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:ملخص
حهضف هظا البدث لضعاؾت الخيالُف البُئُت وػغق الخدىم فحها مم الترهحز كلى خالت كؼاق صىاكت الاؾمىذ في
، بلض جفصُل هال مً آلازاع الؿلبُت للصىاكت كلى البِئت وهُفُت مؿاهمت الخيالُف البُئُت في الحض مً هظه آلازاع.الجؼائغ
.جم الخؼغق ئلى واكم الخيالُف البُئُت في كؼاق الاؾمىذ في الجؼائغ مً زالٌ البدث في الاحغاءاث والخضابحر اإلاخسظة واإلاخبلت
ًجىصلذ الضعاؾت ئلى أن كؼاق الاؾمىذ ٌؿخغل ول الفغص اإلاخاخت أمامه ؾىاء جلً التي جلضمها الضولت أو جل
 هما أهه ًخسظ مباصعاث ػىكُت مً أحل الحض مً اولياؾاث هظه الصىاكت كلى،اإلاخأجُت مً اإلاؿاكضاث الخلىُت ألاحىبُت
.البِئت
. الجؼائغ، صىاكت الاؾمىذ، الخيالُف البُئُت، البِئت، الصىاكت:كلماث مفخاحيت
.Q53 ،Q52 ،Q51 ،L61 :JEL جصنيف

Abstract:
This research aims to study the environmental costs and the methods used to control them,
with a focus on the state of the cement industry in Algeria. After having detailed both the negative
effects of the industry on the environment and how environmental costs contribute to reducing these
effects, the reality of environmental costs in the cement sector in Algeria was addressed by
researching the procedures and measures taken and followed.
The study revealed that the cement sector is taking advantage of all the opportunities available
to it, both those provided by the State and those resulting from foreign technical assistance, and is
taking voluntary initiatives to reduce the industry's impact on the environment.
Keywords: Environment, Industry, Environmental Costs, Cement Industry, Algeria.
Jel Classification Codes: L61, Q51, Q52, Q53.
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الخكاليف البيئيت وطسق الخحكم فيها مع ؤلاشازة إلى حالت كطاع الاسمنت في الجزائس

 .1ملدمت
ًجب أن جدخىي ملضمت اإلالاٌ كلى جمهُض مىاؾب للمىطىق ،زم ػغح إلقيالُت البدث ووطم الفغطُاث اإلاىاؾبت،
باإلطافت ئلى جدضًض أهضاف البدث ومىهجُخه.
حلخبر الصىاكت هي اللؼاق الظي ٌؿتهلً همُاث هبحرة مً اإلاىاص ألاولُت والؼاكت والظي ًيخج همُاث هبحرة مً
الفظالث ،وهى بظلً ًدضر جلىزا هبحرا في البِئت .وللض اػصاصث جأزحراث الصىاكت كلى البِئت مم الخؼىع الظي قهضجه الىشحر
مً اللؼاكاث الاهخاحُت زاصت مجها الصىاكاث الاؾخسغاحُت والتي جيخج همُاث هبحرة مً الاهبلازاث الظاعة .ومً أحل الحض
مً آلازاع الؿلبُت للصىاكت كلى البِئتً ،خؼلب ألامغ وطم أهضاف مدضصة للحفاؾ كلى البِئت وجغقُض اؾتهالن اإلاىاعص وٍيىن
طلً كلى قيل مباصعاث فغصًت جخسظها اإلاإؾؿاث أو كلى قيل فغض كىاهحن وؾُاؾاث كلى اإلاإؾؿاث الصىاكُت حؿعى مً
زاللها ئلى ججؿُض طىابؽ جلُُم ألازغ البُئي وهُفُت الخدىم فُه .ول هظه الخضابحر ًترجب كلحها جدمل اإلاإؾؿاث لخيالُف
بُئُت والتي في جدملها جبرهً هظه ألازحرة كلى مؿإولُاتها والتزاماتها البُئُت خُص جصغف في مجاالث كضًضة مجها ما ٌلمل
كلى الحض مً آلازاع البُئُت كلى قيل اؾدشماعاث ومجها ما ٌؿخلمل في جدؿحن صىعة اإلاإؾؿت أمام اإلاجخمم بصفت كامت.
حلخبر صىاكت الاؾمىذ مً بحن اللؼاكاث الصىاكُت ألاهثر جلىٍشا للبِئت ،زاصت جلىر الهىاء ؾىاء صازل بِئت اإلاصىم
أو البِئت اإلادُؼت باإلاصىم ،إلاا جؼغخه في الجى مً غباع وغاػاث بضءا مً كؿم اإلالالم واهتهاء بأكؿام الخلبئت.
في الجؼائغ ،بُيذ صعاؾاث هشحرة أن الخيالُف الىاحمت كً الخأزحر الؿلبي كلى البِئت هبحرة حضا وأن الخيالُف التي
جخدملها مإؾؿاث اللؼاق مً أحل الحض مً هظا الخأزحر الؿلبي أًظا مهمت حضا.
مً زالٌ ما ؾبم ًمىً ػغح ئقيالُت الضعاؾت هما ًلي :ما هى حجم الخيالُف حجم الخيالُف البُئُت إلاإؾؿاث هظا
اللؼاق وما أزغ هظه الخيالُف كلى الخدىم في الخأزحر الؿلبي كلى البِئت؟
تهضف هظه الضعاؾت ئلى ما ًلي:
 ملغفت حجم الخيالُف البُئُت إلاإؾؿاث هظا اللؼاق؛
 ملغفت أزغ هظه الخيالُف كلى الخدىم في الخأزحر الؿلبي كلى البِئت.

 .2آلاجاز السلبيت للصناعت على البيئت
ٌلخبر كؼاق الصىاكت مً اللؼاكاث ألاهثر جدىال في هظا اللغن ،وهى كؼاق عئِس ي ٌؿتهلً همُاث هبحرة مً اإلاىاص
ألاولُت والؼاكت ألاخفىعٍت ،وهى ًدضر بظلً جلىزا هبحرا في البِئت .اػصاصث جأزحراث الصىاكت مىظ بضاًت الشىعة الصىاكُت ،ئال
ً
ً
جدضًضا في الللضًً ألازحرًً أصبدذ اإلاكيلت بالغت الخؼىعة كلى البِئت واليائىاث الحُت ،زاصت الخلىر في بلع
أهه
اإلاىاػم همُاه اإلادُؼاث ووحىص بلع اإلالىزاث اإلاضمغة مشل البالؾدًُ الظي حهضص الحُاة البدغٍت بأهملها ،وهظلً زؼىعة
ً
وأًظا صىاكت
بلع ألاهىاق مً الصىاكاث مشل صىاكت الفدم التي ًمىً أن جدؿبب في جضمحر البِئت واليائىاث الحُت،
البالؾدًُ وغحرها مً الصىاكاث التي جيخج همُاث هبحرة مً الاهبلازاث الظاعة والتي جإزغ في مكاول مصحرًت مشل الخغحر
اإلاىاخي وألامؼاع الحامظُت وغحرها (ؾلُض .)2016 ،وكلى الغغم مً أهمُت الخصيُم باليؿبت للىمى الاكخصاصي وجىمُت
اإلاجخمم ،فهى ًظغ بالبِئت ،خُث ًمىً أن جإصي اللملُت الصىاكُت ئلى حغحر اإلاىار وجلىر الهىاء واإلااء والتربت ،مكاول
صحُت ،اهلغاض ألاهىاق ...وغحرها ،ول هظه آلازاع كباعة كً هىاجج صىاكُت جأزظ قيل هفاًاث ملىزت (ؾائلت ،غاػٍت ،صلبت)
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جؼغح ئلى البِئت الؼبُلُت فخسل بؿالمت كىاصغها وجفلضها جىاػجها (الغفاعي و آزغون ،2008 ،صفدت  .)221وفُما ًلي هـغة
مىحؼة كً أهم آلازاع البُئُت الؿلبُت الىاحمت كً كؼاق الصىاكت:
2.2

اهبعاجاث الهواء
ئن الخؼىع الصىاعي الىبحر الظي خضر في الللىص ألازحرة كض عافله ػٍاصة هبحرة في جلىر الهىاء مً زالٌ اللملُاث

