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جامعة المسيلة
ملخص
لقد أصبح االھتمام بالشؤون البيئية
و حمايتھا و المحافظة عليھا من أھم
السمات التي تشھدھا معظم دول العالم
 ,وبالتالي باتت المعايير البيئية أھم
الشروط التصديرية للعديد من األسواق
العالمية .
تزامن التطور السابق في مجال
اإلجراءات الحمائية للبيئة تجسيدا
لفكرة التنمية المستدامة مع تطور
استخدام
مجال
في
مواز
االستراتيجيات اإلدارية لتحقيق الفكرة
السابقة،لعل أبرزھا إستراتيجية اإلنتاج
األنظف،و ھذا ما يطرح إشكالية سر
التزامن بين المصطلحين الذي
سنحاول في ھذه الورقة البحثية فك
غموضه

Résumé
La prise en compte des affaires
environnementales, leur protection et leur
conservation sont devenues parmi les
préoccupations les plus importantes dans
la plus part des pays.
Par
conséquent,
les
indicateurs
environnementaux sont devenues parmi les
plus importantes conditions d'exportation
vers
les
marches
mondiaux.
l'évolution passée dans le domaine des
mesures protectrices de l'environnement a
coïncidé avec la réalisation de l'idée de
développement durable en parallèle avec
l'évolution dans le domaine de l'utilisation
des approches stratégiques managériales
dans le but de concrétiser l'idée coïncidence
ci-dessus indiquée , dans la plus importante
est la stratégie de production propre.
Cela pose la problématique du secret de
coïncidence entre les deux termes dont nous
essayons dans cet article de cerner leur
confusion.

المقدمة
يشھد العالم اھتماما كبيرا بشؤون البيئة ،حيث باتت حماية البيئة والحفاظ عليھ@ا
واح@@دة م@@ن أھ@@م س@@مات النظ@@ام ال@@دولي الجدي@@د ،فلق@@د أض@@حت الش@@ؤون البيئي@@ة تحت@@ل موقع@@ا
متميزا في اتفاقي@ات المنظم@ة العالمي@ة للتج@ارة ،كم@ا أص@بح تطبي@ق المع@ايير البيئي@ة واح@دا
من أھم الشروط التصديرية للعدي@د م@ن األس@واق العالمي@ة وب@رز االھتم@ام بالبيئ@ة والحف@اظ
عليھا كقضية سياسية واقتصادية واجتماعية.
وعل@ى ال@@رغم م@@ن تزاي@د اإلدراك للعالق@@ة ب@@ين البيئ@ة والتنمي@@ة أو ض@@رورة ال@@ربط
بين األولويات االقتصادية وأھداف حماية البيئة ،والت@ي ترافق@ت م@ع ب@روز مفھ@وم التنمي@ة
المستدامة والذي يعد مفھوما ثوريا وجديدا في الفك@ر التنم@وي إذ ان@ه وللم@رة األول@ى دم@ج
ما بين االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية في تعريف واحد ،وبالرغم م@ن ك@ل
ذل@@ك إال أن الكثي@@ر م@@ن بل@@دان الع@@الم خاص@@ة ال@@دول النامي@@ة الزال@@ت عن@@د نقط@@ة البداي@@ة فيم@@ا
يتعلق بإدماج البعد البيئي في الخطوط التنموية.
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ولتحقي@@@ق التنمي@@@ة المس@@@تدامة م@@@ن ط@@@رف المؤسس@@@ة االقتص@@@ادية بص@@@فة عام@@@ة
والصناعية بصفة خاصة الب@د م@ن إتب@اع مجموع@ة م@ن االس@تراتيجيات الش@املة وم@ن ب@ين
أبرز ھذه االستراتيجيات و التي تھدف إلى تحقيق البعدين البيئي واالقتصادي إس@تراتيجية
"اإلنتاج األنظف" والتي ھي من بين الطرق لتحقيق التنمية المستدامة.
ھذه اإلستراتيجية التي تقوم على خف@ض اس@تھالك الم@وارد البيئي@ة خفض@ا ج@ذريا
ملموسا إلى تجنب استخدام مواد خطرة ما أمكن ،ورفع كف@اءة تص@ميم المنتج@ات لتحقي@ق
ھ@@@ذين الھ@@@دفين ث@@@م الح@@@د م@@@ن االنبع@@@اث والتص@@@ريفات والمخلف@@@ات أثن@@@اء عملي@@@ة اإلنت@@@اج
واالستخدام وتدوير المخلفات.
من خالل ما سبق يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية:
ما مدى مساھمة إستراتيجية اإلنتاج األنظف في تحقيق التنمية المستدامة؟
وانطالقا من ھذا التساؤل يمكن طرح األسئلة الفرعية التالية:
 -1ما مفھوم التنمية المستدامة؟
 -2ما مفھوم اإلنتاج األنظف؟
 -3ما ھي مختلف األنشطة والعمليات في مجال اإلنتاج األنظف؟
 -4ما ھي معوقات وعوامل تنفي@ذ اإلنت@اج األنظ@ف والت@ي تس@اھم ف@ي تحقي@ق التنمي@ة
المستدامة؟
وم@@ن خ@@الل ھ@@ذه الورق@@@ة البحثي@@ة س@@وف نتن@@@اول مس@@اھمة إس@@تراتيجية اإلنت@@@اج
األنظف في تحقيق التنمية المستدامة وذلك وفقا للعنصرين التاليين:
 مفاھيم نظرية حول التنمية المستدامة. إستراتيجية اإلنتاج األنظف كآلية لتحقيق التنمية المستدامة.- Iمفاھيم نظرية حول التنمية المستدامةتميز العقد الماض@ي م@ن الق@رن العش@رين ف@ي العم@ل التنم@وي – البيئ@ي عل@ى مس@توى
الع@@@الم بس@@@يادة مفھ@@@وم التنمي@@@ة المس@@@تدامة  développement durableوال@@@ذي تم@@@ت
صياغته ألول مرّة خالل تقرير )مستقبلنا المشترك ( الذي ص@در ع@ام  1987ع@ن اللجن@ة
العالمية للتنمية والبيئة برئاسة رئيسة وزراء الن@رويج الس@ابقة جروھ@ارلم برونتالن@د .وق@د
ك@@ان مفھ@@وم التنمي@@ة المس@@تدامة مفھوم@@ا جدي@@دا وثوري@@ا ف@@ي الفك@@ر التنم@@وي إذ أن@@ه وللم@@رة
األولى دمج مابين االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية في تعريف واحد.1
وفيما يلي التسلسل التاريخي لبروز فكرة التنمية المستدامة
 :1968إنشاء نادي روما الذي جمع عدد من رج@ال األعم@ال ودع@ا إل@ى ض@رورة إج@راء
أبحاث تخص مجاالت التطور العلمي لتحديد حدود النمو في الدول المتقدمة.
 :1972ن@@ادي روم@@ا ينش@@ر تقري@@را مفص@@ال أع@@د م@@ن ط@@رف مجموع@@ة م@@ن الب@@احثين ح@@ول
تطور المجتم@ع البش@ري وعالقت@ه باس@تغالل الم@وارد الطبيعي@ة ،ونش@ر توقع@ات حت@ى س@نة
 2010وكان م@ن أب@رز نتائج@ه ھ@و أن مص@ادر النم@و االقتص@ادي ف@ي الع@الم س@وف تنھ@ار
خالل القرن  21وذلك بسبب التلوث وتعرية األراضي وغيرھا.
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: 1972انعق@@اد قم@@ة األم@@م المتح@@دة ح@@ول البيئ@@ة البش@@رية ف@@ي س@@توكھولم حي@@ث ت @ ّم ع@@رض
مجموع@@ة م@@@ن الق@@@رارات الخاص@@ة بالتنمي@@@ة االقتص@@@ادية ،وض@@رورة الت@@@رابط ب@@@ين البيئ@@@ة
والمشاكل االقتصادية.
 : 1987ت@@@م بل@@@ورة تعري@@@ف دقي@@@ق ح@@@ول التنمي@@@ة المس@@@تدامة ف@@@ي تقري@@@ر ع@@@رف بتقري@@@ر
برونتالند.
