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توظيف تكولوجيا المعلومات في ادارة المخاطر البيئية  :حالة دراسية
للشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية
ا.م.د .سحر قدوري
مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية/الجامعة المستنصرية
المستخلص
شغلت ادارة المخاطر البيئية اھتمام العديد من الباحثين في حقول معرفية مختلفة .وعدت ھ(ذه االدارة
م((ن قب((ل مؤس((سات االعم((ال لي((ست مھم((ة فح((سب ف((ي مجتم((ع الي((وم ب((ل تمث((ل تح((ديا ً ام((ام المؤس((سات
المختلفة .ومنحت عملية تحوي(ل االتح(ديات البيئي(ة ال(ى ف(رص جدي(دة ام(ام االعم(ال ال(ى اعتب(ار ادارة
المخاطر البيئية عنصراً اساسيا ً في تحقيق التط(ور والنم(و الم(ستمر لل(دول ال(صناعية والنامي(ة .ويع(د
عنصر الحصول على المعلومات البيئية الجيدة من متطلبات تحسين ادارة المخاطر البيئية .
يرمي البحث الحالي الى وصف كيفية توظيف تقنية المعلومات في ادارة المخاطر البيئية .وفي ضوء
االجابة على تساؤالت البحث ،اتضح ان االنشطة البيئية تقدم معلوم(ات عالي(ة النوعي(ة وھ(ي ب(دورھا
ترك((ز عل((ى كيفي((ة تح((سين او الح((د م((ن المخ((اطر البيئي((ة ،لك((ن الواق((ع البيئ((ي اظھ((ر م((ستوى ت((وافر
المعلومات البيئية متباينا ً وعدم وضوح لسياسات ادارة المخاطر البيئية.
يشتمل البحث عل(ى ج(انبين :االول ،الجان(ب النظ(ري وت(م تغطيت(ه م(ن خ(الل االط(الع عل(ى م(ا تي(سر
للباحث((ة م((ن م((صادر ومراج((ع علمي((ة حديث((ة .والجان((ب الث((اني ،ھ((و التطبيق((ي وت((م جم((ع معلومات((ه م((ن
الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية باعتبارھا مجال البحث .وقد اسفرت النتائج عن مجموعة من
التوصيات ومنھا -:
* يتعين على القيادة االدارية ان تكون مدركة لما تنطوي عليه االعمال م(ن مخ(اطر بيئي(ة وعليھ(ا ان
تقرر التغيير في االنتاج والعمليات التصنيعية من اجل المواكبة مع النظم الحديثة واستحداث عمليات
بيئية للحد من المخاطر وتقييم االثار البيئية .
* لتغطية متطلبات ادارة المخاطر البيئية فرضت الضرورة توافر قاعدة بيانات بيئية تتالئم مع انشطة
الشركة المبحوثة وان ھذه االمھمة تقع على عاتق ادارة المخاطر .
Abstract
The Risks Environmental Management engage an increasing number of
persons from different fields .The management and safeguarding of our
environment by business not only an important issue in today’s society ,but
also a challenge for the different enterprises to turn environmental
concerns into new business opportunities .In this respect ,Risks
Environmental Management is key element in achieving developing
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countries .Better access to good quality information and Environmental
data is prerequisite for improved Risks Environmental Management .
This research aims to describe how information technology can be used in
Risks Environmental Management ?
Through the answers based on the questions that research in Environmental
activities produces high quality data and information .It focuses on how to
improve the distribution and retrieval of such information ,but the
environmental practice ,availability varies and unclear environmental
policies for acc
The research has consists of two sides ,one is theoretical we collected it
information form the new books resources .The second side ,is practical
and the information about it is collected form the general company of
vegetable oils industry .
The finding led to a number of recommendations same of them were :• The managerial leadership will have to be increasingly aware of the
implications of environmental legislation on their business ,they will have
to decide on product and process changes to comply with new regulation
,introduce environmental audits and impact assessment .
• A reach engine and database with all the relevant environmental
information from the company ,and this activity must be do by the
environmental risks management .
المقدمة
ال تعد حماية البيئة والمحافظة عليھا من المخاطر البيئية من قبل المنظمات الصناعية امراً مھما ً في
 ب(ل تمث(ل تح(ديا ً ام(ام مختل(ف المنظم(ات ف(ي أمك(ان تحوي(ل المخ(اطر البيئي(ة، مجتمع الي(وم فح(سب
ًوفي ھ(ذا ال(صدد اعتب(رت ادارة المخ(اطر البيئي(ة عن(صرا، وااللتزام بھا الى فرص جديدة للمنافسة
 واصبح يتعين على المدراء ان يدركوا او اكثر وعيا ً لما تنط(وي.اساسيا ً في نمو وتطور المنظمات
وم(ا تفرض(ه م(ن اج(راءات، عليه التشريعات والمحددات البيئية من اث(ر عل(ى االعم(ال والم(شاريع
يجب اتخاذھا لتشمل التغيير في االنتاج والعمليات التصنيعية تمكنھم من المواكبة او االمتثال للنظم
ف((ضالً ع((ن ض((رورة اس((تحداث فحوص(ات بيئي((ة ق((ادرة عل((ى اس((تيفاء، والتوجيھ((ات البيئي((ة الجدي((دة
المتطلبات البيئية في معظم االنشطة المسببة لمخاطر التل(وث والمب(ادرة ال(سريعة للتع(رف والبح(ث
. عن المنافع البيئية ومواجھة التھديدات
ان االھتمام بادارة المخاطر البيئية اتى من حقول معرفية مختلفة ومتعددة وتجل(ى ھ(ذا االھتم(ام ف(ي
وفي ضوء المبادرات العالمية التي. اعداد السياسات البيئية التي تتسق مع االستراتيجيات االنمائية
عدت االعداد الجيد لنوعية المعلومات والبيانات البيئية،
َ اولت اھمية خاصة للظروف البيئية المحلية