الصىاكُت وهىاججها (الغفاعي و آزغون ،2008 ،صفدت  .)223فلض ًإصي جلىر الهىاء ئلى ػٍاصة خاصة في ألامغاض اإلاسخلفت،
فهى ًإزغ بكيل مؿخمغ زاصت مم ؿهىع اللضًض مً الصىاكاث الصغحرة واإلاخىؾؼت والىبحرة ،فان جلىر الهىاء ًإزغ كلى
صحت ؤلاوؿان والبِئت ) .(Rinkesh, 2017حلخبر الصىاكت هي الؿبب الغئِس ي لخلىر الهىاء ،ألن حكغُل اإلاصاوم ًإصي ئلى
اهبلار اإلالىزاث ،بما في طلً اإلاظًباث اللظىٍت والجؼٍئاث اللابلت لالؾخيكاق وزاوي أهؿُض الىبرًذ وأواؾُض الىُتروححن.
وٍمىً لهظه اإلالىزاث أن جظغ بالصحت اللامت وجظغ بالبِئت مً زالٌ اإلاؿاهمت في الـىاهغ اللاإلاُت مشل حغحر اإلاىار ،وجأزحر
الاخخباؽ الحغاعي ،وزلب ألاوػون ،وػٍاصة الخصحغ.(HAMOU, 2015, p. 01) ...
 2.2مياه الصسف
مصاصع اإلاُاه اللاصمت اإلالالجت أو غحر اإلالالجت التي ًخم جصغٍفها في اإلاُاه الؿؼدُت هشحرة ومخىىكت ،وٍمىً أن جأحي
الىفاًاث الؿائلت مً اإلاىافظ الصىاكُت ،ومدؼاث اإلالالجت ،واإلاجاعي .فالىفاًاث الؿائلت الصىاكُت لِؿذ ؾىي حؼء صغحر
مً الىفاًاث ولىً الظغع البُئي لها ًمىً أن ًيىن أهبر مً الىفاًاث اإلاجزلُت ) .(HAMOU, 2015, p. 01وٍمىً أن حؿبب
اإلاُاه اللاصمت غحر اإلالالجت مكاول بُئُت بما في طلً :جلىر زؼاهاث اإلاُاه الجىفُت ،وأطغاع الىلل وهـم ملالجت مُاه الصغف
الصحي ،وجضهىع مُاه الصغف الصحي اإلالالجت ،مما ًإصي ئلى اؾدبلاصها مً اؾخسضامها ألغغاض ػعاكُت.
 3.2جلوث ألازض
جخأزغ التربت بىىاجج اللملُاث الصىاكُت التي جسخلف في همُاتها وجغهُبها بدؿب هىق الصىاكت وحجمهاٌ .كيل الدؿغب
مً صىاكاث الىكىص والؼاكت ،وهظلً الصىاكاث التي جىؼىي كلى مىاص زؼغة ألاؾباب الغئِؿُت لخلىر ألاعاض ي (الغفاعي و
آزغون ،2008 ،صفدت  .)224ومً ألامشلت كلى مصاصع جلىر التربت مصافي الىفؽ وزؼىغ ألاهابِب التي جىلل الغاػ
ومؿخىصكاث الىفؽ ومدؼاث الىكىص واإلاغائب وملالجت اإلالاصن ومصاوم الؼالء واإلاصاوم الىُمُائُت وقغواث الخىـُف
الجاف وقغواث الؼباكت وصىاكت اليؿُج واإلاىاكم التي ًخم فحها جسؼًٍ اإلاىاص الخؼغة .وٍدؿبب جلىر التربت في الخلغض
اإلاباقغ للملىزاث ،وحؿغب الغاػاث الؿامت ئلى اإلاباوي ،وجلىر اإلاُاه الجىفُت.
 4.2الخلوث البحسي والساحلي
ٌلخبر اإلااء مىعص ػبُعي مهم حضا ،وٍدضر جلىر اإلاُاه كىضما جضزل اإلاىاص غحر اإلاغغىب فحها ئلى اإلااء ،فخغحر مً هىكُت
اإلاُاه وجظغ بالبِئت وصحت ؤلاوؿان .وَلخبر الخسلص مً الىفاًاث الصىاكُت مً ألاؾباب الغئِؿُت لخلىر اإلاُاه (MEHTAB
) .& al, 2017, p. 16فاإلاصاوم جلىم بصغف مسلفاتها الؿائلت ،بما فحها الخلىر الحغاعي والفظالث ؤلاقلاكُت ئلى اإلاجاعي
اإلاائُت مً بداع أو أجهاع ،هما أجها حؿتهلً الىشحر مً اإلاُاه اللظبت الصالحت للكغب وجؼغخها مدملت باإلاىاص الىُماوٍت (الغفاعي
و آزغون ،2008 ،صفدت .)224
 5.2اإلاواد الخطيرة
حؿخسضم اإلاىاص الخؼغة كلى هؼاق واؾم في مجمىكت مخىىكت مً اإلاإؾؿاث اإلاسخلفت ،بما في طلً الصىاكت والؼعاكت.
وئطا لم ًخم الخلامل مم اإلاىاص الخؼحرة أو جسؼٍجها بكيل صحُذ فاجها كض حؿبب طغعا كلى صحت ؤلاوؿان والبِئت واإلامخلياث.
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 6.2اإلاخلفاث الصلبت
ؿهـغث مـكيلت الىفاًـاث الـصلبت غـحر اللابلـت للخدلـل الحُـىي هدُجــت للخؼــىع الــصىاعي والؼعاكــي الــظي أكلــب الشــىعة
الــصىاكُت ،وأصبدذ مكيلت الخسلص مً هظه الىفاًاث حؿخدىط كلى الىشحر مً الجهض واإلااٌ ،وٍمشــل جــضاوٌ اإلاسلفــاث
الــصلبت مــكيلت في خــض طاجــه ،ألن ملـم ػغق الخسلص مً الىفاًاث حلمل كلى جضمحر البِئت ،فأماهً الىفاًاث اإلاىـكىفت
حـس يء ئلى اإلاجاٌ الؼبُلـي لـؤلعض ،وجـىفغ مـأوي للفئـغان والحُىاهـاث ألازـغي الىاكلـت لؤلمـغاض ،وكـض جدخـىي ألامـاهً اإلاىكىفت
وخفـغ الـغصم كلـى مـىاص ؾـامت كـض جدـؿغب ئلى اإلاُـاه الجىفُـت أو مجاعي اإلاُاه والبدحراث وٍيىن الاختراق غـحر اإلاغاكـب للمسلفـاث ً
الصلبت صزاها وملىزاث حىٍت أزغي (غغاًبُت ،2010 ،صفدت .)126
 7.2اإلابيداث ومنخجاث مكافحت آلافاث
حلخبر الحُىاهاث زؼغة كلى البكغ كىضما ًيىن هىان زؼغ مً اهدكاع مغض ما ،وئصابت شخص ،وئلحاق أطغاع
باإلامخلياث .ومً أمشلت "آلافاث" :البلىض والظباب والصغاصحر والبراغُث والىمل والفئران ...وٍمىً أن جإصي مبُضاث آلافاث
غحر اإلالخمضة ئلى ئلحاق الظغع بالبِئت وجإصي ئلى حؿمم ألاخُاء وفي الخلىر البُئي ).(HAMOU, 2015, p. 01
 8.2الظوطاء
الخلغض اإلاخىغع أو اإلاؼىٌ للظىطاء الصازبت لِـ فلؽ مصضع ئػكاج ،ولىً ًمىً أن ٌؿبب طغعا كلى الصحت
الجؿضًت واللللُت للفغص.
ئن هظه آلازاع الؿلبُت للصىاكت كلى البِئت جإصي ئلى ؿىاهغ ومكاول كاإلاُت ،مغجبؼت ومخضازلت ببلظها البلع
أهمها :ؿاهغة الاخخباؽ الحغاعي وهي الاعجفاق في مخىؾؽ صعحت خغاعة الغالف الجىي لؤلعض واإلادُؼاث (الحؿً،2013 ،
صفدت  ،)63وهظلً ؿاهغة الخغحر اإلاىاخي التي بضأ الاهخمام بها مم جهاًت اللغن  ،19والتي جغحم بصىعة مباقغة أو غحر مباقغة
ئلى اليكاغ البكغي زاصت الصىاعي والظي ًإصي ئلى حغحر في جيىًٍ الغالف الجىي اللالمي وطلً بفلل اهبلار الغاػاث
اإلاؿببت لالخخباؽ الحغاعي في الغالف الجىي بىمُاث متزاًضة وغحر مظبىػت والتي جإصي ئلى ػٍاصة الحغاعة بؼغٍلت غحر ػبُلُت
وبالخالي حغُحر في هـام اإلاىار وله (بىؾبلحن ،2014 ،الصفداث  .)06-05هما هجض ؿاهغة ألامؼاع الحامظُت التي جخيىن مً
جفاكل الغاػاث التي جدخىي كلى الىبرًذ ،والتي اػصاصث مم بضاًت الشىعة الصىاكُت هدُجت لالهبلازاث الطخمت مً أهؿُض
الىبرًذ والىُتروححن والىغبىن التي جىؼلم في الجى هدُجت لحغق الىكىص مشل الىفؽ والفدم ،هما جيخج هظه الغاػاث مً
اإلاصاوم همصاوم ألاؾمضة وملامل جىغٍغ البتروٌ والصىاكاث البُتروهُمُائُت .ولهظه الدؿاكؼاث الحامظُت مإزغاث ؾلبُت
كلى أهـمت ألاجهاع والبدحراث والتربت والغاباث وكلى صحت الاوؿان أًظا (ألاؾضي و حابغ ،2016 ،الصفداث .)56-55
وهظلً مكيلت زلب ػبلت ألاوػون ،فمما ال قً فُه أهه عغم ما كضمه الللم والخؼىع الخىىىلىجي والشىعة الصىاكُت مً
مىافم للبكغٍت زالٌ اإلاائت كام اإلااطُت ئال أهىا وؿخؼُم أن هلىٌ أن ما كضمه مً أطغاع هى أهثر وأهثر ،فالشىعة الصىاكُت
التي خفؼث كلى كُام اإلاضن الصىاكُت بصىاكاتها اإلاسخلفت الخفُفت والشلُلت مجها وألابسغة الىشُفت التي مؤلث الؿماء مىظ
طلً الىكذ أصث الى زلب ػبلت ألاوػون التي حلخبر مهمت حضا في خماًت اليائىاث الحُت مً ألاقلت فىق البىفيجُت الظاعة،
فلض صلذ الضعاؾاث كلى أن هظه ألاقلت جلحم الظغع بالىباجاث والؼدالب وألاخُاء اإلاائُت وجإصي ئلى ئصابت ؤلاوؿان بلضة
أمغاض ،هما أن لؼبلت ألاوػون أهمُت بالغت في جىـُم صعحت خغاعة ألاعض (اإلاهىا ،1999 ،صفدت  .)79وباإلطافت لظلً هجض
ؿاهغة الخلىر الاقلاعي ،فهىان مصاصع صىاكُت أو جىىىلىحُت لئلقلاكاث الظعٍت والتي جإصي ئلى جلىر البِئت ،مشل الخلغض
لئلقلاكاث الظعٍت في اإلاسخبراث أو اإلافاكالث وهظلً في احؼاء مً الؼغق اإلاخبلت في الفدىصاث الؼبُت أو اهىاق اللالج هما
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جىؼىي اؾخسضاماث الىكىص وبلع زؼىغ اهخاج مىاص البىاء كلى هفـ اإلاساػغ .وفي هظه الحاالث فان الخلغض لهظه
ؤلاقلاكاث ًإزغ كلى قغائذ ملُىت مً اإلاجخمم والبِئت (اإلاهىا ،1999 ،صفدت .)150