 : 1992على غرار الكوارث الصناعية التي كانت في العالم )تشرنوبل( ،وانتب@اه جماع@ة
*
الخضر
إلى ضرورة االھتمام بالبيئة تنعقد قمة األرض في البرازيل وظھور ما يس@مى ب )أجن@دة
القرن . (21
 : 2002اجتم@@اع أكث@@ر م@@ن  100رئ@@يس دول@@ة وعش@@رات اآلالف م@@ن المتخصص@@ين ف@@ي
جوھانس@@بورغ والتوقي@@ع عل@@ى معاھ@@دة تض@@بط مس@@اعي المحافظ@@ة عل@@ى الم@@وارد والتن@@وع
البيولوجي. 2
 -1-Iتعريف التنمية المستدامة
التنمي@@ة المس@@تدامة حس@@ب تعري@@ف لجن@@ة برونتالن@@د ھ@@ي ":التنمي@@ة الت@@ي تأخ@@ذ بع@@ين
االعتب@@ار حاج@@ات المجتم@@ع الراھن@@ة ب@@دون المس@@اس بحق@@وق األجي@@ال القادم@@ة ف@@ي الوف@@اء
باحتياجاتھم". 3
وقد عرف المبدأ الثالث الذي تقرر ف@ي م@ؤتمر األم@م المتح@دة للبيئ@ة والتنمي@ة ع@ام 1992
التنمية المستدامة بأنھا " ضرورة إنجاز الحق في التنمية " بحيث تتحقق على نحو متس@او
4
الحاجات التنموية والبيئية ألجيال الحاضر والمستقبل
وھناك الكثير من التعاريف والتي ترتبط بمفاھيم مختلفة نذكر منھا:
 -1-1- Iالتعريف المادي للتنمية المستدامة
وھو تعريف ينصب على الجوان@ب المادي@ة للتنمي@ة المس@تدامة ،ويؤك@د عل@ى ض@رورة
استخدام الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة ال تؤدي إلى فنائھا أو تدھورھا ،أو تؤدي إل@ى
تن@@اقص ج@@دواھا بالنس@@بة لألجي@@ال المقبل@@ة.وذل@@ك م@@ع المحافظ@@ة عل@@ى رص@@يد ثاب@@ت بطريق@@ة
فعال@@@ة أو غي@@@ر متن@@@اقص م@@@ن الم@@@وارد الطبيعي@@@ة ،مث@@@ل الترب@@@ة والمي@@@اه الجوفي@@@ة والكتل@@@ة
البيولوجية.5
 -2-1- Iالتعريف االقتصادي للتنمية المستدامة
يركز التعريف االقتصادي للتنمية المستدامة عل@ى اإلدارة المثل@ى للم@وارد الطبيعي@ة،
وذلك بالتركيز على " الحصول على الح@د األقص@ى م@ن من@افع التنمي@ة المس@تدامة ،بش@رط
المحافظ@@ة عل@@ى خ@@دمات الم@@وارد الطبيعي@@ة ونوعيتھ@@ا " ..كم@@ا انص@@بت تع@@اريف اقتص@@ادية
أخرى على الفكرة العريضة القائلة أن " استخدام الموارد اليوم ينبغي أال يقل@ل م@ن ال@دخل
الحقيق@ي ف@@ي المس@تقبل " وتق@@ف وراء ھ@@ذا المفھ@وم " الفك@@رة القائل@@ة ب@أن الق@@رارات الحالي@@ة
ينبغي أال تض@ر بإمكاني@ات المحافظ@ة عل@ى مس@تويات المعيش@ة ف@ي المس@تقبل أو تحس@ينھا،
وھ@@و م@@ا يعن@@ي أن نظمن@@ا االقتص@@ادية ينبغ@@ي أن ت@@دار بحي@@ث نع@@يش عل@@ى أرب@@اح مواردن@@ا
ونحتفظ بقاعدة األصول المادية ونحسنھا ". 6
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 -3 -1-Iتعاريف أخرى للتنمية المستدامة
كما توجد تعاريف أخرى للتنمية المستدامة نذكر أھمھا:
" ھ@ي الس@عي ال@دائم لتط@وير نوعي@ة الحي@اة اإلنس@انية م@ع األخ@ذ باالعتب@ار ق@درات النظ@ام
البيئ@@ي ال@@ذي يحتض@@ن الحي@@اة وإمكانات@@ه" وھ@@و أول تعري@@ف يرك@@ز عل@@ى مفھ@@وم االس@@تدامة
الزراعي@@ة حس@@ب تقري@@ر اإلتح@@اد الع@@المي للمحافظ@@ة عل@@ى الم@@وارد الطبيعي@@ة الص@@ادر س@@نة
 ،1981تحت عنوان )اإلستراتيجية الدولية للمحافظة على البيئة(. 7
" التنمية المستدامة ھي تلك العملية تؤدي باالرتقاء بالرفاھية االجتماعية أكبر قدر ،م@ع
الحرص على المحافظة على الموارد الطبيعية المتاح@ة ،وبأق@ل ق@در ممك@ن م@ن األض@رار
واإلساءة إلى البيئة " ،وحسب ھذا التعريف فإن ميزة التنمي@ة المس@تدامة ھ@ي التوفي@ق ب@ين
العنصر البيئي من ناحية والعنصر االجتماعي واالقتصادي من ناحية أخرى. 8
وبناء على التعاريف السابقة يمكن تحدي@د مكان@ة اإلنس@ان والتكنولوجي@ا واإلنص@اف ض@من
التنمية المستدامة كما يلي:
 مكان ة اإلنس ان ض من التنمي ة المس تدامة  :يش@@كل اإلنس@@ان مح@@ور التنمي@@ة المس@@تدامة،ذل@@@ك أن تنمي@@@ة البش@@@ر ع@@@ن طري@@@ق رف@@@ع مس@@@توى التعل@@@يم والرعاي@@@ة الص@@@حية والرف@@@اه
االجتم@@اعي ،ال ب@@د وأن ت@@ؤدي إل@@ى المحافظ@@ة عل@@ى البيئ@@ة دون اإلض@@رار بھ@@ا ،ولتحقي@@ق
التنمي@@ة المس@@تدامة الب@@د أن تك@@ون التنمي@@ة بالمش@@اركة بحي@@ث يش@@ارك الن@@اس ديمقراطي@@ا ف@@ي
صنع القرارات التي تؤثر في حياتھم اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا .
 مكانة التكنولوجيا في إطار التنمية المستدامة  :التنمية المستدامة تتطلب تكنولوجي@اتجدي@@دة وأنظ@@ف واق@@در عل@@ى إنق@@اذ الم@@وارد الطبيعي@@ة للح@@د م@@ن التل@@وث والمس@@اعدة عل@@ى
استقرار المناخ واستيعاب معدالت النمو في عدد السكان .
 مكانة اإلنصاف في التنمية المستدامة  :يتضمن مفھوم التنمي@ة المس@تدامة اإلنص@اف أوالعدالة وذلك م@ن خ@الل إنص@اف األجي@ال البش@رية الت@ي ل@م تول@د بع@د واخ@ذ مص@الحھا ف@ي
االعتبار عند وضع السياسات االقتصادية ،ومن جانب آخر إنص@اف ال@ذين يعيش@ون الي@وم
وال يجدون فرص متساوية للحصول على الموارد الطبيعية والخيرات االقتصادية.9
 -2-Iأھداف التنمية المستدامة
ھناك ثالث أھداف رئيسية للتنمية المستدامة والتي نوضحھا بالشكل التالي:
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شكل رقم ): ( 1أھداف التنمية المستدامة .
األھداف اإليكولوجية:
• وحدة النظام اإليكولوجي
• القدرة الحاملة
• التنوع البيولوجي
• القضايا العالمية

األھداف االقتصادية
• النمو
• المساواة
• الكفاءة

األھداف االجتماعية
• التمكن
• المشاركة
• الحراك االجتماعي
• التماسك االجتماعي
• الھوية الثقافية
• التطوير المؤسسي

التنمية المستدامة

المصدر :دوجالس موسشيت :مرجع سابق  ،ص .72
ومن خالل أھداف التنمية المس@تدامة نج@د أنّ اإليكول@وجيين م@ن خب@راء البيئ@ة يرك@زون
عل@@ى الحف@@اظ عل@@ى تكام@@ل ال@@نظم اإليكولوجي@@ة الالزم@@ة لالس@@تقرار الكل@@ي للنظ@@ام الع@@المي
واالھتم@@ام بقي@@اس وح@@دات الكيان@@ات الطبيعي@@ة والكيميائي@@ة والبيولوجي@@ة ،أم@@ا االقتص@@اديون
فيسعون إلى زي@ادة الرفاھي@ة البش@رية إل@ى أقص@ى درج@ة ف@ي ظ@ل الموج@ودات الرأس@مالية
والتكنولوجيا الراھنة ،ويركز علماء االجتم@اع عل@ى أنّ العوام@ل األساس@ية الفعال@ة للتنمي@ة
المس@@تدامة ھ@@م الن@@اس وم@@دى احتياج@@اتھم ورغب@@اتھم واس@@تخدام الوح@@دات غي@@ر الملموس@@ة
.10
أحيانا ،مثل الرفاھية والتمكين االجتماعي
 -3-Iأبعاد التنمية المستدامة
تتضمن التنمي@ة المس@تدامة أبع@ادا متع@ددة تت@داخل فيم@ا بينھ@ا وم@ن ش@أن التركي@ز عل@ى
معالجتھ@@ا إح@@راز تق@@دم ملم@@وس ف@@ي تحقي@@ق التنمي@@ة المس@@تھدفة وتوج@@د أربع@@ة أبع@@اد ھ@@ي:
األبعاد االقتصادية ،البشرية البيئية ،والتكنولوجية.