81

No.5 ……………. JOURNAL
OF COLLEGE OF
EDUCATION ………………2011
م(ن متطلب(ات تح(سين ادارة المخ(اطر البيئي(ة .وم(ن ھن(ا ف(ان تكنولوجي(ا المعلوم(ات تعتب(ر اداة قوي((ة
لحفظ واسترجاع وتحليل وتقييم وتوزيع المعلومات البيئية ،وقد اسھمت التطورات التقني(ة ال(سريعة
للمعلوم((ات واالت((صاالت ف((ي ت((سھيل الح((صول عل((ى المعلوم((ات بغ((ض النظ((ر ع((ن مك((ان وجودھ((ا
وزمانھا .فضالً عن تعزيز اثر المعلومات البيئي(ة ف(ي القي(ام باالن(شطة البيئي(ة الت(ي ت(شمل التخط(يط
،والتنظيم ،الرقابة ،المراجعة ،التعليم ،التدريب ،الوعي ،االتصاالت ،والتقييم للمخاطر البيئية .
وازاء التحديات التي ابرزتھا ادارة المخاطر البيئية وتكنولوجيا المعلومات تتصدى الدراسة الحالية
لمشكلة جوھرية تتمثل في " كيف تحرز المنظمة الصناعية تقدما ً وتحافظ وتحد من مخاطرھا على
البيئة في الوقت نفسه ؟ " وف(ي ھ(ذا ال(سياق اث(ارت الباحث(ة ت(ساؤالت عدي(دة تتطل(ب االجاب(ة عنھ(ا
.ومن ھنا تنطل(ق اھمي(ة الدراس(ة ف(ي تك(وين رؤي(ه موض(وعية واض(حة ع(ن ادارة المخ(اطر البيئي(ة
وتدعيمھا وتطويرھا من خ(الل توظي(ف ادوات تكنولوجي(ا المعلوم(ات فيھ(ا ،وم(ن ث(م التع(رف عل(ى
واقع احدى مؤسساتنا )الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية ( عن ھذين المتغيرين ،ومعرفة مدى
التواف((ق ب((ين الواق((ع النظ((ري والتطبيق((ي .وم((ن ھن((ا ف((ان الدراس((ة تھ((دف ال((ى تحقي((ق مجموع((ة م((ن
االھداف منھا تقديم عرض تعريفي لمفھوم ادارة المخاطر البيئية وتكنولوجيا المعلوم(ات ،وبل(ورت
اھ((م ال((دالالت النظري((ة والتطبيقي((ة لھ((ذين المتغي((رين الت((ي يمك((ن اع((دادھا لالس((ھام ف((ي دف((ع االدارة
الصناعية المحلية في ادخال االعتبارات البيئية ض(من كاف(ة االن(شطة التنظيمي(ة ،وذل(ك ع(ن طري(ق
مراجعة االدب االداري من اجل تقديم االفكار واالراء النظري(ة م(ن جھ(ة ،ث(م الوق(وف عل(ى الواق(ع
البيئ(((ي والمعلوم(((اتي ف(((ي االط(((ار التطبيق(((ي العراق(((ي م(((ن جھ(((ة اخ(((رى .ولغ(((رض تق(((ديم االفك(((ار
والطروح(ات ت(م بن(اء ھيكلي(ة الدراس(ة عل(ى اس(اس المح(اور التالي(ة -:اخ(تص المح(ور االول بتق(ديم
منھجية الدراسة ،اما المحور الثاني فاختص بتقديم االطار النظري للبحث ،ثم المحور الثالث ال(ذي
تناول تحليل وتقويم متغيري البحث ،واخيراً اختتم البحث ب(المحور الراب(ع ال(ذي ض(م االس(تنتاجات
والتوصيات .
المحور االول  :منھجية االدراسة
* مشكلة الدراسة
ً
تشكلت مشكلة الدراسة االساسية وفق(ا لمقت(ضيات الحاج(ة ال(ى بل(ورة مفھ(وم ادارة المخ(اطر البيئي(ة
وآلي((ات تطبي((ق تكنولوجي((ا المعلوم((ات ف((ي تنفي((ذھا ،ومحاول((ة االجاب((ة عل((ى ال((سؤال ال((رئيس الت((الي
الموجه لمدير المؤسسة " :كيف تحرز المنظمة تقدما ً وتحافظ وتحد من مخاطرھا علEى البيئEة فEي
الوقت نفسه ؟" ويتفرع من ھذا السؤال مجموعة اسئلة اخرى فرعية ھي-:
 ما مدى توافر العناصر االساسية لنظام ادارة فعال للح(د م(ن المخ(اطر البيئي(ة بم(ا ال يتن(اقض م(عالسياسات االدارية للشركة ؟
 ھل تمتلك منظماتنا أنموذج عمل اداري بيئي يعمل على تعزيز ثقة المنتج(ين بالحاج(ة ال(ى ت(وافرالخبرات في ھذا المجال ؟وما مدى االلتزام بالمتطلبات البيئية لدى الشركة المبحوثة ؟
 كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات ان تقدم خيارات اوسع نطاقا ً من اجل تحقيق ادارة مخاطر بيئيةكفوءة ؟
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 ماطبيعة التاثيرات المحتملة الستخدام تكنولوجيا المعلومات في ادارة المخاطر البيئية في الشركةالمبحوثة؟
* اھمية الدراسة
تتسابق المجتمعات في وضع خطط تنموية تھدف الى النھوض بالبنية االقتصادية واالجتماعي(ة .اال
ان النمو السريع وغير المتوازن غالبا ً ما يؤدي الى مخاطر التلوث البيئي تارك(ة اث(اراً س(لبية عل(ى
المجتمع نتيجة الزيادة المتنامية الستنزاف الموارد ،وانواع التلوث في خ(ضم االس(تمرار ف(ي اقام(ة
الم((شاريع التنموي((ة وت((اثير ذل((ك عل((ى ص((حة ونوعي((ة الحي((اة .وف((ي ض((وء ذل((ك حظ((ي مفھ((وم ادارة
المخاطر البيئية باھتمام المختصين والدارسين في مختلف المجاالت واخذت تظھر منظمات عالمية
تاخذ على عاتقھا وضع استراتيجيات تشمل نشر الوعي البيئي للتخفيف من حدة من المخاطر البيئية
من خالل برامج ومشاريع وخطط .
تقترح ادارة المخاطر البيئية ان يكون من المناسب اعادة تنظيم المنظمات بحيث تعك(س االولوي(ات
البيئية ،وھذا من شانه ان يمنح الجھ(ة الم(سؤولة ع(ن البيئ(ة ف(ي الجھ(از االداري والتنظيم(ي للدول(ة
عامة وفي المنظمة خاصة مزيداً من السلطة العادة توجيه السياسات التي ت(ؤدي ال(ى التع(ارض او
التدھور البيئي فضالً عن توظيف التقنيات الحديثة للمعلومات في ھذا المجال .
* اھداف الدراسة
تھدف الدراسة الى بناء تأطير شامل عن الوضع الحالي الدارة المخاطر البيئية ف(ي م(صنع الرش(يد
وسيكون ھذا التأطير نقطة االتطالق نحو البحث في امكاني(ة توظي(ف ادوات تكنولوجي(ا المعلوم(ات
واالتصاالت في ادارة المخاطر البيئي(ة .وف(ي ض(وء م(شكلة البح(ث ت(م تحدي(د االھ(داف التالي(ة الت(ي
تسعى الباحثة الى تحقيقھا -:
 -1تقديم عرض تعريفي وتقويمي لمفھوم ادارة المخاطر البيئية في الواقع النظري وبيئة المؤسسات
العراقية.
 -2تحديد نقاط الضعف التي تعاني منھا ادارة المخاطر البيئية في المصنع عينة البحث والمشكالت
التي تواجھه على الصعيد المحلي .
 -3معرفة الخيارات التي تقدمھا تكنولوجيا المعلومات ودورھا في مواجھة المخاطر البيئية .
 -4بلورة اھم ال(دالالت النظري(ة والتطبيقي(ة لمتغي(ري البح(ث الت(ي يمك(ن اع(دادھا لالس(ھام ف(ي دف(ع
االدارة الصناعية المحلية في ادخال االعتبارات البيئية ضمن وظائف االنتاج في االنشطة كافة .
* منھج الدراسة
يقصد بمنھجية الدراسة استخدام االسلوب العلمي المنظم للك(شف ع(ن الحق(ائق م(ن خ(الل مجموع(ة
من القواعد العامة للوصول الى نتائج واھداف تلك الدراسة .واس(تناداً لمقت(ضيات الدراس(ة وطبيع(ة
المشكلة فسيعتمد منھج دراسة الحالة اسلوبا ً علميا ً للدراسة .وتعرف دراسة الحالة انھا وصف معبر
ومماث((ل للحقيق((ة ف((ي مف((ردات وارق((ام لموق((ف فعل((ي يتطل((ب جھ((داً ف((ي اس((تقراء جمي((ع المعلوم((ات
والبيانات التي تساعد في تكوين صورة واقعية لذلك الموقف الذي تتناوله الحالة .فضال عن االسھام
في توفير الفھم المطلوب من خ(الل التعم(ق ف(ي الدراس(ة ،وال(سعي لتكام(ل المعرف(ة اذ يعتم(د م(نھج
دراسة الحالة على اكثر من وسيلة للحصول على البيانات كالمقابلة والمالحظة ...،وغيرھا .
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*الحدود المكانية للدراسة
ً
اختيرت الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية موقعا الجراء الدراسة ،وتم التركيز على مصنع
الرشيد اكبر مصانع الشركة في بغداد واق(دمھا وھ(و الم(صنع االول والوحي(د ف(ي القط(ر ال(ذي يق(وم
بانتاج الزيوت السائلة الجراء دراسة الحال(ة .وم(ن مب(ررات ھ(ذا االختي(ار ھ(و س(عي الم(صنع نح(و
ايجاد الفرص التي تؤھله العتم(اد ادارة للمخ(اطر البيئي(ة .ك(ذلك ي(ستأثر قط(اع ال(صناعات الغذائي(ة
عموما ً وصناعة الزيوت النباتية خصوصا ً بعناي(ة متزاي(دة ف(ي العق(ود االخي(رة الس(باب متع(ددة م(ن
ابرزھ((ا ارتف((اع م((ستويات المعي((شة وازدي((اد تع((داد ال((سكان والطل((ب الم((صاحب ل((ذلك عل((ى الزي((وت
النباتية ،فضالً عن نشوء استخدامات جدي(دة للزي(وت النباتي(ة من(ذ المرحل(ة االول(ى لت(صنيعه ولغاي(ة
المرحلة االخيرة .وقد شھدت ھذه الصناعة تطوراً تكنولوجيا ً ملموسا ً ونجم عنه فھم اعمق للمخاطر
البيئية المصاحبة للعمليات االنتاجية التي تمر بھا مكونات ھذه الصناعة ابتداءاً م(ن م(صادر الم(واد
االولية ومروراً بالمراحل المختلفة التي تسبق االستھالك .بدأت شركة استخراج الزيوت النباتية –
م(صنع الرش(يد حالي(ا ً -ع(ام ) (1940وين(تج الزي(وت بنوعيھ(ا ال(صلبة وال(سائلة ،وال(صابون بنوعي((ه
التواليت والغسيل ،والمنظفات ،مع انتاج العبوات والفوارغ الخاصة بھا .
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* أنموذج الدراسة
مفھوم ادارة
المخاطر البيئية

