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 ليةو ير السجل البيئي بهدف حماية المنشآت البتر و إطار مقترح لتط
               [51] 

 (5)د عبد ربهو محم محمد -(5)ح عبد العزيز رفاعيو ممد
 هاني فاروق جالل -(2)عاطف محمد محمد

 لو ن للبتر و االتعشركة ( 8جامعة عين شمس ، كلية التجارة( 0
 

 المستخلص
 ىو مستبها  يقاس التي الناضبة، اردو الم من أنه كما مة،ها طبيعية ةو ثر ل و بتر ال يعد
 يرو التط فإن لذلك، التجارية للمبادالت أساًسا يعتبرو  ل،و الدو  بو الشع ةو قو  األفراد، معيشة

 أمني تحدي أخطر يشكلتهددها  التي األخطار كافة من ةو الثر  هذه على المحافظةو 
الدراسة إلي  هدفت .الراهن قتو ال في خاصة ليةو البتر  األقطار اجههو ت استراتيجيو  اقتصاديو 
اعتمد و  .ليةو ير السجل البيئي بهدف حماية المنشآت البتر و ل إلي إطار مقترح لتطو صو ال

مفردة  011باستخدام استبيان تم تطبيقه علي عينة من  علي المنهج االستقرائي نو الباحث
فنيين و ء أقسام رؤساو مديري إدارات و السالمة المهنية و م األمن و شملت مديري عم

 .متخصصين
راء عينة الدراسة طبقا للمؤهل آد فرق دال احصائيًا بين و جو عدم صلت الدراسة إلي و ت
د و جو عدم و فرها السجل البيئي لتفادي األخطار المحتملة، و قائية التي يو فعالية االجراءات الفي 

قائية المتخذة لحماية و الاالجراءات في  ظيفةو راء عينة الدراسة طبقا للآفرق دال احصائيًا بين 
د فرق دال و جو عدم و استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التأمين، و المنشآت من األخطار، 

األخطار المحتملة علي المنشآت في خيرة العمل راء عينة الدراسة طبقا لآاحصائيًا بين 
المنشآت من قائية المتخذة لحماية و االجراءات ال أشكالها،و افعها و لية من حيث دو البتر 

تعمل و الصحة المهنية و تطبيق أنظمة صارمة للسالمة  رةو ضر ن بو صي الباحثأو و  .األخطار
لية علي و لي لكافة المخاطر البيئية التي يتعرض لها العاملين بالمؤسسات البتر و بنظام شم

 .اختالف أنشطتها
 

 مقدمةال
الطلب عليه بزيادة يتزايد و قت الحاضر، و ل من أهم مصادر الطاقة في الو يعتبر البتر 

لي، و هاما في االقتصاد الدو يا و را حيو ل دو االجتماعي، إذ يلعب البتر و التقدم االقتصادي و  والنم
ب و بالتالي يؤثر تأثيرا مباشرا على حياة الشعو ل عليه، و العتماد معظم الصناعات في كافة الد
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ى و القو ا على الطاقة يرها اعتمادو تطو يتم إقامة العديد من الصناعات و رفاهيتها، و األمم و 
ر األساسي في تنمية و م الصناعات بالدو تقو ل أهمها على اإلطالق، و المحركة التي يعتبر البتر 

ل على استخدام و حركتها بين الدو نمو رها و ب، كما تعتمد التجارة في تطو اقتصاديات الشع
: حت إسالمأحمد مد) لو رها اعتمادا كبيرا على البتر و التي تعتمد بدو حركة النقل و الطاقة 
 .(88-80، ص 0822
 ىو يقاس بها مست التي الناضبة، اردو الم من أنه كما هامة، طبيعية ةو ل ثر و البتر  يعدو 
 يرو التط فإن التجارية، لذلك للمبادالت أساًسا يعتبرو  ل،و الدو  بو الشع ةو قو األفراد،  معيشة

 أمني ديتح أخطر تهددها يشكل التي األخطار كافة من ةو الثر  هذه على المحافظةو 
 .الراهن قتو في ال خاصة ليةو البتر  األقطار اجههو ت استراتيجيو  اقتصاديو 

 هذاو نح تجنيده على القدرة عند العربية حدةو ال تحقيق في هام رو بد لو البتر  يسهمو 
 لو البتر  بين الربطو العربية،  المنطقة نو شؤ  في للتدخل الكبرى لو الد إتاحة عدمو  الهدف،

 ماسيةو الدبل كانت م، فلقد08٩١ برو أكت حرب في ذلك تحقق كما ،الهامة العربية القضاياو 
الصدد  هذا في النجاح بعض قد أحرزتو  الربط، إستراتيجية من ًراو متط ًعاو ن تجرب العربية

 (.١8، ص  8112 :ان بحيريو مر )
 قتو في  اءو س العالم ىو مست على أهميتهاو  رتهاو خط لها إستراتيجية سلعة لو البتر  يعدو 
قد و العالم،  االقتصادي فيو  العسكريو  السياسي للصراع رئيسى رو محو هو  الحرب،أو  السلم

اع و ع من أنو يشمل ذلك أي نو منتجاته جميع أشكال البترول الخام و ل على أنه و عرف البتر 
القار و زيت األفران و ت المكررة و الزيو د و قو ت الو زيو ت التشحيم و زيو نات السائلة و كربو الهيدر 

 ثو بالبح القيام ريو الضر  من من ثم كانو  نفاياتهأو ل و مستخرجة من البتر اد الو غيرها من المو 
المحيط )اد و بيئة هذه الم سالمةو  أمن لضمان الفعالة الطرق تحديد الهادفة إلى الدراساتو 

تربة و ماء و اء و ما يحيط بها من هو اد و يه من مو ما يحتو ي الذي يشمل الكائنات الحية و الحي
 يكافة ضد كل حادث يؤد لو الد تحظى باهتمام فهي لذلكو  ،(شآتما يقيمه اإلنسان من منو 

 -:التالى وعلى النح 0884لسنة  4ن البيئة رقم و قان يرد تعريفه فو الذى  يث البيئو الى التل
غير مباشر إلي اإلضرار بصحة اإلنسان أو اص البيئة يؤدي بطريق مباشر و كل تغير في خ
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أو الكائنات الحية أو ارد الطبيعية و اإلضرار بالمأو  التأثير على ممارسته لحياته الطبيعية،و 
منع و االرتقاء بها، و نات البيئة و المحافظة علي مك)ى لذلك تعتبر حماية البيئة و ع الحيو التن
المياه و البحار و اء و نات الهو تشمل هذه المكو ث و اإلقالل من حدة التلأو ثها و تلأو رها و تده

ارد و المو المحميات الطبيعية و األراضي، و فية و المياه الجو ت البحيراو الداخلية متضمنة نهر النيل 
احتلت مكانًا بارزا من و من أهم المشكالت التي ظهرت في العصر الحديث ( الطبيعية األخرى

لزاما بتنفيذ تلك الحماية قامت و  ع مصادرهاو تنو ثات و ل خاصة بعد تعدد الملو اهتمامات الد ا 
مات بمراقبة أليات تطبيق تلك و قامت الحكو ك الحماية انين التى تنظم تلو ل بتشريع القو الد
 صاحب على 88 المادة فى 0884 لسنة 4 رقم نو القان الهيئات لذلك ينصانين على و الق

 تضعو  البيئة، على نشاط المنشأة تأثير لبيان بسجل االحتفاظ نو القان هذا ألحكام طبقا المنشأة
 البياناتو  به، لالحتفاظ المنشآت الزمنى اللتزام لو الجدو  السجل لهذا ذجاو نم التنفيذية الالئحة
 اقعو لل مطابقتها من للتأكد السجل بيانات بمتابعة ن البيئةو شئ جهاز يختصو  ،فيه تسجل التى