 -1-3-Iاألبعاد االقتصادية
تشكل ھذه األبعاد مجموعة العوامل الت@ي تحق@ق الرفاھي@ة ألف@راد المجتم@ع وف@ي نف@س
الوقت المحافظة على الموارد وھي:
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-1حصة االستھالك الفردي من الموارد الطبيعية
حيث يالحظ أن سكان البلدان الصناعية يستغلون قياسا على مستوى نصيب الفرد م@ن
الموارد الطبيعية في العالم أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان النامية ،وم@ن ذل@ك م@ثال أن
استھالك الطاقة الناجمة عن النفط والغاز والفحم ھو في الوالي@ات المتح@دة أعل@ى من@ه ف@ي
الھن@@د ب@@ـ  33م@@رّة ،وبالت@@الي وج@@ب التخفي@@ف م@@ن اس@@تھالك ھ@@ذه الم@@وارد للحيلول@@ة دون
استنزافھا.
 -2إيقاف تبذير وتبديد الموارد الطبيعية
حي@@ث يج@@ب إج@@راء تخفيض@@ات متواص@@لة م@@ن مس@@تويات االس@@تھالك المب@@ددة للطاق@@ة
والموارد الطبيعية وذلك بالنسبة للبلدان الغنية ،وال يتم ذلك إالّ من خ@الل تحس@ين مس@توى
الكفاءة وإحداث تغيير جذري في أسلوب الحياة ،والب ّد في ھذه العملية من التأكد م@ن ع@دم
تصدير الضغوط البيئي@ة إل@ى البل@دان النامي@ة ،وتعم@ل التنمي@ة المس@تدامة أيض@ا عل@ى تغيي@ر
أنم@@@اط االس@@@تھالك الت@@@ي تھ@@@دد التن@@@وع البيول@@@وجي كاس@@@تھالك ال@@@دول المتقدم@@@ة للمنتج@@@ات
الحيوانية المھددة باالنقراض.
-3مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث وعن معالجته
لق@@د ك@@ان للبل@@دان الص@@ناعية إس@@ھاما كبي@@را ف@@ي مش@@كالت التل@@وث الع@@المي م@@ن خ@@الل
االستھالك المتراكم من الموارد الطبيعية مث@ل المحروق@ات ،وبالت@الي تق@ع عليھ@ا مس@ؤولية
خاص@ة ف@ي قي@ادة التنمي@@ة المس@تدامة ،باإلض@افة عل@ى أن ھ@@ذه البل@دان الغني@ة ل@ديھا الم@@وارد
المالي@@ة والتقني@@ة والبش@@رية الكفيل@@ة ب@@أن تحت@@ل الص@@دارة ف@@ي اس@@تخدام تكنولوجي@@ات أنظ@@ف،
واستخدام الموارد بكثافة أقل.
-4تقليص تبعية البلدان النامية
ثم@@ة جان@@ب م@@ن جوان@@ب ال@@روابط الدولي@@ة فيم@@ا ب@@ين البل@@دان الغني@@ة والفقي@@رة يحت@@اج إل@@ى
دراس@@ة دقيق@@ة ،ذل@@ك أن@@ه بالق@@در ال@@ذي ي@@نخفض في@@ه اس@@تھالك الم@@وارد الطبيعي@@ة ف@@ي البل@@دان
الصناعية ،يتباطأ نمو صادرات ھذه المنتجات من البلدان النامي@ة وت@نخفض أس@عار الس@لع
األساسية مما يحرم البلدان النامية من إيرادات ھي في حاجة ماسة إليھا ،مما يجبر الدول
النامية عل@ى االعتم@اد عل@ى نم@ط تنم@وي يق@وم عل@ى ال@ذات لتنمي@ة الق@درات الذاتي@ة وت@أمين
االكتفاء الذاتي.
-5التنمية المستدامة لدى البلدان الفقيرة
تعني التنمية المستدامة في البلدان الفقيرة تكريس استخدام الموارد الطبيعي@ة ألغ@راض
التحسين المستمر في مستويات المعيشة ،ويحقق التخفي@ف م@ن ع@بء الفق@ر المطل@ق نت@ائج
عملية ھامة بالنسبة للتنمية المستدامة ،ألن ھناك رواب@ط وثيق@ة ب@ين الفق@ر وت@دھور البيئ@ة،
والنمو السريع للسكان.
 -6المساواة في توزيع الموارد
إن وسيلة التخفيف من عبء الفقر وتحسين مستويات المعيشة مسؤولية كل من البل@دان
الغنية والفقيرة ،وذلك من خ@الل المس@اواة ف@ي ف@رص الحص@ول عل@ى الم@وارد والمنتج@ات
والخدمات بين جميع األفراد داخل المجتمع ،فالفرص غي@ر المتس@اوية ف@ي الحص@ول عل@ى
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التعليم والخدمات االجتماعية وعل@ى األراض@ي والم@وارد الطبيعي@ة األخ@رى وعل@ى حري@ة
االختيار تشكل حاجزا ھاما أمام التنمية.
-7الحد من التفاوت في المداخيل
التنمي@@ة المس@@تدامة تعم@@ل عل@@ى الح@@د م@@ن التف@@اوت المتن@@امي ف@@ي ال@@دخل وف@@ي ف@@رص
الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسكن ،وتج@در اإلش@ارة إل@ى أن سياس@ة تحس@ين
ف@@@رص الحص@@@ول عل@@@ى الخ@@@دمات االجتماعي@@@ة تلع@@@ب دورا حاس@@@ما ف@@@ي تحفي@@@ز التنمي@@@ة
السريعة.11
 -2-3-Iاألبعاد البشرية
اإلنسان ھو ھدف التنمية وغايتھا ،وتحقيق خيارات األفراد البد وأن ينطل@ق م@ن ذات
اإلنسانية ،لذا فإن ھناك مجموعة أبعاد يجب أخذھا بعين االعتبار ھي على النحو التالي:
-1تثبيت النمو الديموغرافي
تعمل التنمية المستدامة على تحقيق تقدم كبير في سبيل تثبيت نمو الس@كان  ،وذل@ك
أن النمو السريع يحدث ضغوطا حادة على الم@وارد الطبيعي@ة وعل@ى ق@درة الحكوم@ات ف@ي
توفير الخدمات.
 -2مكانة الحجم النھائي للسكان توزيعه
رغم أن حدود قدرة األرض على إعال@ة الحي@اة البش@رية غي@ر معروف@ة بدق@ة ،إال أن
اإلسقاطات الحالية توحي ب@أن ع@دد س@كان الع@الم س@ينمو ب@وتيرة مط@ردة .وض@غط الس@كان
ھ@@و عام@@ل متن@@ام م@@ن عوام@@ل ت@@دمير المس@@احات الخض@@راء وت@@دھور الترب@@ة واإلف@@راط ف@@ي
استغالل الحياة البرية والموارد الطبيعية األخرى .كما إن لتوزي@ع الس@كان أھمي@ة خاص@ة،
ذلك أن االتجاھات الحالية نحو توسع المناطق الحضرية السيما تط@ور الم@دن الكبي@رة لھ@ا
عواقب بيئية ضخمة ،فالمدن تقوم بطرح النفايات والمواد الملوث@ة ،فتلح@ق أض@رارا بحي@اة
اإلنسان وتدمير النظم الطبيعية المحيطة بھا .ومن ھن@ا فالتنمي@ة المس@تدامة تعن@ي النھ@وض
بالتنمي@@ة الريفي@@ة ،واتخ@@اذ ت@@دابير خاص@@ة مث@@ل السياس@@ات والتكنولوجي@@ات الت@@ي ت@@ؤدي إل@@ى
التقليص من اآلثار البيئية للتحضر.
 -3االستخدام الكامل للموارد البشرية
تنط@@وي التنمي@@ة المس@@تدامة عل@@ى االس@@تخدام الك@@فء للم@@وارد البش@@رية ،وذل@@ك بتحس@@ين
التعل@@يم والخ@@دمات الص@@حية ،بمعن@@ى آخ@@ر إع@@ادة توجيھھ@@ا أو إع@@ادة تخصيص@@ھا لض@@مان
الوفاء باالحتياجات البشرية األساسية.
 -3-3-Iاألبعاد البيئية
 -1إتالف التربة واستعمال المبيدات وتدمير الغطاء النباتي والمصايد
المالح@ظ أن تعري@@ة الترب@ة وفق@@دان إنتاجيتھ@@ا يؤدي@ان إل@@ى التقل@@يص م@ن غلتھ@@ا ،كم@@ا أن
اإلفراط في استخدام األسمدة والمبيدات يؤدي إلى تلويث المياه السطحية والمي@اه الجوفي@ة.
أما الضغوط البشرية والحيواني@ة ،فإنھ@ا تض@ر بالغط@اء النب@اتي والغاب@ات ،وھن@اك مص@ايد
كثيرة لألسماك يجري استغاللھا بمستويات غير مستدامة ،والتنمية المس@تدامة تعم@ل عل@ى
المحافظ@@ة عل@@ى الترب@@ة والتقلي@@ل م@@ن اس@@تخدام المبي@@دات والمحافظ@@ة عل@@ى الغط@@اء النب@@اتي
والتنوع السمكي.