 .3آلياث الحد من آلاجاز السلبيت للصناعت على البيئت
ئن الحض مً آلازاع الؿلبُت للصىاكت كلى البِئت ًمىىه أن ٌؿاهم في الخسفُف مً اإلاكاول اللاإلاُت الؿالفت الظهغ،
فللى اكخباع أن اللىامل البُئُت مغجبؼت بالخىمُت الاكخصاصًت فالبض مً جىفحر الحماًت اليافُت للبِئت ،وكلى اكخباع أن خماًت
البِئت مؿإولُت مكترهت ال جخدملها اإلاإؾؿاث الاكخصاصًت فلؽ وئهما ًجب كلى الضوٌ والحيىماث وطم أهضاف مدضصة
للحفاؾ كلى البِئت وجغقُض اؾتهالن مىاعصها ،وبالخالي مً الظغوعي أن ًيىن للصىاكت والحيىمت ملاًحر ومإقغاث حؿعى
لخؼبُلها في ؾبُل جدلُم أهضاف واضحت في مجاٌ البِئت ،بدُث حلمل الحيىمت كلى فغض كىاهحن وؾُاؾاث كلى
اإلاإؾؿاث الصىاكُت حؿعى مً زاللها ئلى ججؿُض طىابؽ جلُُم ألازغ البُئي وطلً مً زالٌ ما ًلي (الغفاعي و آزغون،
 ،2008صفدت :)225
 وطم طىابؽ وحكغَلاث كاهىهُت وئحغاءاث عكابُت ،والخأهُض كلى اإلاؿخىي الخلني الخاص بخصغٍف اإلاُاه الصىاكُت.
 طبؽ الخلىر ووؿب الاهبلازاث الهىائُت والحغاعٍت وجفلض اإلاُاه وملالجتها.
 اؾخسضام الخىىىلىحُا اإلاخلضمت في ؤلاهخاج.
 ئكاصة جضوٍغ أهبر كضع مً الىفاًاث الظاعة في أغغاض ئهخاحُت أزغي ،وهظا ًللل مً اؾتهالن اإلاىاعص الؼبُلُت
للمجخمم وٍللل أًظا مً حجم الىفاًاث الظاعة.
 جدمُل اإلاإؾؿت الصىاكُت جيالُف ملالجت أو خفف أو ئكاصة جضوٍغ اإلاسلفاث أو الخسلص مجها.
 فغض طغٍبت كلى الخلىر بدُث جيىن مؿاوٍت لخيلفت الظغع الحضي الظي حؿببه اإلاإؾؿت الصىاكُت للغحر بؿبب
الىفاًاث الصاصعة كجها.
ومـً صعاؾـت اللضًـض مـً اإلاغاحـم الـتي أقـاعث ئلى ػغق الحض مً آلازاع الؿلبُت للصىاكت كلى البِئت فاهه ًمىً طهغ
اللضًض مً الىلاغ اإلاهمت أهمها:
 جسؼ ــُؽ اللؼ ــاق ال ــصىاعي ب ــصىعة أف ــظل باكخب ــاعه أه ــبر اللؼاكاث مؿاهمت في الخأزحر ؾلبُا كلى البِئت وطلً بـ
(غغاًبُت ،2010 ،صفدت :)130
 ازخُاع مىاكم للصىاكت بلُضة كً اإلاىاػم الؿىىُت؛ ملالجــت الىفاًــاث الــصىاكُت اإلاسخلفــت (الــصلبت والــؿائلت والغاػٍت) كبل اهؼالكها ئلى البِئت ألاعطُت أو الهىائُت؛ الخسؼ ــُؽ الؾ ــخغالٌ م ــصاصع أز ــغي للؼاك ــت البضًل ــت الىـُفــت غــحر اإلالىزــت مشــل الؼاكــت الكمــؿُت والح ـغاعةألاعطُت والغٍاح وغحرها.
 ومً ػغق خل اإلاكاول البُئُت الىاحمت كً الخفغَغ الصىاعي اللالج الحُىي أو اإلالالجت البُىلىحُت ،فلض أحغٍذ
اللضًض مً الضعاؾاث خىٌ اإلالالجت البُىلىحُت أزبدذ فلالُتها في ئػالت اإلالىزاث للمُاه الؿؼدُت وجلىر التربت أو
الحض مجها ،وطلً باؾخسضام البىخحرًا والفؼغٍاث والخمحرة ...وغحرها ).(C & al, 2012, p. 15
 ئًجاص هـام مخؼىع للغكابت البُئُت :خُث أن الىـام اإلاخيامل للغكابت البُئُت طغوعي لغؤٍت ومخابلت زلفُت ووكاغ
حمم اللىاصغ اإلالىزت للىؾؽ الؼبُعي هدُجت للخلضم الخىىىلىجي ،وبىاء كلُه ًجب فيح اإلاجاٌ لخىىىلىحُا مخؼىعة
191