جراءو الالزمة  العينات أخذو   تحديدو  البيئة على المنشأة نشاط تأثير لبيان المناسبة االختبارات ا 
 م الجهازو يق مخالفات أية دو جو  تبين فإذا البيئة، حمايةل عةو ضو الم بالمعايير مدى إلتزامها

 جهو  على هذه المخالفات بتصحيح المنشأة صاحب لتكليف المختصة اإلدارية الجهة بإخطار
 المختصة اإلدارية الجهة مع للجهاز باإلتفاق نو يك ماو ي ستين خالل بذلك يقم لم فإذا السرعة،
 يضاتو بالتع المطالبةو  المخالف النشاط قفو ل لالزمةالقضائية او  نيةو القان اإلجراءات اتخاذ

لذلك ألزمت المنشآت بعمل ما يعرف و المخالفات  هذه عن األضرار الناشئة لمعالجة المناسبة
كالئحة تنفيذية  02و 0٩المادة  89/١١2زراء رقم و تطبيق قرارات رئاسة الو بالسجل البيئى 
نطالقا من مبادئ إدارة المخاطر و لذلك السجل  - :هى و القائمه على أربع أنشطة رئيسية ا 

 تحديد المخاطر. 
 تحليل المخاطر. 
 تقليل أثر المخاطر. 
  متابعة المخاطر. 
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ارث بيئية ناتجة عن التعامل مع زيت و ع كو قو ير السجل البيئي لتفادى و كان البد من تط
التدابير و  اسطة اإلحترازاتو تكريره بأو تخزينه أو نقلة أو ل خالل عمليات استخراجه و البتر 

 .األمنية
 

 مشكلة الدراسة
السالمة و م األمن و مديري عم 8)ن بإجراء دراسة استطالعية علي عينة من و قام الباحث

بإدارتي ( من الفنيين المتخصصين 4 –رؤساء األقسام  4 – مديري االدارات 4 –المهنية 
ام المقابالت ذلك باستخدو مفردة،  04عددهم إجمالي و  الصحة المهنيةو السالمة و األمن 

ن أثناء المقابالت التى و الشخصية مع العينة هذا باإلضافة إلى المالحظات الشخصية للباحث
 .اهد التى يتم رصدهاو صل لمشكلة الدراسة من خالل الشو ت
 :للدراسة االستطالعية إلى اآلتي ن نتيجة إجرائهمو صل الباحثو قد تو 
قد تحدث نتيجة لألخطار  لية التيو لبتر يات االستعداد البيئي لحماية المنشآت او ضعف مست .0

 .المحتملة
لكل مدير حسب  ىالرؤ و القيم الشخصية و اآلراء و تختلف أنماط االدارة باختالف األفكار  .8

تينية، مما يجعل اهتمام المدراء و لياته الر و مسئو ظيفي و ره الو دو طريقة فهمه لطبيعة عمله 
 .لية بشكل عامو شآت البتر د سجل بيئي لحماية المنو جو عا ما تجاه أهمية و يقل ن

ن دليال و د سجل بيئي ليكو جو الفنيين إلى معرفة أهمية و المشرفين و يفتقر بعض المدراء  .١
 .ليةو مرشدا لعملهم في المنشأت البتر و 

مالحظتهم و ن باستجابتهم و ظ في تشجيع كافة الفئات التي قام الباحثو د ضعف ملحو جو  .4
 .د سجل بيئيو جو رة و بااللتزام بضر 

معدالت الخسائر االقتصادية تمثل مشكلة الدراسة في تزايد لعرض السابق تمن خالل او 
نتيجة أو ء اإلدارة البيئية لهذه المنشآت و لية نتيجة لسو البيئة التي تحدث في المنشآت البتر و 

، لذا يجب السعي إلي التي تنطلق منها عمليات اإلدارة البيئيةو عة و ضو للسياسات البيئية الم
ذلك من خالل تحديث و لية نتيجة لتلك السياسات و اجه المنشآت البتر و لتي تبات او إزالة الصع
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مة اإلدارة و بة من منظو الذي يمكننا من خالله تحقيق الفعالية المطلو ير السجل البيئي و تطو 
في و تحقيق أهداف تلك المنشآت من تحقيق أقصي ربح ممكن و لية و البيئية في المنشآت البتر 

ما تسعي الدراسة الحالية و هو المعايير البيئية المتعارف عليها و ابط و قت االلتزام بالضو نفس ال
 .ليةو ير السجل البيئي بهدف حماية المنشآت البتر و ل إلي إطار مقترح لتطو صو إلي ال
 

 أهمية الدراسة
قائية و الضعف في اإلجراءات الو ة و تسهم هذه الدراسة في إظهار نقاط الق: علمي الهمي  األ

مة اإلدارة و تلك التي تتعلق بمنظأو ادث اإلجرامية و لية ضد أخطار الحو تر لحماية المنشآت الب
ضافو ما يمثل بالنهاية إثراء و هو البيئية في تلك المنشآت   .ة للمكتبة البحثية في ذلك المجالا 

تستمد الدراسة أهميتها من حيث أنها تركز علي تحقيق األمن للمنشآت  :عملي الهمي  األ
الحماية لهذه المنشآت من و األمن و أهمية خاصة حيث يؤدي االستقرار التي تمثل و لية و البتر 

ر السجل البيئي و تفعيل دو  .المنشآتو التنفيذية لتلك الشركات و إنجاز األهداف اإلقتصادية 
 .اح العاملين بتلك المنشآتو حماية أر و لية و لحماية المنشآت البتر 

 

 أهداف الدراسة
 أشكالهاو افعها و لية من حيث دو نشآت البتر التعرف علي األخطار المحتملة علي الم. 
 قائية المتخذة لحماية المنشآت من األخطار من و فر اإلجراءات الو التعرف علي مدي ت

 .تفعيل الرقابة على السجل البيئي خالل
 فرها السجل البيئي لتفادي األخطار و قائية التي يو التعرف علي مدي فعالية اإلجراءات ال

 .المحتملة
  قائية في و ل اإلجراءات الو لية حو جهات نظر العاملين بالمنشآت البتر و التعرف علي

 .مة اإلدارة البيئية في المنشأةو منظ
 ليةو ير السجل البيئي لحماية المنشآت البتر و ل إلي إطار مقترح لتطو صو ال. 
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 ض الدراسةو فر 
 ي تفعيل السجل البيئي فو جد عالقة ذات داللة إحصائية بين كفاءة اإلدارة البيئية و ت

 .ليةو المنشآت البتر 
 تقليل المخاطر المحتملة التي و جد عالقة ذات داللة إحصائية بين تفعيل السجل البيئي و ت

 .ليةو تتعرض لها المنشآت البتر 
 

 الدراسات السابقة
 حالة-  النقل مرحلة خالل البيئة على النفط ان تأثيرو بعن (:2152)رحمانو اهر و ط

 .الجزائر
 بما النفطية الصناعة مراحل خالل البيئة الكفيلة بحماية لسبلا هدفت الدراسة إلي إيجاد

 في األساسية المراحل من النقل عملية حيث تعد .المستدامة التنمية تحقيق أجل من النقل فيها
 فعل للحاجة كرد ظهرت التي الصناعة هذه النفطية، الصناعة مراحل من مترابطة سلسلة

 سلبية تأثيرات من لها بما بالمخاطر بةو مش عملية النفط قلن عملية للنفط، إن الملحةو  المتزايدة
 البلدان من احدةو  الجزائرو  كائنات حية،و  تربةو  اءو هو  ماء من المختلفة بعناصرها البيئة على
 .النفط على الكبير اعتمادها نتيجة التأثيرات هذه تمسها التي