مفھوم تكنولوجيا
المعلومات

تكنولوجيا المعلومات وادارة المخاطر
البيئية

نتائج الدراسة

استنتاجات وتوصيات

شكل يبين أنموذج الدراسة من اعداد الباحثة
* طرائق جمع البيانات
اعتمد على وسائل عدة للحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة وھي -:
الم(((صادر العربي(((ة واالجنبي(((ة ذات العالق(((ة بموض(((وع الدراس(((ة والت(((ي ت(((ضمنت الكت(((ب
-1
والدوريات والتقارير ....الخ .
تق((ارير واص((دارات ال((شركة والت((ي ت((ضمنت تق((ارير ع((ن الواق((ع البيئ((ي ونظ((م المعلوم((ات
-2
وتقنياتھا وعن نشاط الشركة .
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المحور الثاني  :ادارة المخاطر البيئية وتكنولوجيا المعلومات
تأطير نظري
اوالً  :المخاطر البيئية
 .1 .1االطار العام للخطر
تمتد التفاعالت بين النشاط الصناعي والبيئة الطبيعية واالجتماعية عب(ر طي(ف ف(سيح م(ن المراح(ل
يبدأ عند استخراج الخامات والمواد االولية المستخدمة في الصناعة ثم معالجتھا بالشكل المالئم لكي
تكون مدخالت للعملية الصناعية ومن ثم عمليات التصنيع نفسھا بك(ل تنوعاتھ(ا واش(كالھا ومع(داتھا
النتاج سلعة او توفير خدمة ثم استخدام السلع والخدمات وحتى لفظھ(ا كمخلف(ات بع(د انق(ضاء دورة
حياتھا .وف(ي ك(ل واح(دة م(ن ھ(ذه السل(سلة م(ن االن(شطة يلف(ظ ك(ل منھ(ا ال(ى البيئ(ة المحيط(ة كمي(ات
متفاوتة في الحجم والنوع والصفات واالثار من الغازات والسوائل والمواد الصلبة الخطرة ).(1
يعد الخطر من الظواھر المعقدة والمحيرة ،لذا يصعب اعتماد مفھوم محدد وموح(د متف(ق علي(ه م(ن
قبل الباحثين لتفسيره والوقوف على ابعاده مما حدا بالباحثين الى تبني ع(دد م(ن التوجھ(ات الفكري(ة
عبر دراساتھم لھذه الظاھرة .فھناك من يحصر الخطر بان(ه "ع(دم التاك(د الموض(وعي ال(ذي يح(دث
عن(((دما يك(((ون ھن(((اك ح(((دث غي(((ر مرغ(((وب في(((ه") .(2بمعن(((ى اخ(((ر ھ(((و ع(((دم التاك(((د ال(((ذي ي(((سبب
خسارة.وھناك دراسات اتخ(ذت م(ن نت(ائج الح(دث مج(االً لوص(ف مفھ(وم الخط(ر واالھتم(ام ب(ه .فق(د
وصف الخطر بانه"االختالف او التباين في النتائج الممكنه في الطبيعة او في موقف معين ").(3
ان المخاطر كان منظوراً اليھا على انھا من قبيل ما يحتمل وقوعه بصورة منتظرة او غير منتظرة
.لذلك كان التحوط لھا قابالً للتخطيط ان صح التعبير اذ ھي موضوع حماية مطلوبة .لق(د ت(م رص(د
مخاطر قطاعات كثيرة من الحياة االجتماعية من زوايا مختلفة :اجتماعية وثقافية واقتصادية ...الخ
لكن ابرز المخاطر التي تم تحليلھا بعمق كانت المخاطر البيئية المتأتية م(ن التح(والت التكنولوجي(ة
.فالمجتمع((ات الغربي((ة بع((د ان بن((ت ح((داثتھا وص((اغت المف((اھيم والق((يم المرتبط((ة بھ((ا ومنھ((ا التق((دم
اصبحت تعيش مخاطر البيئة الناتجة عنھا وانھا لمفارقة ان التقدم الذي يواجه المخاطر يقوم بانتاج
مخاطر اخرى ).(4
 .2 .1مفھوم ادارة المخاطر البيئية ومھامھا
ً
ب((الرغم م(((ن ان ادارة المخ(((اطر البيئي(((ة بمفھومھ(((ا الح(((ديث م(((ن الموض(((وعات الحديث(((ة ن(((سبيا ب(((ين
موضوعات وفروع االدارة اال ان ادراك المخاطر وماتمثله من قيد على النم(و االقت(صادي وت(امين
مواجھتھ((ا وتغطي((ة خ((سائرھا لي((ست م((سألة حديث((ة وانم((ا ھ((و ادراك ق((ديم ق((دم عل((م االدارة نف((سه
).(5شھدت ادارة المخاطر تطوراً مھما ً من حيث المفھوم ،حصل منذ دراس(ات )ھن(ري ف(ايول( ع(ام
 1916عن دور االدارة اآلمنه واھدافھا في حماية ممتلكات المنظمة البشرية والمادية من الحوادث
التي تھدد تقدم المنظمة ومصير اعمالھا .وھ(ذا المنظ(ور اع(اد البح(ث في(ه الباح(ث نف(سه ليع(د ادارة
المخاطر جزءاً من الوظائف االساسية في المنظمة والموازية للوظائف االدارية والفني(ة والتجاري(ة
فيھا وتمثل ھذه المساھمات بداية االھتمام بھذا النشاط ال(ذي يھ(دف ال(ى تفھ(م طبيع(ة المخ(اطر الت(ي
تتعرض لھا المنظمات لكي تحدد ما يجب عمله ازاءھ(ا واتخ(اذ الت(دابير لمواجھتھ(ا وتخفي(ف ح(دتھا
واثارھا ).(6

