طويلة املدى ،تهدف إلى الستغالل الرشيد والعقالني ملادة
الفوسفاط و استخراجه بطرق علمية وبنسب محددة تضمن عدم الهدر وحق الجيال
القادمة في إطار التنمية املستدامة.
 -2-2الظتاج الخضر :عرفت الشركة تطور كبير في قيمة استثماراتها املوجهة نحو
تطبيق تكنولوجيات النتاج النظف من أجل حماية البيئة خالل وبعد حصولها على
اإليزو  .14000حيث يتضح من خالل تقارير مراجعة الدارة خالل الفترة -2005
 2010النمو املستمر لقيمة استثمارات املؤسسة املوجهة نحو الحفاظ على البيئة من
خالل النتاج النظف وخاصة بعد حصولها على شهادة اإليزو  14000سنة .2007
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ويرجع الرتفاع املتواصل في قيمة استثمارات املؤسسة املوجهة نحو توطين تقنية
النتاج النظف وخاصة بعد اعتماد ملواصفات اإليزو  14000إلى ما تمليه هذه األخيرة
ً
من معايير محددة يجب تحقيقها وفقا ملبدأ التحسين املستمر للجوانب البيئية
املتعلقة بالشركة ،من بينها تخفيض نسبة الغبار وترشيد استهالك الطاقة (الكهرباء
والغاز) واملياه في العملية اإلنتاجية ،باإلضافة إلى التقليل من كمية امللوثات السائلة
والصلبة .ويمكن التعبير عن نتائج توطين النتاج النظف في الشركة وفق املؤشرات
التية:
 -1-2-2استهالك الطاقة واملياه :يتبين لنا من خالل جداول استهالك الطاقة السنوية
واملوجودة ضمن تقارير مراجعة الدارة خالل الفترة  2010-2005النخفاض املستمر
للمعدلت السنوية لستهالك الطاقة من كهراء وغاز للطن الواحد من اإلنتاج السنوي
خالل الفترة  ،2010-2005حيث كان بداية النخفاض من سنة  2006وهي السنة التي
اتجهت فيها املؤسسة إلى آلية اإلنتاج األنظف ،من خالل تحديث مستلزمات اإلنتاج
بوسائل تكنولوجية متطورة تعمل على ترشيد والتقليل من استهالك الطاقة (كهراء
وغاز) ،وذلك من أجل محاولة تجسيد متطلبات محددة تدخل في إطار التحضير
للحصول على شهادة اإليزو 14000سنة .2007
أما فيما يخص استهالك املياه والتي تستخدم في العملية اإلنتاجية بكميات كبيرة
من أجل غسل الفوسفاط بعد ما يتم استخالصه من املواد والشوائب العالقة.
نالحظ من خالل جداول استهالك املياه السنوية خالل الفترة  2010-2007النخفاض
املستمر ملعدل الستهالك السنوي للمياه لطن واحد من النتاج ،بدأ النخفاض من
سنة  2006بنسبة جيدة بلغت  ،%25.44واستمر هذا النخفاض للسنة املوالية (عام
حصول املؤسسة على شهادة اإليزو  )14000بنسبة  ،%6.66وتواصل بنسب مقبولة
ً
نوعا ما للسنوات املوالية حتى سنة  .2010هذا التقليل من املعدل السنوي لستهالك
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املياه راجع إلى حرص املؤسسة الدءوب على الستعمال العقالني لهذا املورد ،من
خالل زيادة الوعي لدى العمال املعنيين ،واستخدام تكنولوجيات حديثة مخفضة
للهدر.
 -2-2-2تحليل تطور التلوث الناتج عن عمليات الظتاج ةالشركة :يتلخص التلوث
الناتج عن املؤسسة في كميات الغبار املتطاير في الهواء جراء عملية الستخراج
والتحويل واملعالجة والنقل والتخزين والشحن ،وكذلك في كمية الفضالت الصلبة
والسائلة الناتجة عن العملية اإلنتاجية.
 -1-2-2-2تحليل تطور نسبة الةبار املتطاير في الهوا  :تقاس كمية الغبار املتطاير
بأجهزة مخصصة لذلك ،توضع في أماكن معينة يحددها خبراء في هذا املجال وتعمل
على استقطاب وجذب كميات من الغبار املوجود في الهواء ليتم قياسها بامللي غرام