ث و لبيئة من تأثيرات التلتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في السعي إلي حماية ا
تختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في أن دراستي تسعي لدراسة تأثير التسرب و  .النفطي

سياحية باإلضافة لمعرفة أثر ذلك علي أو اء كانت ناقلة لبضائع و الزيتي من السفن عامة س
 .السياحة 

ر التأمين و دو ل و البتر ادث نقل و األخطار البيئية لحان و بعن (:2112)ح ماجدمحمد صال
 .في تغطيتها

مكافحته عن طريق التأمين ضد و لي و ث البتر و اجهة هذا التلو هدفت الدراسة إلي م
ادث مما و لية قد تقع بعض الحو اد البتر و عند نقل المو ل، و ادث نقل البتر و األخطار البيئية لح

ا في البيئة، يشمل مدمر و ثا هائال و التي تسبب تلو ل، و يؤدى إلى تسرب كميات كبيرة من البتر 
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ينتج عن ذلك خسائر كبيرة و البيئة المشيدة، و اإلنسان و ان و الحيو النبات و اء و الهو الماء و التربة 
اردها و مي، حيث تستطيع شركات التأمين بمو تؤثر على الدخل القو يتحملها االقتصاد العالمي 

معالجة آثار و ل، و تر ادث نقل البو ع حو قو الحد من و قدراتها الهائلة التصدي لهذه األخطار، و 
صالح البيئة و ث الخطيرة، و التل عادة تأهيلها لتقو صيانتها، و ا  رها الطبيعي في تهيئة و م بدو ا 

تقدم و استدامة التنمية و ارد الالزمة للكائنات الحية لعمارة األرض و المو امل و العو ف و الظر 
 .سعادتهو رفاهيته و اإلنسان 

 لها تتعرض التي المخاطر على رفالتع إلى الدراسة هدفت (:2112)عو دراس  المزر 
 غاز تعبئة بمحطة السالمةو  األمن أنظمة مالءمة مدىو  المسال، لو غاز البتر  تعبئة عملية
 سائلو  تجهيزات فيرو ت مدى على التعرفو  السالمة، لتحقيق الرياض المسال بمدينة لو البتر 

 التحليلي صفيو ال منهجال الباحث استخدامو العاملين بها ،  التزام مدىو  في المحطة، السالمة
 .العينة االجتماعي بطريق المسح مدخل من

 أن على الدراسة عينة آلراء العام سطو المت دل :التالية النتائج أهم إلى الدراسة خلصتو 
 ادثو لح تعرض قد العينة مفردات ثلث اليو ح أنو  قسم التعبئة،و ه رةو خط المحطة أقسام أكثر

 العاملين باستخدام لجميع المحطة إدارة إلزام رةو ضر  على الدراسة عينة آراء اتفقتو عمل، 
 .السالمة الشخصية سائلو 
 

 االطار النظري
رية لمستقبل و الضر و تمثل السياسة البيئية جزءًا من السياسة العامة : السياسات البيئي 

إنسان أفضل، كما أن مهمة السياسة البيئية ال تنحصر فقط في معالجة األضرار البيئية 
نما تتعدى ذلك للمطالبة بتجنب المشاكل البيئية و ة أصاًل اجدو المت تقليل األخطار الناجمة و ا 

الفّعالة لحماية صحة و رية و ير اإلجراءات الضر و تطو عنها قدر اإلمكان، كما تسعى إلى إيجاد 
 .ثو قيمته من كافة أشكال التلو حياته و اإلنسان 
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ثيق بالثقافة البيئية، و بشكل و مرتبط ر الذي ينبغي على السياسة البيئية أن تلعبه و إن الد
قت الذي تطمح فيه السياسة البيئية لحل المشاكل البيئية باستخدام إجراءات تقنية و ففي ال

دارية تسعى الثقافة البيئية على التو  باهتمام متزايد إلحداث تغييرات في طرق التفكير و ازي و ا 
جتمع يمتلك صفات االستمرارية يتم ر إلى مو ك البيئي عند اإلنسان، حيث أن جسر العبو السلو 

كأنه صاحب قرار ناضج، و ض به بحيث يتصرف كل شخص و النهو جيه المجتمع و تأسيسه بت
رة و خلق المعرفة البيئية األساسية بغية بلو عي البيئي و ير الو تهدف الثقافة البيئية إلى تطو هذا 
ع كل شخص أن يؤدي بمثابة الشرط األساسي كي يستطيو الذي هو دائم، و ك بيئي ايجابي و سل
هنا و بالتالي المساهمة في الحفاظ على الصحة العامة، و ره بشكل فّعال في حماية البيئة و د

نضاجها لتتحو يرها، بغية نشرها و ب لتطو السعي الدؤ و تكمن أهمية الثقافة البيئية  ل بذلك إلى و ا 
ي كافة المراحل ره في المناهج التدريسية فو قائم بذاته قادر على أن يأخذ دو مجال خاص مهم 

تعمل على و م الثقافة البيئية و ل جديدة تعي مفهو الجامعية بهدف تنشئة أجيال بعقو المدرسية 
التربية البيئية هي عملية و جي و لو تطبيقه، إن الثقافة البيئية كمرادف غير مباشر للتعلم اإليك

جهات و التو القدرات و الكفاءات و جملة المعارف و اقف القيمية و المو جهات النظر و ير لو تط
 .حماية البيئةو ير هذه من أجل حفظ و جملة النتائج الصادرة عن عملية التطو كية و السل
ك و السلأو طريقة العمل  تعريف السياسة بشكل عام على أنهايمكن : م السياسات البيئي و مفه

عة من البدائل في ظل و الهيئات من بين مجمأو مة و الهادف الذي يتم اختياره من قبل الحك
على أن تتضمن )مستقبله و عه قرارات حالية و ل إلى مجمو صو ف بغرض الو عه من الظر و مجم

ما يخصص من و ( ميةو القصيرة األجل اإلستراتيجية البيئية القو سطة و المتو يلة و األهداف الط
ى داخلية و قو غير رسمية و أساليب االستخدام باشتراك هيئات رسمية و تحديد آليات و ارد و م
 .(89، ص 0889 :ضىو بدريه عبد اهلل الع) محليةو ة عالقات مركزيو خارجية و 

ل تنظيم العالقة التبادلية بين المجتمع و ااإلجراءات التي تتنو ع األهداف و مجمأو 
عيتها و تحسين نو تشمل في نطاقها كل ما يتعلق بالحفاظ على البيئة و عناصر بيئته الطبيعة و 
ضع وو ياسة تتضمن تحديد األهداف أي أن الس ،ما يتطلبه ذلك من تغيرات هيكلية بالمجتمعو 
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محمد قاسم ) ات المناسبة المستخدمة لتحقيق تلك األهدافو ثم اقتراح األد ،عية البيئةو معايير ن
 (.40، ص 088١: يلفو ، مهدى ز تىو الري
اء على و ايا مختلفة، سو يمكن النظر إلى السياسات البيئية من عدة ز : اع السياسات البيئي و أن

ى المكاني و على المستأو سطة األجل، و متو قصيرة أو يلة األجل و سات طالنطاق الزمني كسيا
 :الجغرافي تتخذ األشكال التالية ىو فقًا للمستو اع السياسات البيئية و الجغرافي، حيث نجد أن أنو 

اإلتفاقات و انين و فقًا للقو عة اإلجراءات التي تتم و هي عبارة عن مجم :لي و السياسات البيئي  الد
ء اآلليات المحددة خاللها إلدارة أحد المشاكل البيئية ذات و اإلقليمية على ضو ية لو البيئية الد
باستخدام آلية التنمية " وتو كي"الت و كو تو لية إلدارة بر و لي، مثل السياسة البيئية الدو البعد الد
 .التطبيق المشتركو النظيفة 