جعفسي أسماء ،العاًب عبد السحمان،

الخكاليف البيئيت وطسق الخحكم فيها مع ؤلاشازة إلى حالت كطاع الاسمنت في الجزائس

واملت ،جخىافم مم الؼبُلت وصًمىمتها ،وطغوعة ئصعاج الجضوي الاكخصاصًت لللملُاث الاًيىلىحُت وألاهم في طلً هى
جىكُت ألافغاص جىكُت بُئُت قاملت ووطم أؾـ كملُت الؾخغالٌ اإلاىاعص ووطم زؼؽ صكُلت لحماًت ألاعض مً وافت
مصاصع الخلىر الىُمُائُت والحغاعٍت والىىوٍت وجسفُع اؾتهالن الىكىص وئًجاص وؾائل بضًلت ال جترن آزاع ؾلبُت في
البِئت (خؿحن ،2010 ،صفدت .)26
 اكخماص جىىىلىحُا ؤلاهخاج ألاهـف واؾتراجُجُت أؾاؾُت في الخصيُم اإلاؿخضام للمإؾؿتٌ :لخبر ؤلاهخاج ألاهـف
كباعة كً ئحغاءاث صىاكُت حضًضة وحلضًالث في كملُاث ؤلاهخاج الحالُت ،مً أحل الحض مً آلازاع الؿلبُت
لؤلوكؼت ؤلاهخاحُت ،والاكخصاص في الؼاكت واإلاىاص ألاولُت ،وحلخبر جىىىلىحُا ؤلاهخاج ألاهـف اؾتراجُجُت أؾاؾُت
وبُئُت ،جخلامل مم مصضع اإلاكيلت مً زالٌ الىكاًت مً الخلىر كلى زالف الؼغق الخللُضًت (اإلالالجت كىض الجهاًت)،
وبهظا ألاؾلىب حؿمذ هظه الاؾتراجُجُت باالججاه هدى جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت ،مً زالٌ مؿاكضة الصىاكاث
اإلاسخلفت كلى ؤلاهخاج بىمُاث أهبر ،ومىاص زام وػاكت أكل ،وبالخالي هفاًاث واهبلازاث أكل ،وبظلً هظمً
الاؾخضامت الصىاكُت مم الحض مً آزاعها الؿلبُت (كغٍىة ،2014 ،الصفداث .)210-209
 اكخماص هـم ؤلاصاعة البُئُت :حؿاهم ؤلاصاعة البُئُت باكخباعها أخض الىؾائل الىكائُت التي حؿاكض الضولت واإلاإؾؿت
الصىاكُت بكيل هبحر في الحض مً الخلىر الصىاعي ،وهظا الكخماصها كلى مسخلف ؤلامياهُاث البكغٍت واإلااصًت كلى
مؿخىي اإلاإؾؿاث الصىاكُت ،وهي طاث أهمُت هبحرة لضي اإلاإؾؿاث الغائضة .وطلً اؾدىاصا ئلى ملاًحر الجىصة
ؤلاًؼو" " 14000التي حلخبر أصاة فلالت في مىـىمت ؤلاصاعة البُئُت إلاداعبت الخلىر الصىاعي بيل أقياله (حالٌ،
 ،2005صفدت .)2016
 اكخماص الاؾتراجُجُت الاكخصاصًت في الحض مً آلازاع الؿلبُت الصىاكُت :حلخمض هظه الاؾتراجُجُت أؾاؾا كلى الحىافؼ
الاكخصاصًت ،هأصاة أؾاؾُت لغصق اإلالىزحن ،خُث حؿخفُض اإلاإؾؿاث التي جدؿم جصغفاتها بكيل ًدمي البِئت مً
خىافؼ مسخلفت ،وجدغم مجها اإلاإؾؿاث ألازغي اإلالىزت للبِئت ،وٍلصض بالحىافؼ الاكخصاصًت مسخلف الخىـُماث التي
حشجم ؾلىن اإلاإؾؿاث للحض مً الخلىر الصىاعي ،باؾخلماٌ أصواث الؿىق للخدىم فُه .وحؿخسضم الحيىمت
كضة ػغق إلاىم الخلىر هي :الؿُؼغة اإلاباقغة مً زالٌ الاكخماص كلى اللىائذ الخىـُمُت للحض مً الخلىر والؿالمت
والصحت اللامت ،فغض الغؾىم كلى ئػالق اإلالىزاث ،الىؾائل الخدفحزًت ...خُث هجض في هفـ اإلاجاٌ ما ٌلغف
بؿُاؾت مىذ ؤلاكاهاث الحيىمُت وطلً كً ػغٍم كُام الحيىمت باكاهت مباقغة كً ول وخضة جلىٍث جلىم اإلاإؾؿت
الصىاكُت بملالجتها كبل ئللائها في اإلاىاعص البُئُت؛ وليي جلىم الحيىمت بخلضًم مشل هظه ؤلاكاهاث فهي مظؼغة ئلى
ػٍاصة مىاعصها ،ومً اإلادخمل حضا أن ًخم طلً بغفم اإلاؿخىي اللام للظغائب ،زم ئن جلضًم ؤلاكاهاث ًخؼلب جلضًغا
صكُلا لخيالُف أطغاع وملالجت وخضاث الخلىر ،باإلطافت ئلى اخخماٌ اصؼضام مشل هظه الؿُاؾت بالبحروكغاػُت
وؤلاصاعة الفاؾضة ،مما ٌلؼي فغصت لخدىٍل بلع ؤلاكاهاث ئلى حُىب اللائمحن كلى جلضًغها ومىدها (بىحلضاع،
 ،2009صفدت  .)176باإلطافت ئلى اكخماص فىغة الجباًت البُئُت :التي حلض مً أهم ألاصواث الاكخصاصًت الىاجحت في
خماًت البِئت ،وهي جخمشل في الغؾىم اإلافغوطت مً ػغف الضولت ،بغغض الخلىٍع كً الظغع الظي جدؿبب فُه
اإلاإؾؿت اإلالىزت لغحرها وهي مً الىؾائل الغاصكت (كغٍىة ،2014 ،الصفداث  .)212-211ئن مبضأ الجباًت البُئُت
ًغجىؼ ئلى كاكضة أؾاؾُت مفاصها أن الظي ًدضر أهثر طغعا بُئُا (جلىسي) هى مً ًضفم طغائب أهثر ،وطلً هللىبت
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كلى جضمحر البِئت زالٌ اكخماص جىىىلىحُاث كضوة للبِئت ،وكلُه ولما واهذ الظغائب أهبر ولما أخـ اإلالىزىن
بأزغها ،ما كض ًجللهم ٌغحرون اؾتراجُجُاتهم الصىاكُت أو ؤلاهخاحُت اإلاغجىؼة كلى الخىىىلىحُا الغزُصت اإلالىزت ئلى
البدث في ؾبل اكخماص جىىىلىحُاث صضًلت للبِئت (مؿضوع ،2010 ،صفدت .)350
 اكخماص الاؾتراجُجُت الاحخماكُت :ئن التربُت والخىكُت البُئُت مً زالٌ مسخلف الىؾائل ،جأزظ كلى كاجلها جيىًٍ
أفغاص مؿإولحن بُئُا ،مً زالٌ جبني اؾتراجُجُت جغجىؼ أؾاؾا كلى التربُت والخىكُت البُئُت كلى وافت اإلاؿخىٍاث،
التربُت البُئُت حلنى بظغوعة جؼىٍغ ؾلىن الفغص واججاهاجه هدى اإلاؼٍض مً ؤلاخؿاؽ باإلاؿإولُت ئػاء البِئت
ومكىالتها ،وحؿعى الشلافت البُئُت ئلى ئخضار الخغُحر الالػم في ػغق الخفىحر والؿلىن البُئي كىض الفغص ،وجؼىٍغ
الىعي البُئي وزلم اإلالغفت البُئُت ألاؾاؾُت ،مً أحل جىحُه الؿلىن بكيل ئًجابي ،ليي ًإصي الفغص صوعه بكيل
فلاٌ في خماًت البِئت أما ؤلاكالم البُئي فحهخم بخىكُت الجماهحر في مجاٌ خماًت البِئت ،وَلخبر قغٍيا أؾاؾُا في
ابضاء الغأي خىٌ مسخلف اإلاكاول الخىمىٍت ،بغغض ئًجاص الحلىٌ الللمُت لها (كغٍىة ،2014 ،صفدت .)212