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 -2حماية الموارد الطبيعية
وذلك من خالل حماية وص@يانة الم@وارد الطبيعي@ة الالزم@ة إلنت@اج مختل@ف الم@واد الت@ي
يحتاجھا اإلنتاج ابتداء من حماية التربة إلى حماية األراضي المخصص@ة لألش@جار وإل@ى
حماي@@ة مص@@ايد األس@@ماك -م@@ع التوس@@ع ف@@ي اإلنت@@اج لتلبي@@ة احتياج@@ات الس@@كان اآلخ@@ذين ف@@ي
التزاي@@د ،وھ@@ذه األھ@@داف يحتم@@ل تض@@اربھا ،وم@@ع ذل@@ك ف@@إن الفش@@ل ف@@ي ص@@يانة الم@@وارد
الطبيعية التي تعتمد عليھا الزراعة كفيل بحدوث نقص في األغذي@ة ف@ي المس@تقبل .وتعن@ي
التنمية المستدامة ھنا استخدام األراضي القابلة للزراع@ة وإم@دادات المي@اه اس@تخداما أكث@ر
كفاءة ،وكذلك استحداث وتبني ممارسات وتكنولوجيات زراعية محسنة تزيد الغلة.
 -3صيانة المياه
يش@@كل ت@@وفر المي@@اه العذب@@ة بكمي@@ات مناس@@بة ومض@@مونة ض@@رورة للص@@حة واإلنت@@اج
الغ@@ذائي والتنمي@@@ة االجتماعي@@ة واالقتص@@@ادية ،حي@@ث أن ھن@@@اك بع@@ض المن@@@اطق تق@@ل فيھ@@@ا
إم@@دادات المياه،كم@@ا أن المي@@اه الجوفي@@ة ي@@تم ض@@خھا بمع@@دالت غي@@ر مس@@تدامة .م@@ن جان@@ب
آخرفإن النفايات الص@ناعية والزراعي@ة والبش@رية تل@وث المي@اه الس@طحية والمي@اه الجوفي@ة،
وتھ@@دد البحي@@رات والمص@@بات ف@@ي ك@@ل بل@@د تقريب@@ا .والتنمي@@ة المس@@تدامة تعن@@ي ص@@يانة المي@@اه
بوضع حد لالستخدامات المبددة وتحسين كف@اءة ش@بكات المي@اه .وھ@ي تعن@ي أيض@ا تحس@ين
نوعية المياه.
 -4تقليص مالجئ األنواع البيولوجية
م@@@ع الزح@@@ف العمران@@@ي عل@@@ى المس@@@احات الزراعي@@@ة واالس@@@تخدام غي@@@ر العقالن@@@ي
لألراضي ،تقلصت وانخفضت مساحة األراضي القابلة للزراع@ة ،مم@ا قل@ص م@ن مالج@ئ
األن@@واع الحيواني@@ة والنباتي@@ة ،وتتع@@رض الغاب@@ات المداري@@ة وال@@نظم اإليكولوجي@@ة للش@@عب
المرجانية والغابات الساحلية وغيرھا من األراضي الرطبة وسواھا م@ن المالج@ئ الفري@دة
األخ@@رى لت@@دمير س@@ريع ،كم@@ا أن انق@@راض األن@@واع الحيواني@@ة والنباتي@@ة آخ@@ذا ف@@ي التس@@ارع.
والتنمي@@@ة المس@@@تدامة ف@@@ي ھ@@@ذا المج@@@ال تعن@@@ي أن ي@@@تم ص@@@يانة ث@@@راء األرض ف@@@ي التن@@@وع
البيول@@وجي لألجي@@ال المقبل@@ة ،وذل@@ك بإبط@@اء عملي@@ات االنق@@راض وت@@دمير المالج@@ئ وال@@نظم
اإليكولوجية بدرجة كبيرة – وإن أمكن وقفھا.
 -5حماية المناخ
تعن@@ي التنمي@@ة المس@@تدامة ك@@ذلك ع@@دم المخ@@اطرة ب@@إجراء تغيي@@رات كبي@@رة ف@@ي البيئ@@ة
العالمي@ة يك@@ون م@@ن ش@أنھا إح@@داث تغيي@@ر ف@ي الف@@رص المتاح@@ة لألجي@ال المقبل@@ة مث@@ل زي@@ادة
مستوى سطح البحر ،أو تغيير أنم@اط س@قوط األمط@ار والغط@اء النب@اتي ،أو زي@ادة األش@عة
ف@@وق البنفس@@جية – يك@@ون م@@ن ش@@أنھا إح@@داث تغيي@@ر ف@@ي الف@@رص المتاح@@ة لألجي@@ال المقبل@@ة.
ويعن@@@ي ذل@@@ك الحيلول@@@ة دون زعزع@@@ة اس@@@تقرار المن@@@اخ ،أو ال@@@نظم الجغرافي@@@ة الفيزيائي@@@ة
والبيولوجية أو تدمير طبقة األزون الحامية لألرض من جراء أفعال اإلنسان.12
 -4-3-Iاألبعاد التكنولوجية :وذلك من خالل:
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 -1استعمال تكنولوجيات أنظف :في المرافق الصناعية واألخذ بالتكنولوجي@ات المحس@نة،
وذلك من أجل التقليص من استھالك الطاقة وغيرھا من الموارد الطبيعي@ة إل@ى أدن@ى ح@د.
والعمل على التقليل من النفايات والملوثات.
 -2المحروق ات واس تخداماتھا :إن اس@@تخدام المحروق@@ات يس@@تدعي اھتمام@@ا خاص@@ا ،ألنھ@@ا
مص@@@درا رئيس@@@يا لتل@@@وث الھ@@@واء ،ولألمط@@@ار الحمض@@@ية الت@@@ي تص@@@يب من@@@اطق كبي@@@رة ،
واالحتب@@اس الح@@راري ال@@ذي يھ@@دد بتغي@@ر المن@@اخ .والمس@@تويات الحالي@@ة النبع@@اث الغ@@ازات
الحرارية من أنشطة البشر تتجاوز قدرة األرض عل@ى امتصاص@ھا؛ وإذا كان@ت اآلث@ار ق@د
أص@@بحت خ@@الل العق@@د األخي@@ر م@@ن الق@@رن العش@@رين واض@@حة المع@@الم ،ف@@إن معظ@@م العلم@@اء
متفقون على
أن مثل ھذه االنبعاث ال يمكن لھا أن تستمر إلى ما ال نھاية س@واء بالمس@تويات الحالي@ة أو
بمستويات متزايدة ،دون أن تتسبب ف@ي احت@راز ع@المي للمن@اخ .وس@يكون للتغيي@رات الت@ي
تترتب ع@ن ذل@ك ف@ي درج@ات الح@رارة وأنم@اط س@قوط األمط@ار ومس@تويات س@طح البح@ر
فيم@@ا بع@@د – والس@@يما إذا ج@@رت التغيي@@رات س@@ريعا -آث@@ار م@@دمرة عل@@ى ال@@نظم اإليكولوجي@@ة
وعلى رفاه الناس ومعاشھم.
 -3الح د م ن انبع اث الغ ازات :ترم@@ي التنمي@@ة المس@@تدامة ف@@ي ھ@@ذا المج@@ال إل@@ى الح@@د م@@ن
المعدل العالمي لزيادة انبعاث الغازات وذلك من خ@الل الح@د بص@ورة كبي@رة م@ن اس@تخدام
المحروق@@ات ،وإيج@@@اد مص@@@ادر أخ@@@رى للطاق@@@ة ويج@@@ب عل@@@ى البل@@@دان الص@@@ناعية أن تتخ@@@ذ
الخطوات األول@ى للح@د م@ن انبع@اث ث@اني أكس@يد الكرب@ون واس@تحداث تكنولوجي@ات جدي@دة
الستخدام الطاقة الحرارية بكفاءة أكبر ،وتوفير إمدادات من الطاق@ة غي@ر الحراري@ة تك@ون
مأمونة وتكون نفقتھا محتملة.