مات من و رها الحكمية التي تقو هي عبارة عن خطط العمل القو : مي و السياسات البيئي  الق
يات البيئية و لو خطة األو مية للبيئة و خالل البرامج البيئية المختلفة، إنطالقًا من اإلستراتيجية الق

ث البيئي و الحد من تزايد التلو الطبيعية، و ارد البيئية و ر المو الحد من تدهو بقصد إدارة البيئة 
 .اعهو أنو بشتى أشكاله 

اجهة تطبيق و هي السياسات البيئية التي تعد لمو  :ي اإلقليم –السياسات البيئي  القطاعي  
إقليم معين أو ث البيئي داخل قطاع إنمائي محدد و المعايير البيئية بقصد إدارة التلو اإلشتراطات 

ارد و إدارة المأو القطاع السياحي أو منطقة جغرافية معينة مثل المناطق الصناعية أو 
 .(01، ص 8114: مصطفي بابكر) لخإ... المائية

د و ائد التي تعو ازنة الفو السياسة البيئية المثلى هي التي نسعى لم: أهداف السياسات البيئي 
ث البيئي مع األضرار الناجمة عن و على المجتمع من األنشطة اإلقتصادية المرتبطة بالتل

س و ث البيئي في القامو اة المنفعة الحدية بالتكلفة الحدية للتلو اما يعرف بمسأو ث و التل
 :لسياسة البيئية المتكاملة لتحقيقد االقتصادية تعمل او في هذا اإلطار من القيو  .صادياإلقت
  تنظيم تلك أو ، ارد البيئةو ر مو تؤدي إلى تدهو األنشطة التي أدت و تحجيم الممارسات

 .تخفيف آثاره البيئية قدر اإلمكانو ث و األنشطة بما يكفل معالجة مصادر التل
 ية بما و خصائصها الفيزيائية الكيميائية الحيو ت البيئة الهامة ناو ضع األمثل لمكو إستعادة ال

 .اإلنتاجية قدر اإلمكانو يكفل إستمرارية قدرتها اإلستيعابية 
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 تضمين اآلثار البيئية و ية للقطاعات المختلفة و مراعاة اإلعتبارات البيئية في الخطط التنم
 .اإلجتماعيةو عات اإلقتصادية و ى للمشر و لى لدراسات الجدو كيفية معالجتها في المراحل األو 

(John, C. V. Pezzey: 2000,.p.13:14). 
ثيق مع الثقافة و بناًء عليه فإن السياسة البيئية بإرتباطها الو  :أهداف أخرى للسياس  البيئي 

ية في النقاط يمكن حصر األهداف األساسو ية، و أخرى ثانو هرية أساسية و البيئية لها أهداف ج
 -:الرئيسية التالية

 ض أن يؤخذ و اجب أخالقي من المفر وو حياة اإلنسان هي إلتزام و حفظ صحة و ن حماية إ
 .لةو الدو بعين اإلعتبار عند القيام بأي عمل من قبل المجتمع 

  كافة األنظمة و اني و الحيو النباتي و ير المستديم للنظام الطبيعي و التطو إن الحماية
ال و ماهيتها، ما هو جمالها و عها و جية في تنو لو اإليك مساهمة رئيسية من أجل إستقرار ا 

 .ي الشاملو ع الحيو كذلك لحماية التنو المنظر الطبيعي العام، 
  التي تعتبر جزء رئيسي من النظام و المناخ و اء و الهو الماء و حماية المصادر الطبيعية كالتربة

لمتطلبات و النبات و ان و الحيو المعيشة لإلنسان و د و جو قت نفسه كأساس للو في الو البيئي، 
 .عة للمجتمع اإلنسانيو تثمار المتناإلس

  قتصادية للفرد و ثقافية و التراث الحضاري كقّيم حضارية و ية و ارد المعنو حفظ المو حماية ا 
 .المجتمعو 

  أيضًا و ذلك لخدمة األجيال المستقبلية و سيع فضاءات حرة، و تو ترسيخ و العمل على حفظ
 .األماكن الطبيعيةو ي و ع البيئي الحيو بهدف الحفاظ على التن

 رية بالمصادر الطاقية البديلةو إستبدال المصادر األحف. 
 :بيئية تنحصر بحل المشاكل التاليةية للسياسة الو أما األهداف الثان

  اد الكيميائيةو المو اد الخطرة و المو اإلدارة المتكاملة للمخلفات. 
 حماية الصرف الصحي. 
 تجنب الضجيجو اء و نظافة اله. 
  نقاذ المنظر الطو مكافحة التصحر  .ث البيئيو بيعي العام من الهالك الناتج عن التلا 
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انطالقًا من اإلطار الفكري، الذي أصبح يحكم  :المبادئ التي تحكم إدارة السياسات البيئي 
م التنمية و الذي بات يتخذ من مفهو ي المعاصر و عملية التنمية االقتصادية في الفكر التنم

عة من المبادئ و يئيًا أصبح هناك مجمية بو المستدامة ترشد من خالله الممارسات التنم
البرامج البيئية، في كافة مجاالتها، صناعية و اإلقتصادية التي تحكم عملية إدارة السياسات 

بشأن " وري"أكدها إعالن و   OECDالتي ساهمت في إعدادها منظمةو إلخ .. زراعية أو كانت 
البيئية تتخذها إطارا يرشد إستخدام  اإلقليميةو لية و أصبحت أغلب اإلتفاقيات الدو التنمية و البيئة 

 .اآلليات اإلقتصادية
نعكاساتها على آلية عمل و فيما يلي عرضا لهذه المبادئ و  :اع المبادئ اإلقتصادي و أن ا 

  -:تتمثل هذه المبادئ فيما يليو طنية، و البرامج البيئية الو السياسات 
غير أو اء كانت متجددة و يعية سارد الطبو يتعامل هذا المبدأ مع الم  UPPمبدأ المستخدم يدفع

اء بهدف التخصيص األمثل لها و هو أرض و جية من مياه و لو كذلك إستخدام النظم اإليكو متجددة 
أو ارد أن المستفيد و فقًا لهذا المبدأ فإن األساس عند تسعير الموو ، كفءمن خالل التسعير ال

ارد في و عملية إستغالل المبذلك يمكن إدماج و المتمتع يجب أن يدفع مقابل عملية اإلستغالل 
 .دالة التكاليف الخاصة بالمستفيد

 :جه التاليو ن أن هذا المبدأ ينعكس إقتصاديا على الو يرى الباحثو 
  ارد الطبيعيةو المتزايد للمو ترشيد اإلستخدام الجائر و الحد من . 
 لى حق المحافظة عو جية و لو النظم اإليكو ارد الطبيعية و ر البيئي لقاعدة المو الحد من التده

 .األجيال القادمة
 ارد في دالة التكاليف الخاصة بالمستفيد بما و إدماج التكاليف اإلجتماعية إلستخدام الم

 .اردو يحقق كفاءة إستخدام الم
 ق التنمية المستدامة تحقو ارد الطبيعية و تهيئة المجال لتطبيق اآلليات اإلقتصادية إلدارة الم

 (Ranne Omer and Karl Helmut: 1997, pp.150-159) .بكل أبعادها
يثه من المبادئ اإلقتصادية التي القت و ث يدفع ثمن تلو يعد مبدأ المل PPP ث يدفعو مبدأ المل

 08٩8في عام  OECDيره منظمة و عملت على تطو ال كبيرا في أدبيات اإلقتصاد البيئي و قب
يص التكاليف مية ليستخدم في تخصو كأحد المبادئ اإلرشادية لصياغة السياسات البيئية الحك



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 388 8102 يونيو، الثالثالجزء  الثاني واألربعونالمجلد 