 .4الحماًت من آلاجاز السلبيت للصناعت على البيئت وجكاليف جحليم ذلك
للحض مً آلازاع الؿلبُت للصىاكت كلى البِئت جخدمل اإلاإؾؿت مجمىكت مً الخيالُف ،هظه ألازحرة التي ػاص الاهخمام
بها هـغا للظغىغ اإلاتزاًضة كلى اإلاإؾؿاث الصىاكُت اإلاؿببت للخلىر ،فلض جؼاًضث الخيالُف البُئُت في آلاوهت ألازحرة بؿبب
الىحىص الفللي للمىـماث والهُئاث التي جؼالب بخؼبُم اللىاهحن والدكغَلاث الصاصعة لحماًت البِئت بكيل كام وخماًت
أصحاب اإلاصالح واإلاؿدشمغًٍ ومسخلف اإلاخلاملحن مم اإلاإؾؿت بكيل زاص.
 2.4حعسيف الخكاليف البيئيت:
ًلصض بالخيالُف البُئُت اإلاصغوفاث والالتزاماث الىلضًت التي جصغف كلى ول ما مً قأهه أن ًإصي للمدافـت كلى
الىـام البُئي مً ملضاث وغحره ،وما ًشبذ التزام اإلاإؾؿاث باإلالاًحر الخاصت بدماًت البِئت وجدؿُجها (هُدلي و آزغون،
 ،2012صفدت  .)460وحلغف الخيالُف البُئُت أًظا بأجهـا (كمغ ،2017 ،صفدت " :)24مجمىكــت مــً كىاصــغ الخيالُف طاث
اللالكــت بغكابــت وجدضًض وجصحُذ ألازؼــاء الخــي جــىجم كــً جصغفاث وكغاعاث ؾلبُت مدخملت كلـى خیاة ؤلاوؿـان والحُىان
والىبـاث وطلـً ٌكـمل اللىامـل اإلالىزـت للمـاء والهىاء والتربـت" .وهي الخيالُف التي جيكأ كىض كُام اإلاإؾؿاث بمؼاولت وكاغ
ًيخج كىه مسلفاث ًمىً الاؾخفاصة مجها باكاصة جضوٍغها أو الخسلص مجها بؼغٍلت ال جظغ بالبِئت ،ولخدلُم طلً جخدمل
اإلاإؾؿت جيالُف حؿمى جيالُف خماًت البِئت وحكمل جيالُف الىكاًت ،جيالُف الاهدكاف وجيالُف الفكل البُئي (الضوؾغي،
 ،2011صفدت  .)16وبكيل كام فان الخيالُف البُئُت جمشل ملضاع ما جخدمله اإلاإؾؿت الصىاكُت مً هفلاث في ؾبُل
اإلادافـت كلى البِئت وخماًتها للحض مً آلازــاع الؿلبُت الخــي جدــضثها ألاوكــؼت الخــي جماعؾــها اإلاإؾؿت .هما كغفذ ووالت خماًت
البِئت بالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت الخيالُف البُئُت ّ
بأجها" :آلازاع الىلضًت وغحر الىلضًت التي جدضثها اإلاإؾؿت أو اإلاىـمت هدُجت
أوكؼت جإزغ كلى حىصة البِئت" .هما كضمذ الىوالت ئػاعا لخدضًض الخيالُف البُئُت ،وكؿمتها ئلى أعبلت أكؿام (الغفاعي و
آزغون ،2008 ،صفدت :)232
 الخيالُف الخللُضًت للمإؾؿت مشل جيالُف اإلالضاث واإلاىاص الخام؛
 الخيالُف اإلاؿخترة وهي الىاججت كً ألاوكؼت الالػمت لاللتزام بالدكغَلاث واللىاهحن البُئُت ،هظلً الالتزام الازخُاعي
بأهثر مً الدكغَلاث؛
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 الخيالُف اإلادخملت وهي جيالُف اإلالالجت أو الخلىٍع كً الخلىر البُئي اإلادخمل؛
 جيالُف كالكت اإلاإؾؿت باإلاجخمم ،وهي الخيالُف اإلاغجبؼت باججاه اإلاإؾؿت هدى جدؿحن صىعتها أمام اإلاجخمم،
زاصت اللمالء واإلاىعصًً واإلاؿدشمغًٍ واإلالغطحن.
وبالخالي حكخمل الخيالُف البُئُت جيالُف ؤلاحغاءاث اإلاخسظة أو اإلاؼلىب اجساطها إلصاعة آلازاع البُئُت التي جترجب كلى
وكاغ مإؾؿت ما بؼغٍلت مؿئىلت بُئُا ،فظال كلى الخيالُف ألازغي التي جخؼلبها ألاهضاف واإلاخؼلباث البُئُت للمإؾؿت
هخيالُف الخسلص مً الىفاًاث وججىبها واإلادافـت كلى الهىاء وجدؿِىه وهفلاث البدث والخؼىٍغ اإلاخصلت بالبِئت وهظا
الىفلاث اإلافغوطت كلى اإلاإؾؿاث هدُجت مسالفت اللىاهحن البُئُت( .بً فغج ،2011 ،صفدت  ،)219وٍمىً جلخُص حىاهب
الخيالُف البُئُت في آلاحي (بً فغج ،2011 ،صفدت :)222
 جيالُف ؤلاحغاءاث الخلىُت لئلصالح والؿُؼغة كلى الخلىر؛
 جيالُف بضائل الخدؿحن الؾدىفاط اإلاىاص الؼبُلُت؛
 جيالُف الخغحر اإلاباقغ في ألاوكؼت اإلالىزت بُئُا ئلى ألاوكؼت الىـُفت؛
 جيالُف جسفُع حجم ألاوكؼت اإلالىزت؛
 جيالُف الخىـُف وئػالت الفظالث وملالجتها؛
 جيالُف جبني ؾُاؾاث وبغامج خماًت البِئت وجىفُظها؛
 الغؾىم والغغاماث والخلىٍظاث الحاصلت بؿبب خماًت البِئت.
 2.4أهميت الخكاليف البيئيت:
جىدس ي الخيالُف البُئُت أهمُتها مً زالٌ (قُش و آزغون:)2019 ،
اإلافاطلت بحن ألاؾالُب البضًلت ،خُث أن جىفغ اللُاؽ الىمي أو الىلضي لهظه الخيالُف ٌؿاكض كلى ئحغاء اإلالاعهاث بحن
البضائل اإلاخاخت وازخُاع البضًل ألاكل جيلفت؛
جىفحر اإلاللىماث الالػمت لخسؼُؽ ؤلاهفاق في مجاٌ خماًت البِئت ،ؾىاء كً ػغٍم ئكضاص اإلاىاػهاث الخسؼُؼُت أو اإلالاًحر ،مما
ٌؿهم بضوعه في أخيام الغكابت كلى هظه اللىاصغ؛
حؿاهم في جدلُم مؼاًا جسفُع الؼاكت وجدؿحن البِئت اإلادُؼت ؾىاء واهذ صازل اإلاإؾؿت أو زاعحها.
 3.4أهواع الخكاليف البيئيت:
هـغا لتزاًض الىعي والاهخمام بالخيالُف البُئُت حلضصث وجىىكذ جيالُف خماًت البِئت في اإلاإؾؿاث التي لها جأزحر ؾلبي
كلى البِئت جبلا لليكاغ الظي جماعؾه .وٍمىً جلؿُم الخيالُف البُئُت في ؿل مفاهُمها اإلاسخلفت ئلى كضة أهىاق مسخلفت،
وطلً خؿب الؼاوٍت التي ًىـغ مجها ئلى هظه الخيالُف هما ًلي (خمض ،2014 ،الصفداث :)55-48
 مً خُث كالكت الخيالُف البُئُت بضوعة خُاة اإلاىخج :وهمحز هىا الخيالُف البُئُت كبل ؤلاهخاج ،أي التي جخدملها
اإلاإؾؿت في مغخلت ما كبل ؤلاهخاج ،والخيالُف البُئُت الضوعٍت زالٌ مغاخل الدكغُل أي زالٌ مغاخل ئهخاج
وحؿىٍم اإلاىخج والخيالُف الالخلت للملُت ؤلاهخاج مشل جيالُف ملالجت الىفاًاث والخسلص مجها ،جيالُف الالتزام
بالدكغَلاث البُئُت التي لم جؼبم بلض وٍخىكم جؼبُلها مؿخلبال...ئلخ.
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 مً خُث اعجباغ الخيالُف البُئُت بيكاػاث اإلاإؾؿت :وحكمل الخيالُف التي جخدملها اإلاإؾؿت هدُجت كُامها
بدىفُظ أوكؼتها بمىحب كىاكض وكىاهحن بُئُت وجىـُماث أو جلً التي جخدملها بصىعة ازخُاعٍت لغغض خماًت البِئت
مً آلازاع الخاعحُت الؿلبُت ليكاػها .وجيالُف احخماكُت غحر مباقغة هدُجت ألاطغاع الىاقئت كً مماعؾت اإلاإؾؿت
ألوكؼتها الظاعة زاصت الخلىر بيافت أقياله.
 مً خُث كالكت الخيالُف البُئُت بالفترة اإلاداؾبُت :وهمحز هىا الخيالُف البُئُت الجاعٍت التي جدمل للفترة اإلاداؾبُت
الحالُت ،الخيالُف البُئُت التي جسص ؾىىاث ؾابلت وأزحرا الخيالُف الغأؾمالُت البُئُت واإلاغجبؼت بكيل مباقغ أو
غحر مباقغ باإلاىافم الاكخصاصًت التي جدللها اإلاإؾؿت في اإلاؿخلبل مً زالٌ ػٍاصة كضعة ألاصىٌ التي جمخلىها كلى
جىلُض اإلاىفلت أو جدؿحن ؾالمتها وهفاءتها أو مً زالٌ مىم الخلىر البُئي اإلاخىكم أن ًدضر مؿخلبال أو زفظه مً
زالٌ خماًت البِئت.
 مً خُث أؾباب خضوثها وجدملها :جيالُف جدضر ألؿباب كاهىهُت جىـُمُت اإلاخلللت باللىاهحن والدكغَلاث البُئُت
التي جفغض كلى اإلاإؾؿاث لحماًت البِئت ،هفلاث جدضر ألؾباب احخماكُت وخظاعٍت جخدملها اإلاإؾؿت لخدؿحن
ؾملتها وصىعتها وجلىٍت كالكتها باإلاجخمم همإؾؿت صضًلت للبِئت وحؿمى بخيالُف الؿملت واللالكت الؼُبت مم
اإلاجخمم ،وهفلاث جدضر ألؾباب زاصت باإلاؿتهلً جخدملها اإلاإؾؿت لخلبُت عغباث اإلاؿتهلً في اؾخسضام مىخجاث
غحر طاعة وصضًلت للبِئت ٌؿهل الخسلص مجها وَؿهل جضاولها وئكاصة جضوٍغها.
 مً خُث ػبُلتها :وهمحز هىا بحن هىكحن ،جيالُف بُئُت ملمىؾت وهي ألاهثر كابلُت لللُاؽ هما هى الحاٌ في ملالجت
الىفاًاث ومُاه الصغف وهى ما ًخظمىه الخلغٍغ اإلاالي ،والىىق الشاوي هى الخيالُف البُئُت غحر اإلالمىؾت وهي أكل
ؿهىعا في الخلغٍغ اإلاالي.
 مً خُث الالتزام :هجض الخيالُف البُئُت ؤلاحباعٍت التي جىؼىي كلى اللملُاث وألاوكؼت التي جلىم بها اإلاإؾؿت
امخشاال للغاعاث ؾُاصًت أو للىاهحن حؿجها الضولت ،والخيالُف البُئُت الازخُاعٍت التي جىؼىي كلى اللملُاث التي جلىم
بها اإلاإؾؿت العجباػها بأوكؼتها أو إلصعاهها بأجها مغغىبت بُئُا.
 مً خُث اعجباػُا بيكاػاث ألاصاء البُئي :وهمحز هىا بحن:
 جيالُف عكابت ألاصاء البُئي :حكمل اليكاػاث التي تهضف ئلى عكابت ألاصاء البُئي واللمل كلى مىم خضور أطغاع بُئُت،
جخدملها اإلاإؾؿت مً مغاخل ما كبل ؤلاهخاج ختى وصىٌ اإلاىخج للمؿتهلًً .مىً جلؿُمها ئلى جيالُف أوكؼت اإلاىم
الىاججت كً وافت ألاوكؼت التي جلىم بها اإلاإؾؿت بغغض زفع أو ئػالت ألاؾباب التي ًمىً أن جإصي ئلى أؾباب
ؾلبُت في اإلاؿخلبل .وجيالُف أوكؼت الحصغ واللُاؽ الىاججت كً ألاوكؼت التي جؼاولها اإلاإؾؿت بغغض كُاؽ
ومخابلت اإلاصاصع اإلادخملت لؤلطغاع البُئُت.
 جيالُف ؤلازفاق في عكابت ألاصاء البُئي :وجظـم اليكاػاث التي حلمل كلى ملالجت ألاطغاع البُئُت التي لـم جىجح
وكاػاث اإلاجمىكت ألاولى في مىم خضوثها.