على املتر املكعب الواحد .وبالعتماد على تقارير مراجعة الدارة خالل الفترة -2005
 2010شهدت الفترة  2010-2005انخفاض متواصل لنسبة الغبار املتطاير في الهواء
وهذا راجع إلى قيام املؤسسة بتركيب مصافي وأجهزة مخصصة تقوم بكبح خروج
ً
وتطاير الغبار في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج مرورا بنقل املنتوج وصول إلى التخزين
والشحن في ميناء عنابة ،باإلضافة إلى تجديد هذه األجهزة كل سنة بما هو مستحدث،
ً
األمر الذي أثر إيجابيا على نسبة الغبار املتطاير وجعلها تنخفض بصورة مستمرة بداية
من سنة  2006حتى  .2010ولكن رغم التقليل املستمر لنسبة الغبار لم تصل إلى
النسبة املسموح بها ،والتي حددتها الدولة واملقدرة بـ 50 :ملي غرام  /متر مكعب.
 -2-2-2-2تحليل تطور الفضالت امللوثة للبيئة :إن تبني املؤسسة ملفهوم اإلنتاج
األنظف ملادة الفوسفاط سنة  ،2006وذلك في إطار سعيها من أجل اعتماد مواصفات
اإليزو  ،14000أدى إلى انخفاض في نسبة الفضالت امللوثة للبيئة بعد سنة .2007
بحيث تنقسم فضالت العملية اإلنتاجية في الشركة إلى ما يلي:
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 الفضالت الولبة :بمقارنة كمية الفضالت الصلبة قبل وبعد حصول الشركةعلى اإليزو  14000يتضح لنا النخفاض املحقق في كمية الفضالت خالل سنة 2007
ً
إذا ما قورنت بالسنة السابقة ،التي عرفت ارتفاعا كبيرا لهذه الفضالت ،ليستمر هذا
ً
اإلنخفاض خالل السنوات الثالث املوالية بنسب مقبولة نوعا ما .باإلضافة إلى ذلك،
فإن املؤسسة تسعى إلى التخلص من الفضالت امللوثة للبيئة من خالل إبرام عقود مع
شركات أخرى لبيعها بأسعار منخفضة من أجل إعادة استعمالها.
 الفضالت السائلة امللوثة للترةة :وهي مكونة من الزيوت املحروقة التي تعملاملؤسسة على تجديدها كل سداس ي والناتجة عن اآللت املستخدمة في العملية
اإلنتاجية ،هذا باإلضافة إلى األحماض املفرزة املؤثرة على التربة .فمن خالل الجداول
السنوية للفضالت السائلة املتعلقة باملؤسسة ،يتضح لنا اإلنخفاض املستمر لكمية
الفضالت السائلة (الزيوت املستعملة  +األحماض املفرزة) بعد حصول الشركة على
اإليزو  .14000فإذا ما أخذنا سنة  2007سنجد إنخفاض كمية الزيوت املستعملة
بنسبة  %30.59وإنخفاض في كمية األحماض املفرزة بنسبة  ،%6.62ليتواصل هذا
اإلنخفاض خالل السنوات الثالث املوالية أي بعد الحصول على اإليزو 14000وبنسب
مقبولة .كما أن املؤسسة متعاقدة كل سنة مع مؤسسة نفطال  NAFTALمن أجل
التخلص من تلك الزيوت املستعملة.
 -3-2التسويق الخضر :عرفت الشركة إنخفاض في عدد شكاوى العمالء لتصل إلى
صفر شكوى في ما يخص الجوانب البيئية للمنتوج بعد حصول املؤسسة على شهادة
ً
 14000ذلك نتيجة لإلهتمام الكبير بالزبائن من خالل اإلستماع إلى شكاواهم ومعرفة
تطلعاتهم وتقص ي مدى ثقتهم ورضاهم على منتوج املؤسسة من حيث الجودة
ً
والسالمة البيئية ،بناءا على إسترجاع إستمارات توزع عليهم كل ثالثي ،حيث يقوم
مسؤولي إدارة الجودة والبيئة وإدارة التسويق في املؤسسة بتحليلها وإستنتاج مدى
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ثقة ورض ى العمالء ومعرفة اإلختاللت واملشكالت املطروحة ،للعمل على معالجتها
ووضع الحلول الالزمة لها ،وتفاديها في املستقبل في إطار السعي إلى تحقيق التحسين
املستمر.