 -4-Iمؤشرات التنمية المستدامة
ب@الرغم م@ن انتش@ار مفھ@وم التنمي@ة المس@تدامة إال أن المعض@لة الرئيس@ية في@ه بقي@ت
الحاجة الماسة إلى تحديد مؤش@رات تمك@ن م@ن قي@اس م@دى التق@دم نح@و التنمي@ة المس@تدامة،
وتقييم مدى تقدم ال@دول والمؤسس@ات ف@ي مج@االت تحقي@ق التنمي@ة المس@تدامة بش@كل فعل@ي،
ولعل المؤشرات األكثر دقة وشمولية وقدرة على عكس حقيق@ة التط@ور ف@ي مج@ال التنمي@ة
المس@@تدامة ق@@د طورتھ@@ا لجن@@ة التنمي@@ة المس@@تدامة ف@@ي األم@@م المتح@@دة والمس@@ماة بمؤش@@رات "
الضغط والحالة واالستجابة " ألنھا تمي@ز م@ابين مؤش@رات الض@غط البيئي@ة مث@ل النش@اطات
اإلنسانية ،التلوث ،وانبعاث الكربون وغيرھا ،ومؤشرات تقييم الحالة الراھنة مثل نوعي@ة
الھواء والمياه والتربة ،ومؤشرات االستجابة مثل المساعدات التنموية.13
وتتمح@@ور مؤش@@رات التنمي@@ة المس@@تدامة ح@@ول القض@@ايا الرئيس@@ية الت@@ي تض@@منتھا توص@@يات
األجن@@دة  21وھ@@ي الت@@ي تش@@كل إط@@ار العم@@ل البيئ@@ي ف@@ي الع@@الم ،وھ@@ي القض@@ايا االجتماعي@@ة
والبيئية واالقتصادية ،وفيما يلي شرح لھذه القضايا والمؤشرات المرتبطة بھا.
-1-4-Iالقضايا والمؤشرات االجتماعية
 -1المس اواة االجتماعي ة :تعتب@@@ر المس@@@اواة أح@@@د أھ@@@م القض@@@ايا االجتماعي@@@ة ف@@@ي التنمي@@@ة
المستدامة ،إذ تعكس إل@ى درج@ة كبي@رة نوعي@ة الحي@اة والمش@اركة العام@ة والحص@ول عل@ى
فرص الحياة ،وقد ت ّم اختيار مؤشرين رئيسيين لقياس المساواة االجتماعية وھما :
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 الفقر  :ويقاس ع@ن طري@ق نس@بة الس@كان ال@ذين يعيش@ون تح@ت خ@ط الفق@ر ونس@بةالسكان العاطلين عن العمل من السكان في سن العمل.
 المساواة في النوع االجتماعي :ويمكن قياسھا بمقارنة معدل أجر المرأة مع اج@رالرجل.
-2الصحة والتعليم
ھناك ارتباط وثيق ما ب@ين الص@حة والتعل@يم والتنمي@ة المس@تدامة والمؤش@رات الرئيس@ية
للصحة ھي حالة التغذية ،وتقاس بالحاالت الصحية لألطفال ،الوفاة وتقاس بمعدل وفي@ات
األطف@ال تح@@ت  5س@نوات ،والعم@@ر المتوق@@ع عن@د ال@@والدة ،الرعاي@@ة الص@حية وتق@@اس بنس@@بة
الس@@كان الق@@ادرين عل@@ى الوص@@ول إل@@ى المراف@@ق الص@@حية ،ونس@@بة التطع@@يم ض@@د األم@@راض
المعدي@@ة ل@@دى األطف@@ال ،أم@@ا التعل@@يم فم@@ن مؤش@@راته التعل@@يم ويق@@اس بنس@@بة األطف@@ال ال@@ذين
يص@@لون إل@@ى الص@@ف الخ@@امس م@@ن التعل@@يم االبت@@دائي ،مح@@و األمي@@ة وتق@@اس بنس@@بة الكب@@ار
المتعلمين في المجتمع .
-3السكن واألمن
وتق@@اس حال@@ة الس@@كن ف@@ي مؤش@@رات التنمي@@ة المس@@تدامة ع@@ادة بمؤش@@ر واح@@د وھ@@و نس@@بة
مساحات السقوف في األبنية لكل شخص،أما بالنسبة لألم@ن ف@ي التنمي@ة المس@تدامة فيتعل@ق
باألمن االجتماعي وحماية الناس من الجرائم المرتكبة لكل  100أل@ف ش@خص م@ن س@كان
الدولة.14
 -2-4-Iالقضايا والمؤشرات البيئية
 -1الغالف الجوي :ھناك ثالث مؤشرات رئيسية تتعلق بالغالف الجوي وھي:
 التغير المناخي :ويتم قياسه من خالل تحديد إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون. استنزاف طبقة األوزون  :ويتم قياسه من خالل استھالك المواد المستنزفة لألوزون. نوعية الھواء :ويتم قياسھا من خالل تركيز ملوثات الھواء في الھواء المحيط بالمن@اطقالحضرية.
 -2األراضي :وأھم المؤشرات المتعلقة باستخدامات األراضي ھي :
 الزراعة :ويتم قياسھا بمساحة األراض@ي المزروع@ة مقارن@ة بالمس@احة الكلي@ة واس@تخدامالمبيدات والمخصبات الزراعية.
 الغابات :ويتم قياسھا بمساحة الغابات مقارنة بالمساحة الكلي@ة ل@ألرض ،ومع@دالت قط@عالغابات.
 التص@@حر :وي@@تم قياس@@ه م@@ن خ@@الل حس@@اب نس@@بة األرض المتص@@حرة مقارن@@ة بالمس@@احةالكلية.
 -3البحار والمحيطات والمناطق الساحلية :وم@ن أھ@م المؤش@رات المس@تخدمة للمحيط@ات
والمناطق الساحلية ھي:
 المناطق الساحلية :وتق@اس بتركي@ز الطحال@ب ف@ي المي@اه الس@احلية ،ونس@بة الس@كان ال@ذينيعيشون في المناطق الساحلية.
 -مصائد األسماك :وزن الصيد السنوي لألنواع التجارية الرئيسية.
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 -4المياه العذبة :ويتم قياس التنمية المستدامة في مجال المياه العذب@ة بمؤش@رين رئيس@يين
ھما نوعية وكمية المياه ،وتق@اس نوعي@ة المي@اه بتركي@ز األكس@جين الم@ذاب عض@ويا ونس@بة
البكتيريا المعوي@ة ف@ي المي@اه ،أم@ا كمي@ة المي@اه فتق@اس م@ن خ@الل حس@اب نس@بة كمي@ة المي@اه
السطحية والجوفية التي يتم ضخھا واستنزافھا سنويا مقارنة بكمية المياه الكلية.
 -5التنوع الحيوي :ويتم قياسه من خالل مؤشرين رئيسين ھما األنظمة البيئية والتي ي@تم
قياسھا بحساب نسبة مس@احة المن@اطق المحمي@ة مقارن@ة بالمس@احة الكلي@ة ،والمؤش@ر الث@اني
ھو األنواع ويتم قياسھا بحساب نسبة الكائنات الحية المھددة باالنقراض.15
 -3-4-Iالمؤشرات االقتصادية:
 -1البنية االقتصادية :ومن أھم مؤشرات البنية االقتصادية لدولة ما ھي كالتالي:
 األداء االقتصادي :ويمكن قياسه من خالل معدل الدخل القومي للفرد ،ونسبة االس@تثمارفي معدل الدخل القومي.
 التجارة :ويقاس بالميزان التجاري مابين السلع والخدمات. الحال@@ة المالي@@ة :وتق@@اس ع@@ن طري@@ق قيم@@ة ال@@دين مقاب@@ل الن@@اتج الق@@ومي اإلجم@@الي ،وك@@ذلكنسبة المس@اعدات التنموي@ة الخارجي@ة الت@ي ي@تم تق@ديمھا أو الحص@ول عليھ@ا مقارن@ة بالن@اتج
القومي اإلجمالي.
 -2أنم اط اإلنت اج واالس تھالك :وم@@ن أھ@@م مؤش@@رات األنم@@اط اإلنتاجي@@ة واالس@@تھالكية ف@@ي
التنمية المستدامة نجد:
 استھالك المادة :وتقاس بمدى كثافة استخدام الم@ادة ف@ي اإلنت@اج ،والمقص@ود بالم@ادة ك@لالمواد الخام الطبيعية.
 استخدام الطاقة :وتقاس ع@ن طري@ق االس@تھالك الس@نوي للطاق@ة لك@ل ف@رد ،نس@بة الطاق@ةالمتجددة من االستھالك السنوي ،وكثافة استخدام الطاقة.
 إنتاج إدارة النفايات :وتقاس بكمية إنتاج النفاي@ات الص@ناعية والمنزلي@ة ،وإنت@اج النفاي@اتالخطرة ،وإعادة تدوير النفايات.
 النق@@ل والمواص@@الت :وتق@@اس بالمس@@افة الت@@ي ي@@تم قطعھ@@ا س@@نويا لك@@ل ف@@رد مقارن@@ة بن@@وعالمواصالت.
وف@@ي ھ@@ذا الس@@ياق ،ت@@م إتب@@اع ع@@دة اس@@تراتيجيات لتحقي@@ق التنمي@@ة المس@@تدامة ،لع@@ل أھمھ@@ا
إستراتيجية اإلنتاج األنظف ،والتي سيتم التطرق إليھا في العنصر الموالي.