86

No.5 ……………. JOURNAL
OF COLLEGE OF
EDUCATION ………………2011
وخالل العقد االخير م(ن الق(رن الع(شرين ط(رأ توس(ع ت(دريجي عل(ى موض(وع ھ(و ج(زء م(ن ادارة
المخاطر عامة اال وھو ادارة المخاطر البيئية الذي كان محدوداً بنتائجه حيث اتخذ ھيئة استراتيجية
عن "كيفية تسجيل ومعالجة المخاطر الملوثة للبيئ(ة" بمعن(ى اخ(ر ،ان ادارة المخ(اطر البيئي(ة تعن(ى
بوضع الخطط والسياسات البيئية من اجل رصد وتقييم المخاطر البيئية للمشروع الصناعي على ان
تتضمن جميع المراحل االنتاجية بدءاً من الحصول على المواد االولية وصوالً ال(ى المن(تج النھ(ائي
والجوان(ب البيئي(ة المتعلق(ة ب((ه ).(7وتع(رف ادارة المخ(اطر البيئي(ة ب((نفس االتج(اه عل(ى انھ(ا "العملي((ة
المسؤولة عن تسجيل ومعالجة المخاطر الملوثة ،وتستند على عدة عوامل منھا القانونية والسياسية
واالقتصادية واالخالقية " ).(8اما اھم المھام التي تنھض بھا ادارة المخاطر البيئية ف(يمكن ح(صرھا
)( 9
باالتي -:
 -1تحليل المخاطر  -:ھذا النوع من التحليل يتضمن استخدام بعض التقنيات الفني(ة واالداري(ة الت(ي
تسھم في تشخيص العوامل المساھمة في حدوث المخاطر .فعلى سبيل المثال المعلوم(ات الفني(ة لھ(ا
دور كبي((ر وض((رورة ملح((ة ف((ي تحلي((ل المخ((اطر الھندس((ية والفني((ة الت((ي ق((د ت((صيب البيئ((ة بال((ضرر
وخ(صوصا ً ف(ي المنظم(ات الكبي((رة لتع(دد العملي(ات االنتاجي(ة والمنتج((ات والخط(ط االنتاجي(ة وحت((ى
مواقع العمل مما يجعل خسائر خطر معين غير منظورة .
 -2خيارات السيطرة على المخاطر  -:تتضمن تحديد طرق السيطرة على المخ(اطر وي(تم ذل(ك م(ن
خالل اعتماد مؤشرات تساھم في االستعداد والتھيئة لمواجھة المخ(اطر ،اذ تق(دم خي(ارات ال(سيطرة
طرقا ً قانوني(ة لتخف(يض وتحلي(ل وتق(ويم المخ(اطر .وف(ي ض(وء نت(ائج التحلي(ل ي(تم تخ(صيص الكل(ف
المباشرة وغير المباشرة والموارد المطلوب(ة أي اعتم(اد ميزاني(ة للمخ(اطر ض(من ميزاني(ة المنظم(ة
العام((ة .وف(((ي منظم(((ات اخ(((رى اق((ل م(((ستوى باالھتم(((ام ب(((ذلك االم((ر تق(((وم باعتم(((اد مجموع(((ة م(((ن
االجراءات للسيطرة والمتابعة وھذه تعطي اطار عقالني يتم بواسطته وصف المخاطر على اساس
معرف((ي فيك((ون تحلي((ل المخ((اطر عملي((ة موجھ((ة علمي((ا ً تتكام((ل م((ع الظ((روف االجتماعي((ة والثقافي((ة
والسياسية لوضع سياسات قرار المواجھة والتنفيذ .
 -3قرار التنظيم  -:وھي مھمة التنفيذ فتعمل المنظمة من خالل انشطة ادارة المخاطر على الت(أثير
في تدنية فرصة حدوث الخسائر او تخفيض شدتھا .والبد من االشارة الى ان ادارة المخاطر عموما ً
تبحث في جميع المواقف التي تتضمن حدوث الخسائر فيھا وال تقف عن(د المخ(اطر البيئي(ة .كم(ا ان
الترابط بين ھذه المھام يشكل اطاراً ش(امالً ومتك(امالً لمعالج(ة المخ(اطر البيئي(ة ف(ي عم(وم المنظم(ة
).(10
 .2 .2اھمية ادارة المخاطر البيئية
معروف ان التحديات البيئية التي يعيشھا عالمنا الحديث تتجاوز بكثير مسألة بقاء نوع م(ن االن(واع
ف((ي الطبيع((ة دون ت((أثر ،فاالض((رار الناجم((ة ع((ن الت((صحر ،والتل((وث عل((ى انواع((ه ،وتغي((ر المن((اخ
العالمي ،وعدم االستقرار االجتماعي ،والحروب تسبب ازمات اجتماعية عديدة في حياة الناس .اننا
نواجه تحديات ھائلة ويتطلب االمر في سياق ھذه المواجھة ان ي(تم التعام(ل م(ع االعتب(ارات البيئي(ة
بالشكل الذي تستحقه ومع وجود تكنولوجيا المعلومات اص(بحت الظ(روف مؤاتي(ه للنج(اح ف(ي تنفي(ذ
سياسات متكاملة الدارة البيئة ،لھ(ذا يج(ب ان نعم(م ال(وعي العمي(ق للبيئ(ة ويج(ب ان ي(صبح انھم(اك
المجتمعات المحلية الفاعل في ادارة بيئتھا شانا ً يوميا ً ).(11
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م (ن المھ((م أن ن((شير إل((ى ض((رورة االھتم((ام بال((شق الوق((ائي ال((ذي يغي((ب ع((ن تفكي((ر االدارة وف((ي
استراتيجيات المنظمات الحالية وفق ما اتفقت عليه نتائج دراسات سابقة عدي(دة .أن االس(تراتيجيات
ف(ي معظمھ((ا بوض((عھا ال((راھن تفتق((ر إل((ى الم((ضامين البيئي(ة ،كم((ا أنھ((ا ترك((ز عل((ى الحق((ائق العلمي((ة
المجردة دون ربطھا بالواقع المحلي ومخاطره البيئية.ومن ھنا نؤكد على أن االھتمام بالشق الوقائي
ق((د يك((ون ال((سبيل لتالف (ي العدي((د م((ن المخ((اطر واألم((راض ).(12م((ع ض((رورة الت((سليم ب((أن ال((وعي
بالمخاطر البيئية مسؤولية مشتركة ب(ين المنظم(ة والمؤس(سات األخ(رى ف(ي المجتم(ع ،وباعتب(ار أن
تنمية وعي األفراد والجماعات يمثل خطوة محورية الزمة للحصول على معلومات اكثر عمقا ً عن
المشكالت البيئية وما تسببه من مخاطر وأضرار؛ فإن خطط المنظمات تتعاظم مسؤوليتھا في القيام
بدور اكثر فعالية في تحقيق ذلك الوعي من منطلق ارتباط ادارة المخاطر بالكثير من القضايا البيئية
وما حظيت به االخيرة من اھتمام واسع .كل ھذا يفرض على المنظم(ات أن ترك(ز اھتم(ام الع(املين
على تلك القضايا الت(ي أص(بحت ش(ديدة الت(أثير عل(ى حي(اة اإلن(سان واإلخ(الل ب(اتزان البيئ(ة وتھدي(د
مكوناتھا وعناصرھا ).(13
 .3 .1انواع المخاطر البيئية
لعل النشاط الصناعي ھو اكثر االنشطة البشرية حساسية في اثاره على البيئة الطبيعية واالجتماعية
)(14
.وھناك قيود ثالثة رئيسية تفرضھا البيئة على اي نشاط انساني يقتضي االمر تاكيدھا وھي -:
 (1ح((سن اس((تغالل الم((وارد غي((ر المتج((ددة لتحقي((ق اكب((ر فائ((دة ممكن((ة .منھ (ا )االقت((صاد وترش((يد
االستھالك من المواد والطاقة(.
 (2عدم تجاوز قدرة الموارد المتجددة على تجديد نفسھا حتى ال تفنى .
 (3عدم تجاوز قدرة البيئة على ھضم ما نلفظه اليھ(ا م(ن النفاي(ات بانواعھ(ا )التل(وث ال(شديد للھ(واء
والماء والتربة (.
توجد المخاطر البيئية على شكلين ،االول المخاطر البيئية الطبيعي(ة الق(صيرة الم(دى كاالع(صارات
والزالزل والفيضانات .والشكل الثاني ھي المخاطر البيئية الكبرى مثل الحوادث الصناعية وحرق
ابار النفط كما تشمل المخاطر غير المقصودة لنشاطات بشرية مثل بناء السدود ).(15وھناك تصنيف
وضعته)  (EPAاالمريكية ف(ي تحلي(ل المخ(اطر عل(ى اس(اس ن(وعيين اساس(يين :االول يرك(ز عل(ى
مخاطر الصحة البشرية ،والن(وع الث(اني يرك(ز عل(ى المخ(اطر البيئي(ة )الطبيعي(ة( وتخ(ص النبات(ات
والحيوانات والنظم البيئية ).(16
فيما يخص المخاطر البيئية يمكن شرحھا من خالل الشكل ) (1بصورة مبسطة تبدأ بالخطوة االولى
وھ((ي ص((ياغة الم((شكلة وي((تم تحدي((دھا م((ن جھ((ات ع((دة من((ه اص((حاب االھتم((ام والم((صالح والعلم((اء
والمھتمين وجميعھم ينطلقوا من نقطة وھي تحديد المسبب الرئيسي للضرر او التل(ف ال(ذي ي(صيب
النظام البيئي والذي اغلب االحيان يحصل بسبب النشاطات البشرية الملوثة .ثم تاتي الخطوة الثانية
وھي التحليل التي ترك(ز عل(ى دراس(ة ك(ل ال(ضغوط الت(ي ت(دخل عل(ى البيئ(ة ،وكي(ف يمك(ن ت(شتيتھا
،ونقلھ((ا لجعلھ((ا ب((صيغة ق((ادرة عل((ى التعام((ل معھ((ا وف((ق االس((اليب البايولوجي((ة .وبع((د دراس((ة كيفي((ة
توظيف االفكار التي يقدمھا العلماء وتجريبھا لتحدي(د ال(ضرر او الخط(ر البيئ(ي ت(اتي الخط(وة الت(ي
تاخذ على عاتقھا تشخيص اھم الخصائص لكل نوع من انواع المخاطر الت(ي ت(م ت(سجيلھا وتحليلھ(ا
,واخيراً تاتي الخطوة التي يتم فيھا بلورة مھمة ادارة المخاطر البيئية حيث تعمل على توصيف لكل
المخ((اطر الم((سجلة ،ومناق((شة ك((ل الخي((ارات المقابل((ة لمعالجتھ((ا ،وتف((سير درج((ة الثق((ة بتق((ديرات
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ھذه الصورة ھي االس(اس للق(رارات الت(ي ت(ضعھا الجھ(ات الت(ي تعتم(د. المخاطر المحتملة والبعيدة
.(17) ادارة لمخاطرھا البيئية