البيئية الخاصة بالمنشأة ليتضمن التخصيص الكامل لكل التكاليف البيئية المتعلقة بالحد من 
بة في هذا الشأن و فقًا لإلشتراطات المطلو ياته خالل العمليات اإلنتاجية و ضبط مستو ث و التل
ستهالكه و أيضًا التكاليف البيئية التي تحدث أثناء مرحلة إستخدام المنتج و  فيما  هخلص منالتو ا 

 .رة حياة المنتجو يعرف بد
طنية في و ال يزال هذا المبدأ منذ إستحداثه في مجال إعداد السياسات البيئية الو 

 .تراخيص اإلنبعاث المباعةو الضرائب و ث و م التلو ح بين رسو اسائل مختلفة تتر و السبعينات ينفذ ب
اسات البيئية فإنه يجب ث يدفع كإطار إقتصادي إلدارة السيو من خالل تطبيق مبدأ الملو 

سائل مختلفة كافة التكاليف المتعلقة بضبط و ث أن تتحمل بو على المنشأة المتسببة في التل
 .المحددة من قبل السياسات البيئيةو يات المتعارف عليها و ل به إلى المستو صو الو ث و التل

لية، و يئية الدلي إلدارة السياسات البو ال متزايد على المجال الدو قد اكتسب المبدأ قبو هذا 
، أيضا 0889ع المناظر الطبيعية و تنو جي و لو ع البيو ربية للتنو ردته إستراتيجية البلدان األأو فقد 
ردته لجنة التنمية المستدامة في و أ، كما إلتفاقية لندن إلغراق النفايات 0882ل عام و كو تو بر 

 .العديد من المناسبات
النهج " ما يطلق عليه أو ط و دأ التحيعتبر مب  precautionary principleط و مبدأ التح

على األخص السياسات و طنية و من المفاهيم اإلسترشادية إلعداد السياسات البيئية ال" قائي و ال
في مبادئه بالنص على أال تهدف السياسات البيئية و قد أكده إعالن ريو   proactiveقائيةو ال

قاية من األخطار البيئية و ف إلى الفقط إلزالة األضرار الناتجة عن النشاط اإلقتصادي بل تهد
ن سببا لتأجيل و ال يجب أن يك  uncertaintiesالمحتملة حيث أن اإلفتقاد إلى اليقين العلمي

ال أو ث أضرار بيئية جسيمة و طنية إجراءات لتفادي إحتمال حدو إتخاذ السياسات البيئية ال
لة فيما بعد تكاليف أعلى إذا ما تحققت و سبيل إلى عكس اتجاهها للبيئة، فقد تتحمل الد

 . ة التي تحاربها السياسات البيئيةاألضرار البيئي
 : جه التاليو يرى الباحث أن المبدأ ينعكس إقتصاديًا على الو 
 قائيةو التأكيد على فاعلية التكلفة للسياسات البيئية ال . 
 ستثمار له عائد مربح على و أن اإلنفاق على السياسات البيئية ه  .يلو المدى الطا 
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  أن اإلهتمام بالسياسات البيئية في مرحلة اإلعداد لإلستثمار الصناعي، مثل سياسات تقييم
 .اآلثار البيئية

 قاية خير من العالج و التخطيط الصناعي البيئي هي تطبيقًا لمبدأ الو طن الصناعي، و الت
جتمع في حيث تتضخم تكاليف اإلصحاح البيئي على حساب أهداف إجتماعية أخرى للم

صفه جزءا من و ليًا متزايدًا بو جد هذا المبدأ تطبيقًا دو قد و لة، و ازنة العامة للدو ظل عجز الم
لية مختلفة و ك دو قائي في صكو الأو طي و لي البيئي من خالل إدراك النهج التحو ن الدو القان

 : نذكر منها
 .2شأن األرصدة السمكية في المادة ب 0889ل و كو برت -
 .0بند  ١تفاقية لندن بشان إغراق النفايات في المادة ال 0882ل عام و كو برت -
لي التجاري الحالي مازال و راثيا في ظل التبادل الدو االتفاقية المتعلقة بالمنتجات المعدلة  -

التأكد عمليا  اد إليها قبلو ل هذه المو قائي لمنع دخو ل تعتمد على المبدأ الو التأييد من الد
 . من سالمتها الصحية

يتعلق هذا المبدأ باإلدارة الفعالة للسياسات   the subsidiary principleمبدأ المشارك 
يات و التأييد في إتخاذ القرارات البيئية على جميع المستو طنية من خالل السعي و البيئية ال

ن على و ر مؤسسات المجتمع المدني في معالجة القضايا البيئية يجب أن يكو التأكيد على دو 
تاحة و اطنين في عملية صنع القرار البيئي و شاركة جميع المجعله أفضل بمو جه و أكمل  ا 
 .مات بشفافية تامة للجميعو المعل

 :رة السياسات البيئية من خالليرى الباحث أن هذا المبدأ ينعكس إقتصاديا على عملية إداو 
 يل السياسات البيئيةو أطر غير تقليدية لتمو يلية و إيجاد صيغ تم. 
  فير جميع و بت –نات السياسات البيئية الجيدة و أحد مكك –الشفافية و تحقيق اإلفصاح

 .المنظمات األهليةو الحقائق أمام الهيئات الرسمية و مات و المعل
  شعبية في إدارة السياسات البيئيةتحقيق مبدأ المشاركة الو تدعيم . 

(Thames Stemer ; 2003,P.4) 
لمعايير التي يمكن لصانعي في دراسة رائدة له ا  Stemerقد حدد: معايير السياسات البيئي 

دارة التلو السياسات البيئية إستخدامها للمفاضلة بين السياسات البديلة لحماية البيئة  التي و ث، و ا 
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اء حيث و المنافع اإلقتصادية على حد سو بة، و عة األهداف البيئية المرغو تحقق في النهاية مجم
ل الممكنة بقدر و يبدأ البحث عن الحلو ، كثيرًا ما تتالقى المنافع البيئية مع المنافع اإلقتصادية

ضع في اإلعتبار التكلفة اإلقتصادية للسياسات البيئية و ل المثلى، حيث تو البحث عن الحل
تساهم هذه المعايير مجتمعة، في و ن على حساب أهداف مجتمعة أخرى، و بحيث ال تك

ف و ء الظر و ى ضل بصانعي السياسات البيئية إلى إختيار أفضل السياسات الممكنة علو صو ال
 .اإلمكانيات المتاحة أمامهمو 

قات تحد من كفاءة و غض الطرف على تلك المعايير، بمثابة خلق معو ال شك أن البعد و 
تؤدي إلى و فاعلية عمل السياسة البيئية، ناهيك عن آثارها اإلقتصادية على الفاعلين البيئيين و 

من التركيز في القضايا بير هي إشكاليات تطرح نفسها بقدر كو سياسات بيئية غير جيدة 
 :التالية

 الشفافيةو مات المتاحة و إشكالية إختالف المعل. 
 التكاليف البيئيةو ال األضرار و إشكالية عدم التأكد بشأن د. 
  نعكاسها على اآلليات المستخدمةو اإلحتكارية، أو ق التنافسية و ف السو سيادة ظر  .ا 
 ن البيئيينث على الفاعليو مدى التجانس في تكاليف تخفيض التل. 
 طنية بأقل تكلفة ممكنةو ل إلى أفضل السياسات البيئية الو صو مدى فاعلية التكلفة في ال. 