 .5ججازب هاجحت في مجال الخلليل من آلاجاز السلبيت على البيئت بواسطت الخكاليف
وكً هُفُت الاهخمام بالبِئت مً ػغف اإلاإؾؿاث الاكخصاصًت ًمىً ؾغص مجمىكت مً ألامشلت اإلاؿخمضة مً واكم
هبرًاث الكغواث اللاإلاُت ،طلً أن الىُفُاث التي ًمىً بها للمإؾؿاث أن جغاعي اإلاؿإولُت الاحخماكُت مسخلفت:
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 ئصماج البلض البُئي في ؤلاصاعة مً أحل الخللُل مً اهبلازاث زاوي أوهؿُض الىغبىن ومجهم قغهت "جغوا ؾىَـ 3
."(FÉRONE & al, 2004, p. 04) SUISSES
 مباصعاث للحفاؾ كلى الخىىق البُىلىجي هكغهت ئًف عوقُه YVES ROCHERوطلً بالؿعي ئلى جؼبُم أهـمت لئلصاعة
البُئُت والحصىٌ كلى قهاصاث مؼابلت لهظه ألاهـمت مىؼللت مً مبضأ أن ألاصاء البُئي هى حؼء مً ألاصاء الكامل
للمإؾؿت )."(FÉRONE & al, 2004, p. 48
 اهتهاج ؾُاؾاث البدث وجؼىٍغ مىخجاث أهثر خماًت للبِئت مشل ما جلترخه "قغهت آًحر  Aairالتي جلترح ػغٍلت
حضًضة في حشخُص الخلىر البُئي باالكخماص كلى الىباجاث الؼبُلُت.
 جلضًم زضماث في ملالجت اإلاُاه اإلاؿخلملت لصالح اإلاصاوم مشل ما جلترخه قغهت واعبىفُل  CARBOFILوالتي ابخىغث
ػغٍلت حضًضة وطلً باؾخلماٌ ميىهاث بُىلىحُت أهثر خماًت للبِئت )."(FÉRONE & al, 2004, p. 48
 وطم ؾُاؾاث بُئُت مً قأجها أن حؿاكض في الخدىم في ؿاهغة الاخخباؽ الحغاعي هظهغ ):(MEDEF, 2006, p. 41
 مجمم  Accorوالظي كام بترهُب سخاهاث للماء حلمل بالؼاكت الكمؿُت ،وهظا في فىاصكه ،مً أحل ملاومتالاخخباؽ الحغاعي.
 هما كامذ  Société Généraleبىطم مفغػاث ازخُاعٍت لىفاًاث ،وهظا ئكاصة اؾترحاق وجصيُم وعق ؤلاصاعاث. أما مجمىكت  Suezفلض أكامذ قغاهت وإلاضة ؾيخحن مم الضًىان الىػني للغاباث مً أحل وطم مكاعَمالؾترحاق اإلاُاه اللظعة ،وبلاًا الخكب باإلطافت ئلى اؾخسالص الىغبىن صائما مً أحل ميافدت الاخخباؽ
الحغاعي.

 .6إجساءاث الخحكم في الخكاليف البيئيت اإلاخخرة من طسف شسكاث كطاع الاسمنت في الجزائس
 2.6أجس صناعت الاسمنت على البيئيت الطبيعيت
حلخبر صىاكت الاؾمىذ مً الصىاكاث اإلالىزت للبِئت وزاصت جلىر الهىاء ؾىاء صازل بِئت اإلاصىم أو البِئت اإلادُؼت
باإلاصىم إلاا جؼغخه في الجى مً غباع وغاػاث بضءا مً كؿم اإلالالم واهتهاء بأكؿام الخلبئت .وإلاا واهذ صىاكت الاؾمىذ مً
الصىاكاث الهامت في الجؼائغ لضوعها في جلبُت اخخُاحاث كؼاق الصىاكت في البىاء .وهـغا إلاا جخؼلبه صىاكت الاؾمىذ مً مىاص
زام ػبُلُت مخلضصة والؼاكت بأهىاكها وما ًخؼلب طلً مً اؾخسغاج للمىاص ألاولُت وجىؿغها وػدجها ،وباإلطافت ئلى كملُاث
الحغق مما ًيخج مً طلً أزاع بُئُت مسخلفت حؿخضعي مظاكفت الجهىص باالهخمام بالجىاهب البُئُت.
ًمىً جلؿُم اإلالىزاث الىاحمت كً صىاكت الاؾمىذ التي حلمل بالؼغٍلت ئلى مجمىكخحن ،اإلالىزاث الصلبت ،اإلالىزاث الغاػٍت.
 اإلالىزاث الصلبت :وهي كباعة كً الجؼٍئاث والضكائم الصلبت الىاججت كً مسخلف مغاخل اللملُاث ؤلاهخاحُت
(الخفجحر-الىلل –الخىؿحر-الؼدً-الحغق-الخبرًض -الخلبئت) .خُث أن ول هظه اللملُاث جخم زالٌ جىلُم اإلاىاص
وهللها ،مما ًإصي ئلى اهبلار الغباع ،باإلطافت ئلى همُت الغباع التي جىؼلم مً مضازً مصاوم الاؾمىذ وزصىصا
كىض اعجفاق وؿبت غاػ أوٌ أهؿُض الىغبىن .في الفغن خُث جىفصل اإلاصفاة الىهغبائُت هدُجت طلً مما ًإصي ئلى
اهؼالق الغباع والغاػاث ئلى الجى اإلادُؽ .هظلً هىان همُاث مً الغباع ًخم الخسلص مجها في هشحر مً مصاوم
الاؾمىذ فُما ًخللم ( By-passاإلاغبر الشاهىي) بؿبب جغاهُب اإلاىاص الخام اإلاؿخلملت أو هىكُت الىكىص ولها أزاع بُئُت
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ؾِئت لهظه ألاغبرة .وٍمىً أن وكحر ئلى أماهً اهبلار الغباع في مغاخل ؤلاهخاج والخصيُم اإلاسخلفت بضءا مً اإلالالم
واهتهاء بالخلبئت.
 اإلالىزاث الغاػٍت :جيخج الغاػاث كً كملُاث الخفجحر في اإلالالم وأهثرها كً كملُاث اختراق الىكىص في ألافغان
وَؿخسضم في صىاكت الاؾمىذ الىكىص الؿائل والغاػ الؼبُعي .هما ججضع ؤلاقاعة ئلى أن اإلالىزاث الغاػٍت اإلاظوىعة
طاث أزاع طاعة وؾلبُت كلى البِئت والصحت اللامت
 2.6أجس صناعت الاسمنت على البيئت الطبيعيت في الجزائس
باليؿبت للؼاق الاؾمىذ في الجؼائغ ،كام بغهامج ئًيىؾِـ باحغاء صعاؾت مً زاللها جم وطم لىخت كُاصة كؼاكُت
للخيالُف البُئُت لصىاكت الاؾمىذ في الجؼائغ .ومً هظه الضعاؾت جم اؾخسالص حملت مً الىخائج أهمها (ECOSYS, 2002, p.
):01
 ئن الخيالُف الىاحمت كً الخأزحر الؿلبي كلى البِئت جلاعب خىالي  %1مً اللُمت اإلاظافت الىػىُت في خحن أن
اإلاؿاهمت الاكخصاصًت لهظا اللؼاق في هظه اللُمت ٌؿاوي %0،5
 ئن جيلفت آلازاع الؿلبُت الىاحمت كً وكاغ صىاكت الاؾمىذ في الجؼائغ حؿاوي خىالي  36ملُىها صوالعا ،أي ما
ًلاعب  %18،6مً اللُمت اإلاظافت لللؼاق
 أن جيلفت اللظاء كلى هظه آلازاع ٌؿاوي هصف جيلفت آلازاع التي جىجم كً اللؼاق
 جؼٍض آلازاع الؿلبُت كلى البِئت إلاصاوم الاؾمىذ في الجؼائغ بيؿبت  %80كىضما جخىكف ججهحزاث جىلُت الغباع كىض
حلؼلها
 3.6الخكاليف البيئيت في كطاع الاسمنت في الجزائس وجدابيرها
ًمىً خصغ هظه الاحغاءاث في زالزت أهىاق مً الخضابحر ،ألاولى وهي التي حاءث بها البرامج اإلاضكمت للمإؾؿاث مً أحل
مغاكاة أبلاص الخىمُت اإلاؿخضامت والشاهُت هي التي جخدملها اإلاإؾؿاث مً أحل وطم أصواث لئلصاعة البُئُت والشالشت وهي التي
جىصلذ ئلحها صعاؾاث كامذ بها مإؾؿاث صولُت مخسصصت في ئػاع اجفاكُاث اإلاؿاكضاث الخلىُت التي ابغمتها الضولت.