 -IIإستراتيجية اإلنتاج األنظف كآلية لتحقيق التنمية المستدامة -1- IIمفھوم اإلنتاج األنظف
 -1-1- IIتعريف اإلنتاج األنظف:
نش@@أت فك@@رة اإلنت@@اج األنظ@@ف ف@@ي القط@@اع الص@@ناعي خ@@الل ثمانين@@ات الق@@رن الماض@@ي،
وھ@@و يق@@وم عل@@ى اس@@تبعاد الملوث@@ات قب@@ل ح@@دوثھا ،ب@@دال م@@ن المقارب@@ة التقليدي@@ة الباھض@@ة
التك@@اليف والقائم@@ة عل@@ى معالج@@ة التل@@وث بع@@د حدوث@@ه وق@@د أعطي@@ت لإلنت@@اج األنظ@@ف ع@@دة
تعاريف نذكر أبرزھا:
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 اإلنت@@اج األنظ@@ف ھ@@و تطبي@@ق مس@@تمر إلس@@تراتيجية وقائي@@ة متكامل@@ة للعملي@@ات الص@@ناعيةوالمنتجات تھدف إلى زيادة الكفاءة الشاملة وتقليل األخطار عل@ى الص@حة والبيئ@ة ،ويق@ول
الباح@@ث البيئ@@ي بوغ@@وص غوكاس@@يان ف@@ي دراس@@ة ل@@ه ف@@ي ھ@@ذا المج@@ال أن اإلنت@@اج األنظ@@ف
يشمل استخدام تكنولوجيا أنظف ،أي سليمة بيئيا ،سواء في استخراج الموارد الطبيعي@ة أو
صنع المنتجات أو استھالكھا أو التخلص منھا.16
 كم@@ا يع@@رف اإلنت@@اج األنظ@@ف ف@@ي خف@@ض اس@@تھالك الم@@وارد الطبيعي@@ة خفض@@ا ج@@ذرياملموس@ا ،إل@@ى تجن@ب اس@@تخدام الم@وارد الخط@@رة م@ا أمك@@ن ،ورف@ع كف@@اءة تص@ميم المنتج@@ات
وط@@رق إنتاجھ@@ا ،ث@@م الح@@د م@@ن اإلنبعاث@@ات والتص@@ريفات والمخلف@@ات أثن@@اء عملي@@ة اإلنت@@اج
واالس@@@تخدام ،وت@@@دوير المخلفات،وإس@@@تراتيجية اإلنت@@@اج األنظ@@@ف ف@@@ي اس@@@تعمالھا لص@@@يغة
التفضيل "أفضل/أفعل" ف@ي ص@فة النظاف@ة ،تعن@ي أنھ@ا تس@عى إلدراك ھ@دف متح@رك وأن@ه
س@@يكون ھن@@اك دائم@@ا – م@@ع تط@@ور درايتن@@ا الفني@@ة ،وفھمن@@ا لحقيق@@ة المش@@اكل البيئي@@ة ودور
المجتمع في التصدي لھا – نمط لإلنتاج واالستھالك أفض@ل م@ن وجھ@ة النظ@ر البيئي@ة م@ن
نمط نسعى اليوم لتحقيقه.17
 وع@@رف برن@@امج األم@@م المتح@@دة للبيئ@@ة اإلنت@@اج األنظ@@ف بأن@@ه" التط@@وير المس@@تمر ف@@يالعمليات الصناعية والمنتجات والخدمات بھدف تقلي@ل اس@تھالك الم@وارد الطبيعي@ة ،ومن@ع
تل@وث الھ@@واء والم@@اء والترب@@ة عن@@د المنب@@ع ،وخف@@ض كمي@@ة المخلف@@ات المتول@@دة عن@@د المنب@@ع،
وذلك لتقليل المخاطر التي تتعرض لھا البشرية والبيئ@ة" وي@نص تعري@ف اإلنت@اج األنظ@ف
على اآلتي:
بالنسبة للعمليات الصناعية الحفاظ على المواد الخام والطاقة. إلغاء استخدام المواد الخام السامة. خفض كمية كل اإلنبعاثات والمخلفات الناتجة.بالنسبة للمنتجتقليل آثاره الضارة خالل دورة حياته بدءا من المواد الخام وإنتھاءا بالتخلص منه.
بالنسبة للخدمات:18
البد من مراعاة االعتبارات البيئية أثناء تصميمھا وأثناء تشغيلھا .
ھذا ويبين الشكل الموالي مخطط للعناصر األساسية إلستراتيجية اإلنتاج األنظف:
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الشكل رقم ) :(2مخطط العناصر األساسية الستراتيجية اإلنتاج األنظف.

ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ

ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

ﺍﻟﺒﺸﺮ

ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ

ﺍﻹﻗﻼﻝ ﻣﻦ

ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ

ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

المصدر :زكريا طاحون  :إدارة البيئة نحو اإلنتاج األنظف ،جمعية المكتب العربي
للبحوث والبيئة ،ط ،1القاھرة ،جانفي  ،2005ص .102
م@@ن خ@@الل مخط@@ط العناص@@ر األساس@@ية الس@@تراتيجية اإلنت@@اج األنظ@@ف نالح@@ظ أن ھ@@ذه
العناص@@ر متوافق@@ة م@@ع أھ@@داف التنمي@@ة المس@@تدامة ،فھ@@ي إس@@تراتيجية تعم@@ل عل@@ى تحس@@ين
المنتجات ورفع قدرتھا التنافسية باإلضافة إلى تحسين العمليات اإلنتاجية وھ@و يع@د ھ@دف
اقتص@@ادي ،كم@@ا تعم@@ل عل@@ى تقلي@@ل المخ@@اطر عل@@ى البش@@ر والبيئ@@ة وبالت@@الي تحقي@@ق ھ@@دف
اجتماعي وآخر بيئي.
 -2-1- IIفوائد اإلنتاج األنظف
إن التغير في اتجاھات وممارسات ال@دول ف@ي تعاملھ@ا م@ع المخلف@ات الص@ناعية وتبنيھ@ا
لسياسة اإلنتاج األنظف ،ينبع من إيجابيات وفوائد ھذا المنھج والتي تم@س جمي@ع الن@واحي
االقتصادية ،البيئية ،الصحية ،االجتماعية وبالتالي المساھمة في تحقي@ق التنمي@ة المس@تدامة
.فاإلنت@@@اج األنظ@@@ف يس@@@اھم ف@@@ي تخف@@@يض التك@@@اليف المتعلق@@@ة بعملي@@@ات معالج@@@ة النفاي@@@ات
وال@@تخلص منھ@@ا وك@@ذلك تك@@اليف اإلنت@@اج م@@ن حي@@ث ت@@وفير الطاق@@ة والمي@@اه والم@@واد الخ@@ام،
باإلض@@افة إل@@ى خف@@ض التك@@اليف المتعلق@@ة بالت@@أمين عل@@ى الع@@املين والمص@@نع .وف@@ي مج@@ال
حماي@ة البيئ@ة ف@إن إتب@اع المؤسس@@ة لعملي@ة اإلنت@اج األنظ@ف ي@@نعكس ف@ي فوائ@د تت@راوح ب@@ين
خفض كمي@ة ونوعي@ة الملوث@ات الت@ي تط@رح ف@ي البيئ@ة إل@ى تحس@ين نوعي@ة البيئ@ة الداخلي@ة
والخارجي@@ة بالنس@@بة للمؤسس@@ة وتقلي@@ل المخ@@اطر والح@@وادث الص@@ناعية .كم@@ا تم@@س فوائ@@د
اإلنت@اج األنظ@@ف الناحي@ة الص@@حية لإلنس@@ان وتقلي@ل تع@@رض الع@املين للملوث@@ات الص@@ناعية،
والمحافظة على الحياة الفطري@ة والتن@وع الحي@وي والمح@يط اإليكول@وجي .أم@ا م@ن الناحي@ة
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االجتماعي@@ة ف@@إن اإلنت@@اج األنظ@@ف يغي@@ر م@@ن آراء الن@@اس وانطباع@@اتھم واتجاھ@@اتھم ح@@ول
المؤسس@@ات الص@@ناعية والتنمي@@ة الص@@ناعية وي@@نخفض مس@@توى البطال@@ة م@@ن خ@@الل ت@@وفير
فرص الشغل المتاحة بفضل التدوير وما يصحبه من عمليات.19
 -2- IIاألنشطة المستمرة للمؤسسة الصناعية في مجال اإلنتاج األنظف
يجب أن تھتم المؤسسة الصناعية بإع@داد برن@امج ش@امل إلدخ@ال األس@اليب اإلنتاجي@ة
غي@@ر الض@@ارة بالبيئ@@ة ،ويمك@@ن تلخ@@يص مھ@@ام المؤسس@@ة الص@@ناعية ف@@ي مج@@االت اإلنت@@اج
األنظف كالتالي :
 -1-2- IIاإلقالل من مخلفات عمليات اإلنتاج :
ويتم من خالل مجموعة من العمليات ھي :
 تطوير طرق اإلنتاج بتطبيق التكنولوجيات الحديثة قليل@ة أو عديم@ة المخلف@ات واالھتم@امبالصيانة الوقائية للمعدات.