االختيار بين السياسات البيئية و من معايير تستخدم للمفاضلة  هء ما سبق عرضو على ض
ن من خالل استقرائهم ألدبيات و يقترح الباحث (.2، ص 0882: ن البيئةو جهاز شئ) .البديلة
على و طنية و سات البيئية عدة معايير، يمكن أن يستخدمها صانعي السياسات البيئية الالسيا

 :جزها فيما يليو األخص البلدان النامية، لالختيار من بين السياسات البديلة لحماية البيئة، ن
يعد معيار فاعلية التكلفة أحد المعايير األساسية  Cost- Effectiveness -:فاعلي  التكلف 

حة أمام متخذ القرار حيث يتم من خالله إختيار السياسة البيئية و ياسات البديلة المطر بين الس
عة السياسات البيئية و ة بأقل التكاليف الممكنة من بين مجمو التي تحقق األهداف البيئية المرج

 .البديلة
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لبيئية يشكل هذا المعيار أحد المعايير األساسية للمفاضلة بين السياسات ا :الفاعلي  البيئي 
بالتالي المنافع و حة، من خالل إختيار السياسة البيئية التي تحقق تعظيم المنافع البيئية، و المطر 

ج حيث تتحقق المنفعة البيئية و العائد المزدأو ما يحقق سياسة إغتنام الفرص  وهو اإلقتصادية، 
، ليةو اق الدو األسالمنفعة اإلقتصادية بقدرة المنتج على النفاذ إلى و متمثلة في تحسين البيئة 

عيشه في بيئة نظيفة كحق و دة البيئية  ناهيك عن المحافظة على صحة اإلنسان و تحقيق الجو 
 .اطنةو ق المو من حق
على متخذ القرار أن يختار السياسة Innovation : التحديثو افز لالبتكار و افر الحو مدى ت

ز المالية إلى تشجيع اإلبتكارات افو التي تدفع من خالل الحو البيئية من بين السياسات البديلة ، 
التي تعمل أيضا على و أساليب اإلنتاج األنظف ، و تتبنى طرق و جية الصديقة للبيئة ، و لو التكن

دة البيئية في و يحقق الجو الطاقة مما يعظم المنافع االقتصادية و اد الخام و فير في المو إحداث ت
 .احدو آن 

 
 د الدراسةو حد

 .لو بإجراء الدراسة علي إحدي شركات الهيئة العامة للبتر  نو قام الباحث: د المكاني و الحد
 .810٩فمبر و إلي ن 8102استغرقت الدراسة الفترة من سبتمبر : د الزمني و الحد
 –السالمة المهنية و م األمن و مديري عم)عينة من العاملين بالشركة شملت  :د البشري و الحد

الصحة و السالمة و بإدارتي األمن ( ينالفنيين المتخصص –رؤساء األقسام  –مديري االدارات 
 .مفردة 011عددهم و المهنية، 

ن بتصميم قائمتين استقصاء لتجميع و قام الباحث :أداة تجميع بيانات الدراس  الميداني 
ات الثالثة و تحليلهما بالخطو تصميمها و البيانات من مفردات الدراسة ، حيث تم إعدادهما 

 : اآلتية
ن بتصميم قائمتين و قام الباحث. وليةرتها األو ة االستقصاء فى صإعداد قائم: لىو ة األ و الخط

الدراسات و ث و ء نتائج بعض البحو استبيان ُأعدت خصيصًا للتحقق من فرضي الدراسة فى ض
قد تم و ء ما كشفت عنه نتائج الدراسة االستطالعية، و كذلك فى ضو الكتابات العلمية السابقة، و 
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ى الثقافي و بسيطة حتى تتفق مع المستو بألفاظ سهلة و ي ب خبر و صياغة عبارات االستبيان بأسل
 .للمستقصين

  -:تير كاآلو اشملت استمارة االستبيان عدة محو 
المؤهل  –ع و الن –ثين و بيانات المنشأة التي يعمل بها المبح)هي الخاصة و لية و البيانات األ -

 .(قت العملو  -ظيفة و ال –
 :عدد من األسئلة عنو  -
o  كة؟اقع الشر و المراجعة علي مو التفتيش رة و ن ضر و إلى أي مدى تر 
o ؟ رة مستقلة خاصة بالسالمة البيئيةجد إداو هل ت 
o  إذا لم تكن هناك إدارة مستقلة خاصة بالسالمة البيئية، فإلى أي إدارة تتبع األنشطة المتعلقة

 بأعمال السالمة بالشركة؟
o ؟انب التاليةو متعلقة بالجالو اقع و اإلجراءات المتبعة بالمو ى االشتراطات و تقييمكم لمست وما ه 
o ؟اقعو العاملين بالمو لين و ية للمسئو عو تو رات تدريبية و هل يتم عقد د 
  :عات التاليةو ضو الم ىزعين علو ال ماسؤ  91عدد و  -
o  أشكالهاو افعها و لية من حيث دو األخطار المحتملة علي المنشآت البتر. 
o قائية المتخذة لحماية المنشآت من األخطارو االجراءات ال. 
o فرها السجل البيئي لتفادي األخطار المحتملةو قائية التي يو ة االجراءات الفعالي. 
o استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التأمين. 
o تجهيزات المتعلقة بمباني المنشآتال. 

ن باختبار قائمة االستقصاء و قد قام الباحثو  :ثبات االستقصاءو اختبار صدق : ة الثاني و الخط
 :التالي وذلك على النحو ثباتها و خالل التعرف على صدقها  رتها المبدئية منو في ص

هما صدق المحكمين و عين من الصدق، و ن على نو اعتمد الباحث :اختبار صدق االستقصاء
ذلك للتأكد من صالحية قائمة االستقصاء من و صدق مفردات البحث الميدانى، و العلميين، 

 :ضيح ذلك بإيجاز فيما يلىو ن تيمكو كذلك من الناحية التطبيقية، و الناحية العلمية 
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لية على بعض المحكمين من و رتها األو تم عرض القائمة فى ص :صدق المحكمين العلميين
دارة األعمال بكليتي التجارة و السادة أساتذة المحاسبة  رة  للتأكد و المنصو جامعتي عين شمس  –ا 

الحظات على قائمتي قد أبدى هؤالء المحكمين بعض المو من صالحيتها من الناحية العلمية، 
عية حيث حذف بعضهم بعض األلفاظ و ضو المو ية و اللغو احى الشكلية و ذلك من النو االستقصاء 

قع أثرًا فى االستقصاء من األلفاظ التى استخدمها أو ا أنها و جدو استبدالها بألفاظ أخرى و 
ن ذات و رأى إضافة عبارات أخرى لتكو الباحث، كما حذف البعض اآلخر بعض العبارات، 

قام بتعديل قائمتي و قد أخذ الباحث كل هذه المالحظات فى اعتباره و اضحة، و داللة 
 .رتهما النهائيةو ضعهما فى صوو االستقصاء 

 :ن على األساليب التاليةو اعتمد الباحث: أساليب التحليل اإلحصائي
ذلك لبحث مدى و يستخدم لحساب معامل الثبات، و  :نباخو كر ( Alpha)معامل الثبات  -

 .االعتماد على نتائج الدراسة الميدانية فى تعميم النتائجإمكانية 
 .صف االحصائي لعينة الدراسةو ال -
 .ر االستقصاءأو صفى لمحو االحصاء ال -
فى إجراء التحليل اإلحصائي لبيانات ( SPSS)ن برنامج الحزم اإلحصائية و استخدم الباحث -

 .الدراسة الميدانية
 

 إجراءات الدراسة
حيث يمثل المنهج االستقرائي  ،ن المنهج االستقرائيو دم الباحثاستخ :المنهج المستخدم
 .ع الدراسةو ضو لت مو ااألدبيات التي تنو دراسة التراكم المعرفي 

على  لو الحص في التاريخية المصادر على نو الباحث اعتمد :لي و ع مصادر البيانات األ و ن
 المراجع العلميةو  لكتببا تتمثل التيو  الدراسة، عو ضو بم العالقة ذات النظرية ماتو المعل