البرامج اإلاضكمت للمإؾؿاث مً أحل مغاكاة أبلاص الخىمُت اإلاؿخضامت:

قغكذ الؿلؼاث اللمىمُت في الجؼائغ في وطم مجمىكت مً البرامج مً قأجها جلضًم الضكم للمإؾؿاث مً احل الاهخمام
بأبلاص الخىمُت اإلاؿخضامت .وأهم هظه البرامج هى الاؾتراجُجُت الىػىُت للخىمُت اإلاؿخضامت .هظه ألازحرة هي بمشابت الخؼت
الىػىُت مً أحل البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت ) (PNAE-DDالظي كامذ باكضاصه وػاعة تهُئت ؤلاكلُم والبِئت ؾىت  2002كلى
الاؾتراجُجُت الىػىُت للخىمُت اإلاؿخضامت التي جمخض مً الفترة ما بحن  2001و(Ministère de l’Aménagement du 2011
).Territoire et de, 2002, pp. 72-90
باليؿبت للؼاق صىاكت الاؾمىذ ،وفي ئػاع هظه الخؼت ،فلض جلغع بغمجت اللملُاث الخالُت:

 ؾاكض في ئحغاء هظه الضعاؾت ول مً مغهؼ ألاكماٌ اإلاؿخضامت  Sustainable Business Associatesومضًغٍت جؼىٍغ الخلاون الؿىَؿغٍت والاجداص اللغبي لئلؾمىذ ومىاص البىاء
 Aubcmالظي ًىحض ملغه بضمكم ،ؾىعٍا.
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 جللُص جلىر الهىاء ئلى خضه ألاكص ى بخجهحز وافت مصاوم الاؾمىذ بخجهحزاث جصفُت الاهبلازاث الهىائُت.(Ministère de l’Aménagement du Territoire et de, 2002, p. 54) Electrofiltres
 ومً طمً ألاهضاف الاؾتراجُجُت للخؼت الىػىُت لحماًت البِئت فلض جم ئحغاء صعاؾت وصلذ جيلفتها ئلى 250.000صوالع أمغٍيي هضفها وطم آلالُاث التي حؿمذ باإلصاعة الغقُضة للفظالث اإلاترجبت كً اليكاغ ؤلاهخاجي إلاصاوم
الاؾمىذ في الجؼائغ ).(Ministère de l’Aménagement du Territoire et de, 2002, p. 99
للض جم صكم الاؾتراجُجُت الىػىُت اإلاظوىعة أكاله ببرامج مالُت خُث جم ئوكاء الصىضوق الىػني للبِئت وميافدت الخلىر
»  Fond de l’environnement et de la dépollution « FEDEPالظي جم ئوكاؤه في كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت 2001
(Rapport national Algérie pour le Sommet Mondial du Développement Durable présenté au sommet de
) .Johannesburg, 2002, p. 10وحهضف هظا الصىضوق ئلى جلضًم مؿاكضاث مالُت للمإؾؿاث الصىاكُت التي حؿعى في
حهىصها ئلى اللظاء كلى مصاصع الخلىر أو الخدىم فحها مً زالٌ ئوكاء وخضاث لخجمُم الىفاًاث وملالجتها .وٍدصل هظا
البرهامج كلى جمىٍله مً مصضعًٍ ،ألاولى وجخمشل في صكم مً زؼٍىت الضولت وجلضع بشالزت ملُاعاث صًىاع حؼائغي مً زؼٍىت
الضولت في ئػاع بغهامج ؤلاولاف الاكخصاصي وزاهُه ًأحي مً ئًغاصاث الغؾم ؤلاًيىلىجي الظي أكغه اإلاجلـ الىػني الكلبي في
كاهىن اإلاالُت لؿىت  .(Ministère de l’Aménagement du Territoire et de, 2002, p. 110) 2002في هظا الصضص ،فلض جم
ئصماج الغؾم الاًيىلىجي اهؼالكا مً مبضأ كلى مً ًلىر البِئت أن ًضفم الشمً والهضف مً وعائه هى خث اإلاإؾؿاث
الصىاكُت كلى أن اهتهاج جصغفاث أهثر خماًت للبِئت .في هظا الصضص جم ئصزاٌ الغؾم البُئي في كاهىن اإلاالُت لؿىت 2005
وصضعث في هفـ الؿىت حللُمت وػاعٍت جىضح هُفُت جؼبُم الغؾم .خضص مبلغ الغؾم ب  10.500صج .كً ول ػً ئطا وان
اإلالىر ًماعؽ وكاػا صىاكُا.


وطم أصواث لئلصاعة البُئُت:

في ئػاع الصىضوق الىػني لخدؿحن الخىافؿُت الصىاكُت في ئػاع بغهامج جأهُل اإلاإؾؿاث الاكخصاصًت الجؼائغٍت مً اللؼاكحن
اللام والخاص ،جم ئصعاج ما ًلي:
 الحصىٌ كلى قهاصة ئًؼو 14001طمً بغهامج الخأهُل وأن ول ما جخسظه اإلاإؾؿت مً ئحغاءاث بغغض الحصىٌكلى هظه الكهاصة هى حؼء مً كملُت الخأهُل وٍخدمل الصىضوق جمىٍلها في خضوص ما جلخظُه ؤلاحغاءاث اإلالمىٌ بها
واإلاخمشلت في جدمل الضولت لـ  %50مً جيالُف وطم هـام ئصاعة بُئُت مؼابم للمىاصفاث اللُاؾُت ئًؼو14001
وهظلً جيالُف الحصىٌ كلى الكهاصة كلى أن جخدمل اإلاإؾؿت  %50ألازغي.
 ئبغام كلىص للفلالُت البُئُت بحن اإلاإؾؿاث الاكخصاصًت وخىالي  50مإؾؿت اكخصاصًت كامت وزاصت .مما ٌكملهكلض الفلالُت البُئُت أن جلتزم الكغهت مً زالله بخؼبُم واخترام ول اللىاهحن التي حؿمذ بدماًت البِئت خُث
جدضص الكغهت بكيل ػىعي التزاماتها البُئُت والتي كض جيىن:
 جدضًض ؤلاحغاءاث وجؼبُلها اإلاخلللت الحض مً الخلىر وجؼىٍغ جلً ؤلاحغاءاث عص الاكخباع لؤلعاض ي التي أصابها الخلىر بفلل اليكاغ اإلاماعؽ مً ػغف اإلاإؾؿت ئصاعة الىفاًاث الصلبتٌكمل الللض التزاماث للؼغفحن ،الىػاعة واإلاإؾؿت .فمً طمً التزاماث الىػاعة:
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 جلضًم الضكم للمإؾؿت في صُاغت أهضافها الاؾتراجُجُت التي حؿاكضها في جدلُم ؤلاهخاج الىـُف والخؼؽ التيحؿمذ بخدلُم هظه ألاهضاف زاصت مجها طاث البلض البُئي
 ئؾهام اإلاإؾؿت في ول البرامج التي جضًغها الىػاعة والتي مً زاللها ًخم الخفىحر والخسؼُؽ في اللىاهحن واإلالاًحرالبُئُت
 مؿاكضة اإلاإؾؿت في وطم أهـمت لئلصاعة البُئُت مؿاكضة اإلاإؾؿت في وطم ئحغاءاث للغكابت كلى ئصاعة الىفاًاث وميافدت الخلىرللض اؾخفاصث مإؾؿاث كؼاق الاؾمىذ في الجؼائغ مً الضكم اإلاالي اإلالضم مً ػغف وػاعة الصىاكت مً أحل الحصىٌ كلى
قهاصة أًؼو 14001وهظا طمً بغامج جأهُل اإلاإؾؿاث الظي ًمىله صىضوق جدؿحن الخىافؿُت الصىاكُت الظي حكغف كلُه
هظه الىػاعة .هما اؾخفاصث مً الاهظمام ئلى بغهامج كلىص الفلالُت البُئُت خُث أن ول اإلاصاوم اللمىمُت لصىاكت الاؾمىذ
أبغمذ كلىصا مم وػاعة البِئت وتهُئت ؤلاكلُم مً أحل الحصىٌ كلى الضكم اإلاالي والخلني الظي ٌؿمذ لها بالخدىم في آلازاع
البُئُت ليكاػها.