 

 

 

     
 



 



 

 





 

 تحليل المخاطر البيئية: (1) شكل
Source :Steiner,George A. & Steiner,John F. ,"Business Government and
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ثانيا ً :تكنولوجيا المعلومات
 .1 .2مفھوم تكنولوجيا المعلومات
ً
ان المعلومات ھي السبيل لزيادة الوعي بطائفة الخيارات المتاحة ،فضال عن انھا تجعل الفرد يمتلك
القدرة على ان يقر ما افضل الخيارات ،ولكون المعلومات تمثل عصبا ً ھاما ً في المجتمعات الحديثة
فتقنياتھا غيرت طبيعة النشاط االقتصادي ،ووتيرته وانھا اوجدت منتجات واسواق ومؤسسات وقيم
جديدة ،علماً انه لمدة وجيزة كان تداول المعلومات ومعالجتھ(ا حك(راً عل(ى العق(ل الب(شري الن ذل(ك
يتطلب جھداً ذھنيا ً لتصنيفھا وتنسيقھا واالنتقاء منھا ثم نقلھ(ا ال(ى الجھ(ة الم(ستفيدة ).(18ومم(ا الش(ك
فيه ان لالبداع التقني دوراً مھما ً للتقدم البشري فمن خالل التطورات ابتكر االنسان ادوات لتحسين
مختلف مجاالت الحياة ،وقد حدث تداخل في تحوالت الي(وم لتكنولوجي(ا المعلوم(ات م(ع تح(ول اخ(ر
لالتصاالت ومعا ً يخلقان انموذجا ً جديداً ھو عصر الشبكات ).(19
وقد ادى التقدم التقني المذھل في تكنولوجيا المعلومات الى طلب متنامي على ضرورة تأطيرھا من
قبل الباحثين والدراسين وھو ما حولھا الى مجال خصب للدراس(ة والتحلي(ل وعلي(ه ھن(اك تعريف(ات
متع((ددة لتكنولوجي((ا المعلوم((ات لك((ن الج((وھر واح((د .فق((د عرف((ت بانھ((ا "الح((صول عل((ى المعلوم((ات
الصوتية والمصورة والرقمي(ة والت(ي ھ(ي ب(شكل ن(ص م(دون وتجھيزھ(ا او اختزانھ(ا او بثھ(ا وذل(ك
باستخدام توليفة من المعدات االلكتروني(ة ").(20وعرف(ت اي(ضا ً بانھ(ا "ت(ضم ك(ل التقني(ات المتط(ورة
التي تستخدم في تحويل البيانات بمختلف اشكالھا الى معلومات تستخدم م(ن قب(ل الم(ستفيد منھ(ا ف(ي
كافة مجاالت الحياة ").(21
م((ن خ((الل التعريف((ات لتكنولوجي((ا المعلوم((ات اع((اله ت((ضع الباحث((ة مفھوم((ا ً ت((راه ش((امالً لتكنولوجي((ا
المعلوم(ات وھ((و انھ((ا الم((صطلح المعب((ر ع((ن امت(زاج نت((ائج وخالص((ات ث((الث ث((ورات وھ((ي :ث((ورة
المعلومات ،وثورة وسائط االتصال وثورة الحواسيب االلكترونية وجوھر ذلك االمتزاج ھو تخزين
المعلومات بشكل منظم ومنسق يسھل عملية استرجاعھا بوس(اطة اي م(ستخدم وتوص(يلھا للمھتم(ين
ومتخذي القرارات في اسرع وقت وباقل جھد .
م((ع دخ((ول المنظم((ات مرحل((ة عم((ل جدي((دة تج((سد الرؤي((ه الم((ستقبلية وم((ع ت((زامن ذل((ك لمتغي((رات
وتح((ديات يواجھھ((ا العم((ل االداري ب((شكل ع((ام فق((د ادرك((ت االدارات العلي((ا للمنظم((ات ب((ان التنظ((يم
المعمول به خالل السنوات الماضية وبالرغم من صياغته سجالً ناجحا ً في تاريخھا في تلك المرحلة
الزمنية فقد اصبح االن وبفضل تكنولوجيا المعلومات التي اوجدت مجاالت جديدة غير قادر بسماته
وخصائصه على مواجھة التحديات المرتقبة وان كان ذلك التنظيم ومن(ذ البداي(ة ق(د اعتم(د التخط(يط
االستراتيجي الدائم ).(22