 .الناحية األمنيةو البيئة و مجاالت االقتصاد  في المجالتو  رياتو الدو الجامعية  الرسائلو 
 البيانات لجمع الرئيسية األداة هي االستقصاء قائمة تعد :لي و طرق جمع البيانات األ 

 .خبراء البيئة، كذلك المقابالت مع البيئيةو العملي من الناحية اإلقتصادية  بة للجانبو المطل
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 مناقشة الدراسة الميدانية
 أشكالهاو افعها و لية من حيث دو األخطار المحتملة علي المنشآت البتر  :(5)لوجد

االنحراف  سطو المت العـبـارة
 المعياري

زن و ال
 يو المئ

 8288 189١ 4820 اقع للحرائق المفاجئةو تتعرض بعض الم
 8١82 1829 4822 الغازاتو ت و اد الزيو يحدث تسريب لبعض م

 8١81 18٩0 4829 اقعو يؤثر الصرف الصناعي المتهالك علي الم
 8882 1828 4824 اقع بشكل سلبي علي عمليات االنتاجو تنتشر المخلفات في الم

 2882 1890 480١ رة طبيةو ن اسعافهم بصو يتعرض العاملين لإلصابات د
 2182 1898 481١ لبااقع سو المترددين علي المو تؤثر االنبعاثات علي صحة العاملين 

 2٩82 18٩8 ١8١2 اد بالمخازن بسبب مساحاتها الغير مرتبةو تتكدس الم
حت بين و اافقة تر و ل السابق أن أغلبية عينة الدراسة بنسبة مو يتضح من بيانات الجد

افعها و لية من حيث دو األخطار المحتملة علي المنشآت البتر ترى أن %( 8288و% 2٩82)
اد و ث تسريب لبعض مو حدو اقع للحرائق المفاجئة، و رض بعض المفي تعتتمثل  أشكالهاو 

اقع، باالضافة إلي تأثير و تأثير الصرف الصناعي المتهالك علي المو الغازات، و ت و الزي
ن و تعرض العاملين لإلصابات دو اقع بشكل سلبي علي عمليات االنتاج، و المخلفات في الم

اقع سلبا، مع و المترددين علي المو العاملين  تؤثر االنبعاثات علي صحةو رة طبية، و اسعافهم بص
 .اد بالمخازن بسبب مساحاتها الغير مرتبةو تكدس الم

 قائية المتخذة لحماية المنشآت من األخطارو االجراءات ال :(2)لوجد

االنحراف  سطو المت العـبـارة
 المعياري

زن و ال
 يو المئ

 8288 189١ 4820 االضاءةو ضاء و اقع مقاييس لشدة الضو جد بالمو ت
 8982 1891 48٩2 المؤثرات البيئيةو فر االدارة العديد من سجالت القياس و ت

 8482 1894 48٩١ اقعو السالمة المهنية بالمو قاية و فير معدالت الو تهتم االدارة بت
 2١88 1848 4802 ياتاو الكيمو ت و اقع خلط الزيو الترتيب بمو تهتم االدارة بالتنظيم 
 2١81 1840 4809 فصل المخلفاتو لتصنيف اقع و د مو جو ال تهتم الشركة ب

 2882 18١8 480١ جد نظام صارم للصرف الصناعي خاص بالمخلفاتو ي
 2884 1848 4808 اقع ضد أخطار الحرائقو انخفاض معدالت تأمين الم
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حت بين و اافقة تر و ل السابق أن أغلبية عينة الدراسة بنسبة مو يتضح من بيانات الجد
قائية و االجراءات الد على المنشآت نتيجة و المنافع التي تع ترى أن%( 8288و% 2884)

ضاء و اقع مقاييس لشدة الضو د بالمو جو تتمثل في  المتخذة لحماية المنشآت من األخطار
فير و المؤثرات البيئية، مع اهتمام االدارة بتو فر االدارة العديد من سجالت القياس و تو االضاءة، و 

اقع خلط و الترتيب بمو االهتمام كذلك بالتنظيم و اقع، و بالمالسالمة المهنية و قاية و معدالت ال
د و جو فصل المخلفات، مع عدم و اقع لتصنيف و د مو جو يات، ال تهتم الشركة بو االكيمو ت و الزي

اقع ضد و انخفاض معدالت تأمين المو نظام صارم للصرف الصناعي خاص بالمخلفات، 
 .أخطار الحرائق

 فرها السجل البيئي لتفادي األخطار المحتملةو التي ي قائيةو فعالية االجراءات ال :(2)ل وجد

االنحراف  سطو المت العـبـارة
 المعياري

زن و ال
 يو المئ

 8288 189١ 4820 ضيح كيفية التعامل مع المخاطر البيئيةو جد دليل ارشادي لتو ي
 8982 1840 48٩8 ريو رش بشكل دو ضع طرق آمنة لصيانة الو يعمل السجل عل 

 8482 1894 48٩١ تخلص النهائي من المخلفات الخطرةضيح مكان الو يتم ت
 8882 1828 4824 اقع أماكن مخصصة لتجميع المخلفاتو جد بالمو ي

 2١88 1848 4802 فصلها عن المخلفات الخطرةو جد تصنيف للمخلفات الصلبة و ي
 2882 1890 480١ لين متخصصينو ايتم نقل المخلفات الطبية عن طريق مق

 2081 1842 4819 اضحة بطريقة عملهمو ل علي دراية و االتدو لخلط حدات او العاملين ب
اعد السالمة و جد تغير ايجابي داخل المنشآت نتيجة تطبيق قو ي

 ٩٩82 1828 ١828 المهنية
 ٩٩82 1828 ١828 انين رقابية خارجية تلزم المنشأة بإجراءات السالمة المهنيةو جد قو ت

ين بالمنشأة بإجراءات السالمة اعد الداخلية تلزم العاملو القو ائح و الل
 2282 1820 ١8١4 المهنية

حت بين و اافقة تر و ل السابق أن أغلبية عينة الدراسة بنسبة مو يتضح من بيانات الجد
أن و ضيح كيفية التعامل مع المخاطر البيئية، و د دليل إرشادي لتو جو ترى %( %8288 2282)

ضيح مكان و أنه يتم تو رين و بشكل د رشو ضع طرق آمنة لصيانة الو السجل البيئي يعمل علي 
اقع أماكن مخصصة لتجميع المخلفات، و جد بالمو يو للتخلص النهائي من المخلفات الخطرة، 

يتم نقل المخلفات الطبية و فصلها عن المخلفات الخطرة، و جد تصنيف للمخلفات الصلبة و كما ي
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اضحة بطريقة و اية علي در و ل او التدو حدات الخلط و لين متخصصين العاملين بو اعن طريق مق
جد و اعد السالمة المهنية، كما تو جد تغير ايجابي داخل المنشآت نتيجة تطبيق قو يو عملهم، 

اعد الداخلية تلزم و القو ائح و أن اللو انين رقابية خارجية تلزم المنشأة بإجراءات السالمة المهنية، و ق
 .العاملين بالمنشأة بإجراءات السالمة المهنية

 التقنيات الحديثة في عمليات التأميناستخدام  :(4)ل وجد
االنحراف  سطو المت العـبـارة

 المعياري
زن و ال

 يو المئ
 8١82 18٩4 4822 د تجهيزات حديثة ألجهزة االنذارو جو 

 2082 1890 4812 ماتو يعتمد التأمين علي الشبكات الالسلكية لتبادل المعل
 ٩881 1820 ١889 حديثةسائل التأمين الو تهتم االدارة بتدريب أفراد األمن علي 

 ٩282 1822 ١824 جد تقنيات إضاءة تسمح بالمراقبة الدقيقةو ت
 4884 1828 884٩ نية في كافة أماكن المنشأةو ائر التليفزيو تعمل االدارة علي نشر الد