ً
فمثال إذا ما أخذنا سنة  2008سجلت فيها دائرة البيئة والجودة باملؤسسة
ً
شكوتان متعلقتان أساسا بمعيب في املبيعات من حيث الجانب البيئي (جانب كيمائي

يخص مادة الفوسفاط) ،باإلضافة إلى جانب بيئي يتمثل في حدوث رائحة غير طبيعية
في املنتوج ،وبعد تحليل هذه الشكاوى عملت املؤسسة باإلعتماد على خبراءها في
وظيفة البحث والتطوير من أجل إيجاد حلول لها وإرسالها إلى العمالء وتوجيههم
لتطبيقها مع البحث عن أسباب اإلختاللت التي أدت إلى حدوثها ملحاولة تصحيحها في
املستقبل ،من أجل تحقيق مبدأ التحسين املستمر للجوانب البيئة في املنتوج والذي
هو ركيزة أساسية لعمل نظام الدارة البيئية اليزو.14000
كذلك أنشئت الشركة وحدة للنقل خاصة بها (  ) SOTRAMINEوتحت إدارتها من
أجل ضمان تحقيق ما يعرف بالنقل الخضر الذي يراعي العتبارات البيئية أثناء نقل
املنتوج عبر الطرق البرية (من مكان اإلنتاج بمدينة بئر العاتر إلى مكان التصدير بمدينة
عنابة) وذلك بنقل منتوج الفوسفاط وتوصله إلى وحدة املنشأة املنائية بعنابة من
اجل تخزينه وشحنه في السفن لتصديره وفق ما تقتضيه السالمة البيئية
 -4-2إدارة املوارد البشرية من مناور البعد الخضر في الشركة :يمكن إدراج
العنصر البيئي ضمن اهتمامات وظيفة املوارد البشرية بشركة مناجم الفوسفاط من
خالل ما يعرف بالتكوين البيئي الذي يعمل على زيادة وعي الفراد بأهمية البيئة
ً
وحتمية إحترامها وتطوير كيفية التعامل معها .وبناءا على الجداول السنوية للتكوين
واملوجودة ضمن تقارير مراجعة الدارة خالل الفترة  ،2010-2005تتضح لنا الزيادة
الحاصلة في عدد املكونين في املجال البيئي خالل سنة ( 2007عام حصول املؤسسة
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على شهادة اإليزو  )14000بنسبة معتبرة بلغت  %66.66باملقارنة مع السنة السابقة
 ،2006لتستمر الزيادة في عدد املكونين سنة  2008بنسبة كبيرة بلغت  %86.66وهذا
بسبب سعي املؤسسة من أجل تأهيل مواردها البشرية لتحقيق سيرورة عمل نظام
اإلدارة البيئية  ISO14001وتطبيق متطلباته على أحسن وجه من أجل معرفة وتحليل
الجوانب البيئية املتعلقة بالشركة وتحسينها وزيادة الوعي البيئي ونشر الثقافة البيئية
لدى العمال .أما بالنسبة لسنة  2009فنالحظ إنخفاض في عدد املتكونين في املجال
البيئي بنسبة  ، %39.28ليتحسن عدد املتكونين في سنة بنسبة . %17.64
أما خالل الفترة  2015-2010فشهدت أنخفاض في عدد املتكونين من سنة إلى
اخرى نتيجة عدم تجديد شهادة املطابقة لاليزو  14000والتي تحتاج على برامج
تكونية مكثفة وفق ما تقتضيه متطلباتها.
 -5-2البحث والتطوير الخضر :وظيفة البحث والتطوير تسمى في شركة مناجم
الفوسفاط  SOMIPHOSبمركز الدراسات والبحوث التطبيقية والتطويرية .ويمكن
قياس إهتمام الشركة بالتحسين والتطوير املستمرين من خالل بعض املؤشرات والتي
من أهمها :التحسين في املنتوج الحالي من حيث الجودة والجوانب البيئية؛ كمية
املنتجات الجديدة ذات التوجه الخضر؛ تطور نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير.
فبالنسبة للمؤشر األول عمل مركز الدراسات والبحوث التطبيقية والتطويرية
التابع للمؤسسة خالل سنوات الحصول على اليزو  14000من أجل التحسين
املستمر للمنتوج وإيجاد الحلول الالزمة للمشاكل املطروحة والناجمة عن شكاوى
العمالء في ما يخص إيجاد الحلول للمشاكل املتعلقة بالجانب البيئي واملتمثلة في
بعض املواد الناتجة من تحويل مادة الفوسفاط ،والتي تأثر سلبا على التربة.
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أما بالنسبة للمنتجات الجديدة ذات التوجه الخضر فقام املركز بإنشاء بحوث
تطبيقية وتطويرية تعمل على تثمين مادة الفوسفاط ،والتي ستترجم في القريب
بالشراكة مع القطريين بإنشاء مصنع يعمل على تحويل الفوسفاط إلى مواد أخرى.
وفيما يخص اإلنقاق على البحث والتطوير فعرف هذا الخير زيادة مستمرة في
نسبة اإلنفاق خالل الفترة  ،2010-2007خالل حصول املؤسسة على اإليزو 14000
بمعدل  5مليون دج ،مما يؤكد على زيادة إهتمام شركة مناجم الفوسفاط بمجال
البحث والتطوير من أجل تحقيق التحسين املستمر.
 -3ظتائج الدراسة التطبيقة:
أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية وأكدت على أن تبني وتطبيق شركة مناجم
ً
الفوسفاط لنظام اإلدارة البيئية وفقا للمواصفة  ISO14001وحصولها على شهادة
املطابقة سنة  2007قد أدى إلى التأثير اإليجابي على أهم الجوانب البيئية املتعلقة بها
بمنظور ممارسة الوظائف الخضراء ،وذلك من خالل تحقيق التموين والشراء
الخضر الذي تجسده الشركة في إختيار ومتابعة املوردين وفق ما تمليه متطلبات
حماية البيئة .وكذلك توطين تقنية النتاج النظف من خالل الزيادة في قيمة
اإلستثمارات املوجهة نحو توطين تكنولوجيات وتقنيات إنتاجية خضراء ساهمت
بدورها في إنخفاض معدلت إستهالك الطاقة واملياه ،والتقليل من التلوث البيئي
بتخفيض الغبار املتطاير والتقليل من الفضالت الصلبة والسائلة امللوثة .هذا مع
تجسيد مفهوم التسويق الخضر من خالل الهتمام بالجوانب البيئية من خروج
منتوج الفوسفاط من العملية النتاجية مرورا بتوصيله إلى الزبائن وصول إلى نتائج
إستخداماته.
وتحرص الشركة املبحوثة كذلك ضمن فضاء إدارة املوارد البشرية الخضراء على
الهتمام بتكوين املورد البشري في الجوانب البيئية من خالل ما بينه العدد املعتبر
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للمتكونين خالل وبعد فترة الحصول على اليزو  14000من أجل ترسيخ الثقافة
البيئة في الشركة .هذا بالضافة إلى زيادة اإلهتمام بالتحسين املستمر في الجوانب
البيئية للمنتوج من خالل زيادة اإلنفاق على البحث والتطوير في هذا املجال.
اخصاتمة:

ً
خالصة القول أن ملواصفات اإلدارة البيئية وفقا لإليزو  14000مساهمة جلية في
ً
تفعيل ممارسة الوظائف الخضراء في املؤسسة القتصادية  -وهذا طبعا بعد حصولها
على شهادة املطابقة  -وذلك من خالل ما تقدمه من مزايا وفوائد أهمها :املساهمة في
ترشيد إستهالك املوارد الطبيعية وزيادة كفاءة اإلستخدام للطاقة ومحاولة التقليل
من التلوث البيئي ،وإدماج اإلعتبارات البيئية في دورة حياة املنتج واملساهمة في إعادة
إستخدام املخلفات ،ومساعدة املؤسسة في التوافق والتأقلم مع التشريعات
واللتزامات القانونية سوى كانت محلية أو إقليمية أو دولية تخص حماية البيئة
ومحاولة تحقيق التوازن بين الكلفة وحماية البئية وزيادة الوعي البيئي عن طريق
إحداث تغييرات ثقافية تخدم مسعى تفعيل الوعي البيئي داخل املؤسسة .هذا
باإلضافة إلى ما يقدمه نظام اإلدارة البيئية  ISO14001من أسس تبدأ بوضع
ً
السياسة البيئية ومن ثم األهداف والغايات مرورا بضبط العمليات والقياس والتقييم
وصول إلى املراجعة .وهذه العملية كلها تتم بصورة دورية ومستمرة ،مما يؤدي إلى
التحسين والتطوير املستمريين للجوانب البيئية في وظائف املؤسسة.
قائمة املراجع:
املراجع ةاللةة العربية:
 -1أغا أحمد عوني أحمد حسن ،)2012( ،إمكاظية إقامة متطلبات إدارة سلسلة التاهيز
اخصضرا  ،تنمية الرافدين ،العدد ،110املجلد،34جامعة املوصل ،العراق.