اإلاؿاكضاث الخلىُت وئبغام اجفاكُاث مم مإؾؿاث صولُت مخسصصت:

جؼبُلا لبرهامج الخأهُل البُئي هفظث الجؼائغ حملت مً الاجفاكُاث الشىائُت هضفها الاؾخفاصة مً الخبراث الخلىُت لبلع
الهُئاث الضولُت اإلاسخصت ومً بُجها بغهامج ئًيىؾِـ (.)ECOSYS
ًلىم بغهامج ئًيىؾِـ باحغاء صعاؾاث حؿمى ب »  « Méso profilوالتي تهضف ئلى ما ًلي:
 الخلغف كلى الفىائض الاكخصاصًت لللؼاكاث الصىاكُت كىض اهتهاحها لؿُاؾاث خماًت البِئت الخلغف كلى مضي الخأزحر الؿلبي لللؼاق الصىاعي كلى البِئت الؼبُلُت للضولت اكتراح الامخُاػاث والحىافؼ الاكخصاصًت التي ًمىً جؼبُلها بها مً أحل الخدىم في آلازاع الؿلبُت لللؼاق كلى البِئت.وجلىم صعاؾت (  )Méso profilبالخلُُم الاكخصاصي لآلزاع البُئُت لللؼاق الصىاعي بالغبؽ بحن اإلاؿخىي الجؼئي اإلاخمشل في
مإؾؿت اكخصاصًت واإلاؿخىي الىلي اإلاخمشل في الضولت ،هظا الغبؽ ٌؿمى باإلاؿخىي اللؼاعي ( .)Mésoباليؿبت للؼاق
الاؾمىذ في الجؼائغ ،كام بغهامج ئًيىؾِـ باحغاء صعاؾت لفائضة قغهت حؿُحر اإلاؿاهماث اؾمىذ الجؼائغ مً زاللها جم وطم
لىخت كُاصة كؼاكُت للخيالُف البُئُت لصىاكت الاؾمىذ في الجؼائغ.
ًيكؽ هظا البرهامج في مجاٌ الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼائغ ًخىلى ،ئطافت ئلى هظا البرهامج ،جمىٍل حملت مً اإلاكاعَم ألازغي
وأهمها:
 مكغوق وىهفىعم مكغوق ؤلاصاعة البُئُت اإلاغبدت ( )Gestion environnementale profitableوالظي حهضف ئلى جدلُم ما ًلي: جدلُم الفلالُت الاكخصاصًت مً زالٌ الخللُل في الخيالُف جسفُع ألازغ البُئي مً زالٌ الخللُل مً الىفاًاث واإلاُاه اإلاؿخلملت والهىاء اإلاىبلث وول اإلاسلفاثألازغي
 -جىفحر الخىـُم اإلاىاؾب الظي ٌؿمذ باخضار الخغُحر في الدؿُحر
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 بغهامج صلخا ( )DELTAهظه اإلاىـمت جيكؽ مم اإلاإؾؿاث مً أحل خثهم كلى الاهخمام باإلصاعة البُئُت بغغضجدؿحن فلالُتهم الاكخصاصًت والخللُل مً آلازاع الؿلبُت لليكاغ الظي ًماعؾىهه كلى البِئت.
بسصىص اإلاؿاكضة الخلىُت وفُما ًخللم بلؼاق الاؾمىذ ،فلض اؾخفاص مصىلان لئلؾمىذ في الجؼائغ مً الضكم الخلني لهظه
البرامج ،خُث جم وطم لىخت ألاصاء البُئي كلى مؿخىي مصىم الاؾمىذ مخُجت اإلاىحىص بمفخاح البلُضة .جغجىؼ اللىخت اللُاصة
هظه كلى حمم البُاهاث اإلاخلللت باليكاغ ؤلاهخاجي الظي جماعؾه اإلاإؾؿت ومً زم ًخم كُاؽ أزغه البُئي بىاؾؼت مإقغاث
أصاء بُئي جخالءم مم زصىصُاث اإلاإؾؿت .وبىاؾؼت هظه اللىختً ،لىم البرهامج بىطم اللبىاث ألاولى التي جيهئ اإلاإؾؿت
لىطم هـام ؤلاصاعة البُئُت اإلاؼابم للمىاصفاث اللُاؾُت ئًؼو .14001ومً أهضاف لجىء مصىم الاؾمىذ مخُجت لىطم هظه
ألاصاة ما ًلي:
 الحىم كلى أصائها البُئي للمصىم الخلغف كلى ؤلاحغاءاث التي ًجب كلحها وطلها مً احل جدلُم الفلالُت البُئُت تهُئت اإلاصىم للكغوق في وطم لىـام ئصاعة البِئت اإلاؼابم للمىاصفاث اللُاؾُت ئًؼو14001في هظا الصضص ،قملذ لىخت اللُاصة التي جم وطلها مً ػغف هظا البرهامج كلى مجمىكت مً اإلاإقغاث ؾمدذ لها بلُاؽ
ما ًلي:
 اؾتهالن الؼاكت اؾتهالن اإلاىاص ألاولُت جلىٍث الهىاء الفظالث الصلبت الفظالث الؿائلتهما جم وطم بغهامج للدشخُص الظاحي لليكاغ البُئي كلى مؿخىي مصىم ػهاهت بؿلُضة .وٍخمشل هظا ألازحر في الحصىٌ كلى
صلُل ٌؿمذ لئلصاعة أن حؿخلحن به مً أحل الخلغف كلى آلازاع البُئُت للمصىم ؾىاء واهذ هىاء أو ؾائل أو صلب التي ًدؿبب
فحها اإلاصىم ومً زم جلُُم صعحت زؼىعتها .وٍىجم كً هظه اللملُت وطم بغهامج كمل ٌؿمذ بالخسلص والخللُل مً جلً
آلازاع .هما أن ألاهضاف التي مً أحلها لجا مصىم صىاكت الاؾمىذ ػهاهت لالؾخلاهت لىطم هظا الضلُل هي:
 جدلُل الخىافم بحن اإلاـاهغ البُئُت ألاهثر أولىٍت ليكاػاث اإلاصىم اجساط الخضابحر الالػمت بلض ئحغاء كملُت الخدلُل -ئكضاص زؼت كمل جىضمج في ئػاع مكغوق اإلاصىم لىطم هـام ئصاعة بُئُت مؼابم للمىاصفاث اللُاؾُت ئًؼو.14001
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 .7خاجمت
هضفذ هظه الضعاؾت ئلى ملغفت حجم الخيالُف البُئُت إلاإؾؿاث كؼاق الاؾمىذ ،وملغفت أزغ هظه الخيالُف كلى
الخدىم في الخأزحر الؿلبي كلى البِئت ،وطلً مً زالٌ صعاؾت آلازاع الؿلبُت للصىاكت كلى البِئت ،آلُاث الحض مً آلازاع
الؿلبُت للصىاكت كلى البِئت ،هُفُت الحماًت مً آلازاع الؿلبُت للصىاكت كلى البِئت وجيالُف جدلُم طلً ،باإلطافت ئلى
كغض ججاعب هاجحت في مجاٌ الخللُل مً آلازاع الؿلبُت كلى البِئت بىاؾؼت الخيالُف ،وأزحرا جم الخؼغق إلحغاءاث الخدىم
في الخيالُف البُئُت اإلاخسظة مً ػغف قغواث كؼاق الاؾمىذ في الجؼائغ.
جم الخىصل ئلى أن اإلاإؾؿت التي جؼبم الفلالُت البُئُت هي التي جخدىم في جيالُفها البُئُت .وٍيىن طلً بالصُاهت
الجُضة للملضاث وبخدلُل الخؿائغ التي كض جىجم أزىاء اللملُت ؤلاهخاحُت وجيىن أًظا باالكخصاص في الؼاكت مما ًإصي ئلى
الخللُل مً الاؾتهالواث هما ًيىن اًظا بالخللُل مً الىفاًاث وجضوٍغها حُضا مما ًدؿً مً أصائها البُئي .هما أن الخدىم في
الخيالُف ًخلضي الجاهب البُئي .فاإلاإؾؿت التي جىسغغ في مىهجُت للخىمُت اإلاؿخضامت ،بامياجها أن جخدىم في الخيالُف
الاحخماكُت وٍيىن طلً بمداعبت خىاصر اللمل باالكخماص كلى كملُت الخدؿحن اإلاؿخمغ.
أما باليؿبت للمإؾؿاث الىاقؼت في كؼاق الاؾمىذ في الجؼائغ ،فُمىً الجؼم أهه في اإلاجاٌ البُئي ،أهه جم اجساط
حملت مً اإلاباصعاث والخضابحر الؼىكُت بلُضا كً الالتزاماث التي جفغطها اللىاهحن التي حؿمذ بالحض مً اؾتهالن الؼاكت
والخدىم في اؾتهالن اإلاىاص والخدىم في الاهبلازاث الىاحمت كً اللملُت ؤلاهخاحُت والخللُص مً الفظالث واإلاهمالث وئكاصة
جضوٍغ الفظالث ئال أن الاقياٌ الىخُض اإلاؼغوح هى كضم كضعة مإؾؿاث مً كُاؽ حجم اهفاكها البُئي وأزغه كلى ألاصاء
الكامل لللؼاق.
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