 التحكم في القدرة اإلنتاجية حيث تؤدي اختناقات اإلنتاج في بع@ض األحي@ان إل@ى تش@غيلالمصانع بأكثر من قدرتھا الفعلية ،وھو ما ينعكس على زيادة المخلف@ات ف@ي الم@واد الخ@ام
وعوام@@ل اإلنت@@اج ،وإل@@ى تحمي@@ل األجھ@@زة ف@@وق طاقتھ@@ا مم@@ا ي@@ؤدي إل@@ى زي@@ادة األعط@@اب،
ويؤثر ذلك بطريقة مباشرة في زيادة التلوث الصناعي .
 تغيير المواد الخام ومدخالت اإلنتاج واستبدالھا بمواد ذات تأثير أقل بالنسبة للتلوث إعادة استخدام المياه من أجل الح@د م@ن اس@تھالك المي@اه وت@وفير مص@ادر المي@اه الالزم@ةللتوسعات الصناعية مس@تقبال ،باإلض@افة للح@د م@ن التل@وث وخف@ض تك@اليف نق@ل ومعالج@ة
المخلفات السائلة.20
 -2-2- IIتدوير عوادم اإلنتاج
يؤدي تدوير المخلفات داخل المؤسسات الصناعية إل@ى تحقي@ق مجموع@ة م@ن النت@ائج
لعل أھمھا :
 الحد من الملوثات والسيطرة عليھا وتقليلھا إلى حد كبير . تخفيض تكلفة وحدات المعالجة حيث أن كمية الملوثات والتركيزات المتبقية بعد خف@ضالتلوث عند المنبع تقل إلى حد كبير .
 تحسين الوضع البيئي داخل المؤسسة وزيادة كفاءة اإلنتاج. تحقيق عائد اقتصادي من خالل إعادة استخدام وتدوير المخلفات ،ويمكن إيجاز الط@رقالمستخدمة إلعادة تدوير المخلفات فيما يلي:
 استرجاع المواد الخام مثل استرجاع الزيوت الطافية ع@ن طري@ق اس@تخدام مص@ايدعل@@ى خط@@وط الص@@رف .وف@@ي ك@@ل أوج@@ه النش@@اط االقتص@@ادي يوج@@د العدي@@د م@@ن الوس@@ائل
السترجاع المواد الخام التي تفقد أثناء العمليات اإلنتاجية .وقد أدى االرتف@اع المس@تمر ف@ي
األس@@عار للح@@د م@@ن اس@@تيراد الم@@واد الخ@@ام والعوام@@ل المس@@اعدة ع@@ن طري@@ق اس@@تعادتھا م@@ن
المخلفات وإعادة استخدامھا كلما سمحت ظروف اإلنتاج بذلك سواء ف@ي موق@ع اإلنت@اج أو
خارجه.
 تصنيع الع@وادم وم@ن أمثل@ة ذل@ك تص@نيع العل@ف الحي@واني م@ن مخلف@ات الص@ناعاتالغذائي@@ة وإع@@ادة تص@@نيع ال@@ورق الع@@ادم والبالس@@تيك والمخلف@@ات الص@@ناعية ف@@ي العدي@@د م@@ن
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الصناعات األخرى ،ومن الطبيعي أن البلدان التي تن@در فيھ@ا المص@ادر الطبيعي@ة لخام@ات
الصناعة تتجه إلى إعادة تصنيع العوادم نظرا لما تحققه من عائد اقتصادي باإلضافة إل@ى
حماية البيئة والحد من التلوث الناجم عن ھذه العوادم.21
 -3-2- IIترشيد استخدام مدخالت اإلنتاج والمياه والطاقة
ونعني بالترشيد عملية التحكم في استخدام مدخالت اإلنت@اج والمي@اه والطاق@ة واس@تغاللھا
بشكل أفضل ويمكن تلخيص الترشيد إجماال في:
ترشيد استھالك الطاقة من حيث حرق الوقود بطريقة فعالة لالستفادة الكاملة من الح@رارة
)الطاقة( الناجمة ،مع تغيي@ر الممارس@ات اليومي@ة المتعلق@ة بالطاق@ة للح@د م@ن الھ@در الن@اجم
عن اإلھم@ال ،وھ@ذا يتطل@ب زي@ادة ال@وعي ل@دى الع@املين ،م@ع تركي@ب أجھ@زة أوتوماتيكي@ة
لفصل الطاقة عند عدم الحاجة إليه.
ترش@يد اس@@تھالك المي@@اه ع@@ن طري@@ق ص@@يانة وإص@@الح الحاوي@@ات لمن@@ع التس@@ربات ومحاول@@ة
حس@@اب كمي@@ة المي@@اه الت@@ي تحتاجھ@@ا العملي@@ة الص@@ناعية بالض@@بط وتوعي@@ة المش@@رفين عل@@ى
المصنع بضرورة مراقبة االستھالك اليومي والش@ھري وإج@راء المقارن@ات للتع@رف عل@ى
أعلى نسب االستھالك وأدناھا لمعرفة أسباب الھدر وتجنبه.
ترش@@يد اس@@تعمال الم@@واد األولي@@ة ع@@ن طري@@ق تحس@@ين أس@@اليب التخ@@زين والنق@@ل وذل@@ك لمن@@ع
التسربات واالختالط بمواد أخرى وكذلك عن طريق ترشيد الكمي@ة الت@ي تحتاجھ@ا العملي@ة
اإلنتاجي@@ة ،الش@@ئ ال@@ذي س@@يوفر للمص@@نع م@@واده األولي@@ة ويقل @ل م@@ن المخلف@@ات الناتج@@ة ع@@ن
اإلكثار في مدخالت اإلنتاج.22
 -4-2- IIالمراجعة البيئية الدورية للمؤسسات الصناعية يجب على المؤسسة إع@داد
مراجعة بيئية دورية للحصول على المعلوم@ات ف@ي عملي@ات التص@نيع واس@تخدام الخام@ات
وجودة المنتجات ومصادر التلوث  .وتمثل خطة المراجع@ة البيئي@ة إح@دى الوس@ائل الفعال@ة
لمتابعة جدية المؤسسات المخالفة في التحقيق المرحل@ي لاللت@زام م@ن خ@الل تنفي@ذ مش@اريع
متكاملة لإلنتاج األنظف.23
 -3- IIمعوقات اإلنتاج األنظف
عل@@ى ال@@رغم م@@ن أھمي@@ة إس@@تراتيجية اإلنت@@اج األنظ@@ف وض@@رورة تبني@@ه ،إال أن @ه ھن@@اك
ح@@واجز وعقب@@ات تح@@ول دون اعتمادھ@@ا خصوص@@ا ف@@ي البل@@دان النامي@@ة ون@@ذكر م@@ن ھ@@ذه
المعوقات.
 -1-3- IIالمعوقات االقتصادية:
تتمث@@ل المعوق@@ات االقتص@@ادية ف@@ي نق@@ص الم@@وارد المالي@@ة للمؤسس@@ة ،أو عن@@دما تزي@@د
تكلفة المشروع االستثمارية عن عائد بيع المنتجات في الم@دى القص@ير وھ@و م@ايؤدي إل@ى
ع@@دم اھتم@@ام اإلدارة الص@@ناعية باالس@@تثمار ف@@ي اإلنت@@اج األنظ@@ف حت@@ى ول@@و تحقق@@ت ج@@دواه
االقتصادية في المدى البعيد.
 -2-3- IIالمعوقات الفنية
ينجم عن تحديث طرق ومعدات التصنيع إلدخ@ال تكنولوجي@ات جدي@دة لإلنت@اج األنظ@ف
بعض المشاكل الفنية مثل:
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 االفتقار إلى المعلومات عن التقنيات الجديدة. تح@@ديث خط@@وط اإلنت@@اج ،ق@@د ي@@نجم عن@@ه إيق@@اف العملي@@ات القائم@@ة حت@@ى وإن كان@@تصالحة للتشغيل.