مالة وحدة البحث في تنمية وإدارة املوارد البشرية املالد  08العدد  01جوان 2017

104

امإدارة البيئية وفقا لإليزو  14000كألية لتفعيل ممارسة البعد البيئي األخضر في وظائف املؤسسة (دراسة حالة
د.ةرو زين الدين ،أ.راش ي
شركة SOMIPHOS

 -2أغا أحمد عوني أحمد حسن عمر ،)2011( ،العالقة التكاملية ملتطلبات إدارة اخجودة الشاملة
البيئية ومتطلبات سلسلة التاهيز اخصضرا في تعزيز التنمية املستدامة ،املؤتمر الدولي الثاني حول
الداء املتميز للمنظمات والحكومات ،جامعة ورقة.
 -3أوهيبة جمال بشير ،املوايفة القياسية أيزو  ،14001مإدارة سليمة ةيئيا .على الرابط:
http://www.hii.edu.ly/research/jamal/q5.pdf
 -4إلهام يحياوي ،)2010( ،آثار تطبيق ظاا اليزو  14001على التلوث البيئي بشركة السمنت
اخجزائرية :دراسة حالة شركة عين توتة لإلسمنت ،مداخلة ضمن امللتقى الدولي الثالث حول
حماية البيئة ومحاربة الفقر في الدول النامية ،املركز الجامعي بخمس مليانة ،الجزائر.
 -5الحجار صالح محمود  ،صقر داليا الحميد ،)2006( ،ظام امإدارة البيئية والتكنولوجية
 ،ISO14001ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة.
 -6الحناوي عصام ،)2006( ،الوناعة امإيكولوجية ،املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية
املستدامة ،املجلد الثاني ،البعد البيئي ،الدار العربية للعلوم ،بيروت.
 -7دحالن عبد هللا ،)2004( ،املسؤولية الجتماعية للمؤسسة ،مجلة عالم العمل ،العدد ،49
بيروت.
 -8الدلمي رغد منفي ،)2001( ،إدارة اخجودة الشاملة للبيئة ةإستخدا املوايفة الدولية ISO
 ،14000دراسة حالة موافي الوسط العراقية ،أطروحة دكتوراه في فلسفة إدارة األعمال ،جامعة
بغداد ،العراق.
 -9راتول محمد ،مصنوعة أحمد ،)2011( ،مناومة الدارة البيئية املتكاملة من مناور الظتاج
الظاف كمدخل لتعزيز امليزة التنافسية في املؤسسة الوناعية ،املؤتمر الدولي الثاني حول الداء
املتميز للمنظمات والحكومات ،جامعة ورقلة ،الجزائر.
 -10صالح أحمد علي ،)2011( ،تقويم ةرامج التدريب البيئي في إطار املوايفة العاملية اليزو
 ،14001مجلة جامعة القدرس لالبحاث والدراسات ،العدد.25
 -11الصامدي سامي ،)2006( ،التسويق الخضر ،املنظمة العربية للتنمية الدارية ،امللتقى العربي
الخامس في التسويق ،بيروت.
 -12الطائي يوسف حجيم  ،العجيلي محمد عاص ي ،الحكيم ليث علي ،) 2009( ،ظام إدارة اخجودة
في املنامات امإظتاجية واخصدمية ،دار الياروزي العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،الردن.
 -13الطائي بسام منيب على ،السبعاوي إسراء وعد هللا قاسم ،الفندي أحمد طالل احمد( ،
 ،)2012إسهامات بعض أنشطة سلسلة التاهيز اخصضرا في تعزيز إقامة متطلبات ظاا الدارة
البيئية اليزو ،14001مجلة الدارة والقتصاد ،العدد  ،93جامعة بغداد ،العراق.