 .2 .2فوائد تكنولوجيا المعلومات
ان العوام(ل البيئي((ة والتنظيمي((ة والتقني((ة يمك(ن ان تتغي((ر ب((سرعة وف((ي بع(ض االحي((ان بطريق((ة غي((ر
متوقعة .وھكذا فان المنظمات بحاجة الى االستجابة وبشكل متكرر وسريع على المشكالت الناش(ئة
،والفرصة الناتجة عن البيئات الجدي(دة لمج(االت العم(ل.وف(ي معظ(م الح(االت يمك(ن ان تك(ون ادارة
المعلومات تكنولوجيا ً ھي الحل وقلب ھذه التكنولوجيا ھو مستوى المعلومات ).(23
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يتيح مفھوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التفاوض ب(ين الق(وى الفاعل(ة ح(ول المب(دأ القائ(ل ان(ه
مھما بدى القرار فرديا ً فھو قب(ل ك(ل ش(يء اح(د اث(ار ال(شبكة االجتماعي(ة والت(صورات الت(ي تكونھ(ا
القوى الفاعلة تتشكل انطالقا ً من تفاعل المعلومات المتداولة في الشبكات .ويمك(ن ان نجم(ل الفوائ(د
)(24
المتحققة من توظيف تكنولوجيا المعلومات في انجاز االعمال باالتي -:
 .1تسريع تطوير آليات فعالة للنمو االقتصادي  :فتشجيع التنمية المستدامة يتم م(ن خ(الل تح(والت
الي((وم لتكنولوجي((ا المعلوم((ات ف((ي دول الع((الم .والدوات تكنولوجي((ا المعلوم((ات اس((تخدامات مھم((ه
تتراوح بين تحسين نوعية الحياة  ،وزيادات ضخمه في االنتاجيه االقت(صاديه  ،وخف(ض ف(ي نفق(ات
التبادالت والمعامالت التجاريه.
 .2تحسين اتخاذ القرارات :فغالبا ما تحسن تكنولوجي(ا المعلوم(ات عملي(ات االعم(ال وتخل(ق مناخ(ا ً
يلب((ي طموح((ات كاف((ة االط((راف وتج((سد عالق((ات عم((ل اكث((ر ديناميكي((ه وطويل((ه الم((دى مبني((ه عل((ى
المصلحة المشتركه وتراعي متطلبات االلفيه الثالثه التي تشھد صناعه المعلومات خاللھا المزيد من
المنافسه.
.3ادارة المخ Eاطر :حي((ث تعم((ل تكنولوجي((ا المعلوم((ات عل((ى تمك((ين المنظم((ة م((ن ادارة العدي((د م((ن
المخ((اطر المحتمل((ة ،وخف((ض احتماالتھ((ا م((ن خ((الل البح((ث العلم((ي والتنظ((يم والق((درات التنظيمي((ة
،فحينما تكون ھذه القدرات مبنية على اساس معلوماتي قوي تتمكن الدول الى ح(د بعي(د م(ن ض(مان
ان تصبح تكنولوجيا المعلومات قوة ايجابية من اجل التنمية .
.4ادارة المستقبليات  :يشغل موضوع الم(ستقبليات حي(زاً كبي(راً م(ن الجھ(د الفك(ري واالن(ساني ف(ي
عالمن((ا المعاص((ر وتتن((افس ال((دول والمجتمع((ات فيم((ا بينھ((ا م((ن اج((ل ابتك((ار اآللي((ات والتكنولوجي((ا
للمعلومات التي تتيح لھا افتراض الصيغ المستقبلية االكثر قربا ً من الواقع والذي سيمكنھا من ايجاد
م((وطىء ق((دم لھ((ا ف((ي ع((الم الغ((د وس((تكون ھن((اك حاج((ة ماس((ة الس((ناد دور رئي((سي لت((راكم المعرف((ة
واالبتكار التكنولوجي خالفاً للدور الثانوي الذي كانا يقومان به في ظروف السوق المعزولة .
.5السيطرة علEى المعلومEات  :تح(سن تكنولوجي(ا المعلوم(ات الطريق(ة الت(ي يمك(ن البح(ث فيھ(ا ع(ن
البيان((ات ،وجمعھ((ا ،واختيارھ((ا ،وت((صنيفھا لزي((ادة س((رعة تعل((م المناف((سين المحتمل((ين ،وق((د اص((بح
باس((تطاعة تكنولوجي((ا المعلوم((ات المتقدم((ة الي((وم ان تجع((ل م((ن الممك((ن جم((ع كمي((ات ھائل((ة م((ن
المعلومات المستقاة من اماكن شديدة االختالف والتباعد .
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ثالثا ً  :ادارة المخاطر البيئية وتكنولوجيا المعلومات
 .1 .3تكنولوجيا المعلومات في ادارة المخاطر البيئية
ت((شكل ادارة المخ((اطر البيئي((ة اح((دى اب((رز الق((ضايا الت((ي تواج((ه المنظم((ات ف((ي م((صيرھا وم((صير
المحيط الطبيعي المائل الى تدھور مستمر نتيجة التقدم االقتصادي واالجتماعي الذي وضع التوازن
الطبيعي في خطر لعدم االخذ بالحسبان وبالجدية الالزمة النتائج السلبية المرتقبة م(ن التط(ور غي(ر
المنظم .وقد يكون للضغوط التنظيمية والمالية ت(أثير عل(ى ادارة المخ(اطر البيئي(ة متم(ثالً ف(ي العم(ل
على رض(وخھا لمتطلب(ات الموائم(ة او االذع(ان ب(شكل ي(نعكس س(لبيا ً عل(ى دم(ج االعتب(ارات البيئي(ة
بفرص االعمال ).(25
لذلك وانطالقا ً من ھذا الواقع الحديث الذي يشغل العالم برمته ،يمثل استخدام تكنولوجيا المعلوم(ات
امالً مضيئا ً للمعنيين بالبيئة فال جدال ان مثل ھذا االستخدام يتيح انتفاعا ً افضل للم(وارد ،واقت(صاداً
في التكاليف ،فضالً عن سرعة ھائلة ودقة كبي(رة ف(ي انج(از العم(ل .ويمك(ن ح(صر اھ(م االض(افات
)(26
التي قدمتھا تكنولوجيا المعلومات الدارة المخاطر البيئية -:
 (1ت((ستخدم ادوات تكنولوجي((ا المعلوم((ات ف((ي ت((سھيل وظ((ائف البح((ث والتط((وير م((ن خ((الل المعالج((ة
الدقيق(ة وال((سريعة ف((ي مراقب(ة المعلوم((ات البيئي((ة ال(ضخمة وادارتھ((ا ب((شكل م(نظم وحي((وي مم((ا ي((سمح
لمتخذي القرارات من تقديم قرارات رصينة وفاعلة .
 (2ان االس(تخدام ال(صحيح لتكنولوجي(ا المعلوم(ات س(يمكن الم(دراء م(ن ان ي(صبحوا اكث(ر ق(درة عل(ى
احتواء المخاطر البيئية واالنسجام مع التطورات المستجدة في بيئة العمل وذلك بسبب ان الوقت الذي
كان يصرف سابقاً على ق(ضايا معالج(ة المخ(اطر اص(بح ي(صرف بف(ضل تكنولوجي(ا المعلوم(ات عل(ى