 4884 1828 884٩ اليد بالنسبة للعاملينو جد نظام الستخدام بصمة العين و ي
 4284 182١ 8848 الزائرين لمباني المنشآتو ن ئي للعامليو جد أجهزة ماسح ضو ت

حت بين و اافقة تر و ل السابق أن أغلبية عينة الدراسة بنسبة مو يتضح من بيانات الجد
أن التأمين يعتمد علي و د تجهيزات حديثة ألجهزة االنذار، و جو ترى أن %( 8١82و% 4284)

سائل التأمين و ب أفراد األمن علي أن االدارة تهتم بتدريو مات، و الشبكات الالسلكية لتبادل المعل
ائر و أن االدارة تعمل علي نشر الدو د تقنيات إضاءة تسمح بالمراقبة الدقيقة، و جوو الحديثة، 

اليد بالنسبة و جد نظام الستخدام بصمة العين و أنه يو نية في كافة أماكن المنشأة، و التليفزي
 .للعاملين
 

 نتائج الدراسة
  فعالية االجراءات اراء عينة الدراسة طبقا للمؤهل في  د فرق دال احصائيًا بينو جو عدم

استخدام التقنيات الحديثة في ، فرها السجل البيئي لتفادي األخطار المحتملةو قائية التي يو ال
 األخطار المحتملة علىجد فرق دال احصائيًا بينهم في و حين ي يف ،عمليات التأمين
قائية المتخذة لحماية المنشآت و االجراءات الو أشكالها، و افعها و لية من حيث دو المنشآت البتر 
 .التجهيزات المتعلقة بمباني المنشآتو من األخطار، 
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  قائية و االجراءات الفي  ظيفةو راء عينة الدراسة طبقا للآد فرق دال احصائيًا بين و جو عدم
 يف استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التأمين،و المتخذة لحماية المنشآت من األخطار، 

لية من و األخطار المحتملة علي المنشآت البتر جد فرق دال احصائيًا بينهم في و حين ي
فرها السجل البيئي لتفادي و قائية التي يو فعالية االجراءات الو أشكالها، و افعها و حيث د

 .التجهيزات المتعلقة بمباني المنشآتو األخطار المحتملة، 
  األخطار في خيرة العمل راسة طبقا لد فرق دال احصائيًا بين اراء عينة الدو جو عدم

قائية المتخذة و االجراءات ال أشكالها،و افعها و لية من حيث دو المحتملة علي المنشآت البتر 
حين  يف استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التأمين،و  لحماية المنشآت من األخطار،

فرها السجل البيئي و ي قائية التيو فعالية االجراءات ال جد فرق دال احصائيًا بينهم فيو ي
 .التجهيزات المتعلقة بمباني المنشآتو  لتفادي األخطار المحتملة

تفعيل السجل البيئي و جد عالقة ذات داللة إحصائية بين كفاءة اإلدارة البيئية و ت: لوالفرض األ 
 .ليةو في المنشآت البتر 

د و ن حدأو  1810ى داللة و افقة عند مستو الم مدى يقع فيو % 2١82زن النسبي و ن الأ
عالقة ذات داللة إحصائية بين كفاءة د و جو هذا يشير إلى و ، 4882و 4808الثقة تقع بين 
 .مما يدل على صحة الفرض ،ليةو تفعيل السجل البيئي في المنشآت البتر و اإلدارة البيئية 
تقليل المخاطر و جد عالقة ذات داللة إحصائية بين تفعيل السجل البيئي و ت :الفرض الثاني

 .ليةو ة التي تتعرض لها المنشآت البتر المحتمل
ن أو  1810ى داللة و افقة التامة عند مستو الم مدى يقع فيو % 2288زن النسبي و ن الأ

عالقة ذات داللة إحصائية بين تفعيل د و جو هذا يشير إلى و ، 48١2و4889د الثقة تقع بين و حد
على مما يدل  ،ليةو بتر تقليل المخاطر المحتملة التي تتعرض لها المنشآت الو السجل البيئي 
  .صحة الفرض
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 صيات الدراسةو ت
 على الرقابية أعمالها بممارسةاألعلى إداريا  المؤسسات قيام رةو ضر ب نو صي الباحثو ي 

 كافية فترات بتحديد تلتزم أن يجب كما انقطاع، نو دو  ريةو د رةو بصلية و بتر ال المنشآت
 .للقيام مالئمةو 

 الحماية لهم يضمن بما العمال تدريبو  عيةو ت هميةأ على التأكيد رةو ضر ب نو صي الباحثو ي 
 خبراتهم يرو تط بهدف المستمر التدريب برامج تنفيذو  ضعوو  العمل مخاطر من الالزمة
 .لديهم الصحي عيو ال تنميةو التقنية  مهاراتهمو  العلمية

 رو أم لمراقبة داخلي مفتش دو جو ب ليةو البتر  المنشآت اهتمام رةو ضر ب نو صي الباحثو ي 
 لزيادة يلزم ما جميع تطبيقو  فيرو بت تلتزم المنشأة أن من التأكدو  الصحة المهنيةو  ةالسالم
 .المهنية الصحةو  إجراءات السالمة فعالية

 تعمل بنظام و الصحة المهنية و تطبيق أنظمة صارمة للسالمة  رةو ضر ب نو صي الباحثو ي
لية علي و بتر لي لكافة المخاطر البيئية التي يتعرض لها العاملين بالمؤسسات الو شم

 .اختالف أنشطتها
 

 المراجع
النشر، و مصادرها المختلفة، مركز األهرام للترجمة و الطاقة  (:0822)أحمد مدحت إسالم
 القاهرة

رسالة . يتو طن العربي دراسة حالة للكو اإلدارة البيئية في ال: (0889)ضىو بدريه عبد اهلل الع
، معهد مية اإلداريةالتنو ن و القانو ، قسم االقتصاد رةو ماجستير غير منش

 ث البيئية ، جامعة عين شمسو البحو الدراسات 
جراءاتو  أسسدليل : البيئةن و جهاز شئ  برو ، القاهرة، مطابع الجهاز، اكتالبيئي األثرتقييم  ا 

0882 
 حالة-  النقل مرحلة خالل البيئة على النفط تأثير :اهر، آمال رحمانو محمد التهامي ط

 .810١، 08ائر، عدد الجزائر، مجلة الباحث، الجز 
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ر و دو ل و ادث نقل البتر و األخطار البيئية لح: (8118)محمد صالح الدين محمد سالم ماجد
ث و البحو ، معهد الدراسات رةو ، رسالة ماجستير غير منشتغطيتها فيالتأمين 
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ABSTRACT 

Oil is an important natural resource. It is also a resource that is 

measured by the standard of living of individuals and the strength of 

peoples and countries. It is considered the basis for trade exchange. 

Therefore, the development and maintenance of this wealth of all the 

threats it poses constitutes the most serious security, economic and 

strategic challenge faced by petroleum countries. At present, the aim of 

the study is to reach a proposed framework for the development of the 

environmental register in order to protect the petroleum facilities. The 

researcher adopted the inductive method. The study concluded that 

there is no statistically significant difference between the views of the 

study sample according to the qualification of the preventive measures. 

Absence of a statistically significant difference between the views of 

the sample of the study according to the function in preventive 

measures taken to protect establishments from hazards, the use of 

modern technologies in insurance operations. Absence of a statistically 

significant difference between the views of the study sample according 

to the best work in the potential hazards the petroleum establishments in 

terms of their motives and forms, preventive measures taken to protect 

facilities from hazards. The study recommends to apply strict 

regulations for occupational safety and health and operates a 

comprehensive system of all environmental risks to workers in the 

institutions of petroleum of different activities. 