مالة وحدة البحث في تنمية وإدارة املوارد البشرية املالد  08العدد  01جوان 2017

105

امإدارة البيئية وفقا لإليزو  14000كألية لتفعيل ممارسة البعد البيئي األخضر في وظائف املؤسسة (دراسة حالة
د.ةرو زين الدين ،أ.راش ي
شركة SOMIPHOS

 -14عثمان حسن عثمان ،)2008( ،دور امإدارة البيئية في تحسين األدا البيئي للمؤسسة
امإقتوادية ،املؤتمر الدولي للتنمية املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة ،كلية العلوم
اإلقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة سطيف ،الجزائر.
 -15العزاوي محمد عبد الوهاب ،)2002( ،أظامة إدارة اخجودة والبيئة، ISO9000 ،ISO14000 ،
ط ،1دار وائل للنشر ،عمان ،الردن.
 -16العزاوي محمد عبد الوهاب ،)2013( ،دور إستراتايات التونيع الخضر في تعزيز التنمية
املستدامة ،مجلة بحوث مستقبلية ،العدد  ،44مركز الدراسات املستقبلية ،العراق.
 -17عالم عبد الرحيم  ،)2005( ،مقدمة في ظام امإدارة البيئية ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،
القاهرة.
 -18كافي مصطفى يوسف ،)2014( ،فلسفة التسويق الخضر ،مكتبة املجمع العربي للنشر  ،ط،1
الردن.
 -19الكيكي غانم محمود أحمد  ،الطويل أكرم أحمد ،)2014( ،إمكاظية تبني الشرا الخضر
ةامإعتماد على استراتياياته ،مجلة تنمية الرافدين ،العدد ،115املجلد  ،36جامعة املوصل،
العراق.
 -20نجم عبود نجم ،)2012( ،املسؤولية البيئية في منامات العمال  ،الوراق للنشر والتوزيع،
الردن.
 -21النقار عبد هللا حكمت  ،العزاوي نجم ،)2015( ،استراتايات ومتطلبات وتطبيقات ادارة
البيئة ،دار اليازوري ،ط ،2الردن.
 -22النوري أحمد نزار ،البكري ثامر ،)2008( ،التسويق األخضر ،دار اليازوري للنشر والتوزيع،
الردن.
املراجع ةاللةة الجنبية:
23- Anthony Rosa et outre، (2005)، Guide pratique du développement durable ، AFNOR،
paris.
24- Christina W.Y. Wong، and others، (2016)، Environmental Management The Supply
Chain Perspective، Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London.
25- John Stans & Maarten A. Siebel، Environmental management systems، Basic
concepts of ISO 14001، UNESCO - IHE، Delft، The Netherlands.
26- Liming Zhang، (2013)، Research and Analysis on Green Supply Chain، Management
of Enterprise، Proceedings of the Sixth International Conference on Management Science and
Engineering Management، Springer-Verlag London.
مالة وحدة البحث في تنمية وإدارة املوارد البشرية املالد  08العدد  01جوان 2017

106

 كألية لتفعيل ممارسة البعد البيئي األخضر في وظائف املؤسسة (دراسة حالة14000 امإدارة البيئية وفقا لإليزو
راش ي. أ،ةرو زين الدين.د
SOMIPHOS شركة

27- Paolo Baracchini، (2007)، Guide à la mise en place du management
environnemental en entreprise selon ISO 14001، 3édition Presses Polytechniques et
Universitaires Romandes.
28- Pascal Robert، Mathieu Weil، (2007)، LES FONDEMENTS DE LA QUALITE، Séminaire
International: Qualité en Recherche et en Enseignement Supérieur، IAV Hassan II – Rabat،
Maroc.
29- Pride William and Ferrell. (2000)، Marketing concepts et strategies، 1st ed Houghton
Mifflin company.
30- Sandrin Berger، (2002)، La certification، ISO 14001 catalyser des changements
organisationnels ? L’expérience deux maisons de champagne، Conférence de L’AIMS،
ESCP، Paris.
31- Stapleton، philip J، Glover، Margaret A، and davis، Spetie، (2001)، Environmental
management systems، 2nd ED، NSF published New York.
. SOMIPHOS)الوثائق اخصاية بشركة مناجم الفوسفاط (تبسة
،2007 ـ2006 ،2005 (  للسنواتSOMIPHOS  تقارير مراجعة الدارة لشركة مناجم الفوسفاط.)2010 ،2009 ،2008
،2012 ،2011 (  للسنواتSOMIPHOS  تقارير السنوية لنشاط شركة مناجم الفوسفاط.)2015 ،2013،2014

107

2017  جوان01  العدد08 مالة وحدة البحث في تنمية وإدارة املوارد البشرية املالد