التحليل والبحث والمقارنة والتنبؤ بالمخاطر .
 (3ان تكنولوجي(ا المعلوم((ات والتق(دم ف((ي االت((صاالت العالمي(ة منح((ت المنظم((ات المزي(د م((ن المرون((ة
ً
فضال عن مستوياتھا التنظيمية
لغرض قيامھا بصياغة استراتيجياتھا الدارة المخاطر البيئية العالمية ،
وان احد االسباب ھو ان متطلبات ادارة المخاطر قد اصبحت اكثر ديناميكية وسرعة .
 (4ان تكنولوجيا المعلومات يمكن ان تدمج او تؤثر على برامج الحماية من المخاطر البيئية من خالل
الت((أثير عل((ى عواملھ((ا االساس((ية وھ((ي التخط((يط والتنظ((يم ،وجم((ع المعلوم((ات ،وتقييمھ((ا ،وتحليلھ((ا ث((م
التنفيذ .
 (5ت((سمح تكنولوجي((ا المعلوم((ات ل((الدارة العلي((ا ان تتفاع((ل م((ع الع((املين وتخل((ق توجھ((ات م((شتركة
،وتمكين العاملين ايضا ً م(ن ان ي(شاركوا ف(ي ادارة المخ(اطر البيئي(ة اض(افة ال(ى الم(شاركة ف(ي اع(داد
وتنفيذ البرنامج الخاص بالرصد البيئي واالستفادة من بياناته .
 (6تعد تكنولوجيا المعلومات المسؤولة عن جمع وتبويب وتوثيق المعلومات ون(شرھا ع(ن المنظم(ات
المستھدفة بالرقابة البيئية وعن المخاطر المسجلة وعن نشاطات البرامج التنفيذية اداة مھمة تتيح ادارة
المخاطر البيئية بطريقة فعالة). (27
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.2 .3االنشطة المعلوماتية في ادارة المخاطر البيئية
العالم يعيش في عصر المعلومات وھذه الحقيقة يلمسھا كل فرد يحيا احوال المجتمع الحديث السريع
التغيير .ومن يمتلك المعلومات الصحيحة ف(ي الوق(ت المناس(ب ي(ستطيع ال(تحكم ف(ي م(وارد الطبيع(ة
والسيطرة عليھا والحد من المخاطر البيئي(ة لتحقي(ق ص(الحه وص(الح مجتمع(ه  .ان ادارة المخ(اطر
)(28
البيئية تعتمد اساسا ً على اربعة انشطة مترابطة الدارة معلوماتھا وھي -:
 -1ادارة المعلومات والمعرفة  :وقد كان اح(د ال(ضغوط الرئي(سة عل(ى المنظم(ات ھ(و الك(م المف(رط
للمعلومات ،ولغرض التعامل مع ھذا الضغط برزت الحاجة الى بناء بنية اساسية مناسبة لتكنولوجيا
المعلومات واستخدام مناھج فعالة لخزن الكميات الكبيرة م(ن المعلوم(ات وال(دخول اليھ(ا وتوجيھھ(ا
واس((تخدامھا ب((شكل مناس((ب .وان ادارة المعلوم((ات اش((تملت عل((ى المعرف((ة اي((ضا ً لك((ون تكنولوجي((ا
المعلوم((ات ھ((ي نظ((م ات((صاالت م((صممة لت((سھيل الم((شاركة ف((ي المعرف((ة والبح((ث عنھ((ا ومراقب((ة
االطالق المستمر للمعلومات والمعرفة وتسعى برامج ادارة المخاطر البيئية الى تطوير القدرة على
التقييم البيئي عبر اقام(ة ش(بكات معلوم(ات ع(ن المخ(اطر البيئي(ة وم(صادرھا والھ(دف م(ن ذل(ك ھ(و
اكتشاف حاجات المنظمات ومساعدتھا لتوسيع قدرات شبكاتھا المعلوماتية .
 -2خزن المعلومات :لتخزين الكميات المتزايدة باستمرار من المعلومات فان المنظمات تقوم بأنشاء
مخازن عمالقة للمعلومات منظمة بشكل تمكن المستخدم من الوصول اليھا بسھولة وتتم مكاملة ھذه
المخازن المعلوماتية مع شبكة االنترنت بحيث يمكن الوصول اليھا من أي موقع وفي أي وقت .
 -3تجھيز المعلومات :وتشمل عملية االختيار ،والتصنيف ،والتفسير المناسب للمعلومات المتوافرة
في مخازنھا .وخالل اغلب عقود الق(رن الع(شرين كان(ت ت(تم العملي(ة بالعم(ل الي(دوي او اذا م(ا تم(ت
االستعانة بالحاسوب فقد كان ذلك من خالل بعض برامجه البسيطة بينم(ا التقني(ات الحديث(ة المتعلق(ة
باس((تخراج وتجھي((ز المعلوم((ات تمك((ن حت((ى االف((راد ذوي المعرف((ة المح((دودة بالقي((ام بھ((ذه العملي((ة
بصورة جيدة .
 -4االتصاالت :تعد المفاھيم االساس(ية ع(ن االت(صاالت نقط(ة انط(الق ض(رورية لتحلي(ل العدي(د م(ن
انواع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات .فحينم(ا يك(ون ھن(اك ع(دم ت(الؤم ب(ين التكنولوجي(ا واحتياج(ات
الموق((ف ق((د تعي((ق االت((صاالت ب((دالً م((ن ان ت((ساعد النھ((ا ادوات م((سؤولة ع((ن توص((يل المعلوم((ات
وتوزيعھ((ا .وق((د جع((ل االس((تخدام الواس((ع لالنترن((ت العدي((د م((ن المنظم((ات تطب((ق مف((اھيم الم((شاركة
بالمعلومات للبرامجيات الجماعية على نطاق واسع عن طريق خلق نوع من نظم االتصاالت وھي
)(29
الشبكات الداخلية والشبكات الخارجية
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المحور الثالث :تحليل وتقويم متغيري البحث
 *1الجھة المسؤولة عن ادارة المخاطر البيئية
تأكد من خالل االطالع على الھيكل التنظيمي لمصنع الرشيد وجود شعبة مختصة بالبيئة والحوادث
والمخ((اطر تعم((ل تح((ت ق((سم التفت((يش الھندس((ي وال((سالمة ال((صناعية )انظ((ر ال((شكل . (2ام((ا مھ((ام
ومسؤوليات المدير المسؤول فانھا مقتصرة على التحقق من امتثال المصنع للمح(ددات ال(واردة ف(ي
التشريعات واللوائح والق(رارات ع(ن انبع(اث الملوث(ات ومعالج(ة المخلف(ات ودراس(ة المخ(اطر الت(ي
تتطلب تدخل القسم ،وبيان المعالجات التي ينبغي اتخاذھا .من ناحي(ة اخ(رى نج(د ض(عف ف(ي ت(أثير
ھذه الشعبة نحو تبني آليات وامكانيات ادارة المخاطر البيئية ،ال بل ال يوجد وعي او ادراك لمفھوم
ھذه االدارة ال لدى االدارة العليا وال الدنيا بل الخطورة محصورة عندھم بالحوداث التي قد تحصل
في اثناء العمل .