 العمليات الجديدة قد ال تتناسب والمھارات المتاحة للعمالة الحالية. القلق من اثر التغيير على جودة المنتج ورضا العميل. – 3- 3- IIالمعوقات االجتماعية
تتسبب العمالة الزائدة في إعاقة تنفيذ برامج اإلنتاج األنظف والتي تحتاج عادة لع@دد
اقل من العمال ،وقد يواكب ذلك أيضا ضعف الھيكل اإلداري واقتصار إصدار الق@رارات
المتعلقة باإلنتاج على اإلدارة العليا وھو ما ي@ؤدي إل@ى انع@دام الح@افز ل@دى الع@املين لتنفي@ذ
مبادرات زيادة الكفاءة والحد من المخلفات ،إضافة إلى عوامل أخ@رى تعي@ق تنفي@ذ ب@رامج
اإلنتاج األنظف منھا على سبيل المثال:
 افتقار اإلدارة العليا للوعي بتحقيق األھداف البيئية. ضعف التواصل بين اإلدارة العليا والعمال. -4-3- IIاعتبارات خاصة بالجودة
ال تھ@@تم اإلدارة الص@@ناعية بقض@@ايا الج@@ودة ف@@ي بع@@ض األحي@@ان ع@@الوة عل@@ى االفتق@@ار
لثب@@ات ج@@ودة اإلنت@@اج ،وب@@الرغم م@@ن اس@@تحداث نظ@@ام اإلي@@زو)9000و (14000بواس@@طة
منظمة المواص@فات القياس@ية العالمي@ة ال@ذي تطبق@ه المؤسس@ات الص@ناعية بطريق@ة طوعي@ة
دون ضغوط تشريعية تلزمھا ،إال أن ھذه المواصفات تستخدم في الغالب كوس@يلة لت@رويج
المنتجات ول@يس كنظ@ام إدارة للحف@اظ عل@ى الج@ودة وتحس@ين كف@اءة اإلنت@اج والحف@اظ عل@ى
البيئة وترشيد اس@تخدام الم@وارد ،وم@ن ناحي@ة أخ@رى فإن@ه م@ن المحتم@ل أن ينش@ئ االلت@زام
بالمواص@@فات البيئي@@ة العالمي@@ة ح@@واجز جدي@@دة ف@@ي وج@@ه الص@@ناعة ،إذ س@@يواجه المنتج@@ون
تكاليف إضافية ترتبط ب@إجراءات حماي@ة البيئ@ة وإداراتھ@ا أو بإدخ@ال تكنولوجي@ات اإلنت@اج
األنظف أو إعادة تصميم المنتجات.
 -5-3- IIمعوقات الحصول على المعلومات
تعتب@@ر المعلوم@@ات المتعلق@@ة بف@@رص اإلنت@@اج األنظ@@ف خاص@@ة ف@@ي البل@@دان النامي@@ة غي@@ر
متاحة بشكل عام ،إال أن االھتم@ام بإنش@اء مراك@ز متخصص@ة لإلنت@اج األنظ@ف ف@ي العدي@د
من الدول سوف يؤدي إلتاحة مصادر للمعلومات وللخبرة الفنية لتنفيذ برامج التوس@ع ف@ي
اإلنتاج األنظف.24
-4- IIعوامل تنفيذ اإلنتاج األنظف لتحقيق التنمية المستدامة
ب@@الرغم م@@ن المعوق@@ات الت@@ي تح@@ول دون تنفي@@ذ ب@@رامج اإلنت@@اج األنظ@@ف عل@@ى اختالفھ@@ا
)اقتص@@ادية  ،فني@@ة ،اجتماعي@@ة ،اعتب@@ارات الج@@ودة والمعلوم@@ات( إال أن@ه يمك@@ن تج@@اوز ھ@@ذه
المعوقات بفضل مجموعة من العوامل والحوافز لتنفيذ برامج اإلنتاج األنظف.
 -1-4- IIالعوامل االقتصادية
غالبا ماتكون االعتبارات المتعلق@ة باألرب@اح ھ@ي العام@ل الوحي@د لتغي@ر ط@رق اإلنت@اج
في المؤسسات الصناعية ويمكن تطوير أساليب التقييم االقتصادي لتحديد ج@دوى مش@اريع
اإلنتاج األنظف باتخاذ اإلجراءات التالية:
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 المراجعة المحاسبية لتحديد التكلفة الكلية للتحكم في التلوث وإدارة المخلفات. دراسة الجدوى للمنتجات المصنعة من عوادم اإلنتاج وتحديد األسواق المتاحة بن@اءاعلى دراسات ميدانية.
 تحدي@@د المخ@@اطر االقتص@@ادية المحتمل@@ة نتيج@@ة للزي@@ادة المس@@تمرة ألحم@@ال التل@@وث م@@نالمؤسسة.
 استخدام الحوافز االقتصادية مث@ل خف@ض الض@رائب وأس@عار الفائ@دة لتش@جيع تقني@اتاإلنتاج األنظف.
 -2-4- IIالعوامل الفنية
يمكن التغلب على المعوقات الفنية عن طريق اإلجراءات التالية:
 تجميع المعلومات من كافة المصادر المتاحة عن فرص اإلنت@اج األنظ@ف ف@ي مج@النشاط المؤسسة.
 إتاح@@ة الت@@دريب والتوعي@@ة للمس@@تويات المختلف@@ة م@@ن الع@@املين ف@@ي مج@@االت اإلدارةواإلشراف والتشغيل.
 تنفيذ مشاريع اإلنتاج األنظف على المستوى التجريبي قبل إحداث التغيير الرئيسي. التأكد من مطابقة اإلنتاج األنظف لمتطلبات العمالء. استخدام تقنيات مجربة ومالئمة إلمكانيات العمالة المتاحة كلما أمكن. إطالع الع@املين عل@ى تطبيق@ات مماثل@ة لإلنت@اج األنظ@ف ف@ي المؤسس@ات العامل@ة ف@ينفس المجال.
 توفير تعليمات التشغيل وإرشادات األمان والسالمة المھنية.25 -3-4- IIالعوامل االجتماعية
يمك@@ن التغل@@ب عل@@ى المعوق@@ات االجتماعي@@ة وترس@@يخ " ثقاف@@ة اإلنت@@اج األنظ@@ف" ل@@دى
العاملين من خالل اآلتي:
 التعليم والتدريب المناسب. متابعة تنفيذ إرشادات البيئة النظيفة في وحدات اإلنتاج. تعزيز االتصال بين مستويات اإلدارة والعمال. ت@@وفير الح@@وافز المادي@@ة والمعنوي@@ة وتش@@جيع المب@@ادرات الفردي@@ة للح@@د م@@ن المخلف @اتوتطوير أساليب اإلنتاج.
 تحديد مسؤوليات األفراد وواجباتھم بطريقة واضحة. إعداد نشرة دورية لإلنجازات في مجال اإلنتاج األنظف. -4-4- IIتوفير المساعدات الفنية وبناء الكوادر والكفاءات
م@@ن الض@@روري التوس@@ع ف@@ي تنفي@@ذ ب@@رامج تدريبي@@ة ف@@ي المج@@االت المتعلق@@ة باإلنت@@اج
األنظف تستھدف المجموعات التالية:
اإلدارة العلي@@ا ف@@ي الص@@ناعة وص@@انعي السياس@@ات ومتخ@@ذي الق@@رارات فيم@@ا يتعل@@ق بالفوائ@@د
االقتصادية والبيئية لإلنتاج األنظف.
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المس@@@توى المتوس@@@ط م@@@ن اإلداري@@@ين والفني@@@ين ف@@@ي المؤسس@@@ة الص@@@ناعية فيم@@@ا يخ@@@تص
بإستراتيجيات اإلنت@اج والقض@ايا الفني@ة المتعلق@ة بتش@غيل وص@يانة مع@دات اإلنت@اج األنظ@ف
وإرش@ادات الص@@حة والس@@المة المھني@@ة للعم@@ال فيم@ا يتعل@@ق بالحف@@اظ عل@@ى المع@@دات ونظاف@@ة
العمليات اإلنتاجية وطرق الحد من المخلفات وترشيد استخدام مدخالت اإلنتاج. 26
الخـــاتمـة
بعد دراستنا لمفھوم اإلنتاج األنظف وعالقته بتنفيد التنمية المستدامة من أجل
الحفاظ على البيئة من خالل المنتجات المتوافقة بيئيا نستخلص النتائج التالية:
 ال يمكن تحقيق التنمية المستدامة تحقيقا متكامال من جميع الجوانب إال من خاللاستخدام أقل للمواد األولية والموارد والطاقة وإفراز أقل للنفايات واإلنبعاثات وبالتالي
تخفيض حدوث الثأثيرات البيئية وھذا لن يحدث إال من خالل إستراتيجية اإلنتاج
األنظف.
 تطبيق نظام اإلنتاج األنظف كتقنية مبتكرة يساعد المؤسسة على اإللتزام الطوعيبخفض استھالك الموارد الطبيعية والحد من التلوث وتوليد المخلفات ،حيث أنھا
عمليات متكاملة تؤدي إلى تحسين األداء اإلقتصادي أي تقليل سعر التكلفة وبالتالي
خفض سعر المنتج ،كذلك تحسين األداء البيئي أي تقليل ردود فعل العملية اإلنتاجية وما
يرتبط بھا من عمليات مثل استخراج المواد الخام ونقلھا وتخزينھا ونقل وتوزيع المنتج
والتخلص من نفاياته وأثر ذلك على البيئة.
 ضرورة تعميم مفاھيم ومبادئ اإلنتاج األنظف على نطاق أوسع وأشمل ضمن مختلفالقطاعات المعنية والوصول بالتالي إلى تحقيق التنمية المستدامة بمداھا الواسع
وبالخصوص على مستوى الدول السائرة في طريق النمو .
 الموارد البشرية قادرة من خالل إستراتيجية اإلنتاج األنظف على التنسيق بين مفھومحماية البيئة ومواردھا وبين مفھوم تعظيم التنمية وتطبيق كل منھا بشكل متوازن.
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