مدير المصنع

شعبة البيئة

قسم الفحص
والتفتيش
الھندسي

شعبة
الطبابة

قسم السالمة
الصناعية

شكل ): (2موقع ادارة المخاطر البيئية
المصدر  :الھيكل التنظيمي لمصنع الرشيد
 *2التشريعات البيئية الخاضع لھا المصنع
تع((د ص((ناعة الزي((وت النباتي((ة ح((سب ق((انون حماي((ة وتح((سين البيئ((ة ذو ال((رقم) (3لع((ام  1997م((ن
ال((صناعات الملوث((ة )ص((نف أ( النھ((ا ذات عملي((ات انتاجي((ة متكامل((ة تب((دأ م((ن الم((واد االولي((ة م((روراً
بالمراحل التحويلية وانتھاءاً بالتعبئة والت(سويق مم(ا ف(رض عليھ(ا مح(ددات موقعي(ة ومتطلب(ات بيئي(ة

94

No.5 ……………. JOURNAL
OF COLLEGE OF
EDUCATION ………………2011
االطار ). (1زيادة على ذلك يخضع المصنع انشطته الى محددات نظ(ام ص(يانة االنھ(ار م(ن التل(وث
رق(((م  25لع(((ام
ب**2 -
ب–*1
المادة
ت
1967
اللون
1
والتعليم((((((((((ات
45
اقل من 35
الحرارة
2
الملحق((((((ة ب((((((ه
75
60
المواد العالقة
3
الجدول ).(1
9.5-6
9.5-6
 4تركيز آيون الھيدروجين
االوكسجين المذاب
5
1000
اقل من 40
B.O.D
6
اقل من 100
CO.D.CR
7
0.5
0.05
السيانيد
8
الجدول )(1
10
5
الفلور
9

المح(ددات الفيزياوي((ة والكيمياوي((ة والبايولوجي((ة المطلوب((ة للمي(اه المتخلف((ة والم((صرفة ال((ى الم((صادر
المائية او المجاري العامة )التراكيز المذكورة ادناه محسوبة بالملغم/لتر عدا ما مذكر ازائھا(
600
الكلوريدات
10
10-5
0.05-0.01
الفينول
11
400
الكبريتات
12
50
النترات
13
3
الفوسفات
14
االمونيوم
15
0.1
0.1
الرصاص
16
10-3
الھيدروكاربونات
17
3
الكبريتيد
18
*ب–: 1
7
ثاني اوكسيد الكبريت
19
المي(((((((((((((((((((((اه
غير مسموح به
الكحول النفطي
20
المصرفة الى
المذيبات العضوية
22
الم((((((((((((((صدر
المائي ** ب –  : 2المياه المصرفة الى المجاري العامة
المصدر  :التشريعات االبيئية ، 1998،ص .28-25:
يتابع االمتثال للقوانين والمحددات والمتطلبات البيئية في المصنع لجان تفتيشية تقوم بعملية التفت(يش
البيئي فتوجه االھتمام للمخاطر البيئية التي يحتمل حصولھا .ومن خالل المالحظة اتضح للباحثة ان
الم((صنع لدي((ه جمل((ة م((ن نق((اط ال((ضعف منھ((ا نق((ص ال((وعي البيئ((ي ل((دى جمي((ع الع((املين فيم((ا يتعل((ق
بالمخاطر البيئية لالنشطة االنتاجية التي يقوم بھا الم(صنع عام(ة ،وك(ذلك ان البن(ى التحتي(ة للمراقب(ة
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والرص((د والتفت((يش البيئ((ي وتنفي((ذ االلت((زام والمتطلب((ات البيئي((ة م((ن قب((ل الجھ((ة الم((سؤولة ع((ن ادارة
المخاطر البيئية ھي اما متواضعة او غير كافية بالمرة .
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 *3انواع المتطلبات البيئية في المصنع
يعد نظام السيطرة والتحكم من المتطلبات البيئي(ة االساس(ية والخط(وة االول(ى ال(ى تعزي(ز الحماي(ة م(ن
المخاطر البيئية .وفيما يلي مناقشة النواع المتطلبات البيئية المستخدمة في مصنع الرشيد .
*متطلبات معايير نوعية المحيط  :تعد معايير نوعية المحيط اھدافا ً لنوعية البيئة المحيطة يمك(ن م(ن
خاللھ((ا وض((ع الح((دود الق((صوى الم((سموح بوجودھ((ا للملوث((ات الموج((ودة ف((ي الم((اء والھ((واء والترب((ة
.ويلزم ان يكون ھناك اتفاق واضح على االھداف المرجوة وتحدي(د مع(ايير نوعي(ة يقب(ل بھ(ا المجتم(ع
اليجاد بيئة نوعية جيدة .ويطبق مصنع الرشيد ھ(ذه المع(ايير وال س(يما م(ا يتعل(ق بالمي(اه وتركي(ز اق(ل
على التربة والھواء.
* متطلبات معايير االداء  :يشيع اس(تعمال ھ(ذه المع(ايير فيم(ا يت(صل بمتطلب(ات المراقب(ة والت(رخيص
والتنظيم .فھي تح(د م(ن كمي(ة او مع(دل ت(صريف المي(اه العادم(ة والملوث(ات م(ن قب(ل الم(صنع ق(ي م(دة
معين((ة .ويع((د اخ((ذ العين((ات والرص((د ھم((ا الوس((يلتين الوحي((دتين لمعرف((ة االلت((زام بمع((ايير االنبع((اث
والتصريف .
* متطلبات ابالغ المعلومات  :ان ھذه المتطلبات تعمل على تقديم المعلومات الالزمة لمتابعة االلتزام
بالتشريعات واللوائح البيئية وتقديم التقارير عن نت(ائج المراجع(ة لل(سلطات البيئي(ة المعني(ة .ام(ا ط(رق
الحصول على المعلومات فيوجد لدى المصنع استمارات مصممة ومفروض(ة م(ن قب(ل مجل(س حماي(ة
وتحسين البيئة .
 *4البنى التحتية للمصنع
للموق((ع المك((اني ت((أثير واض((ح ف((ي تحدي((د ن((وع ال((صناعة المزم((ع اقامتھ((ا ووق((وع الم((صنع ف((ي الج((زء
الجنوبي الشرقي من مدينة بغداد على الضفة اليسرى لنھر دجلة له مبررات اليزال اثر بعضھا ماثالً
حتى الوقت الحاضر فيما كانت مبررات اخرى محدودة االثر على ھذا االختيار ،ومن اھم المبررات
ھي -:
ا( الحاجة للطاقة والوقود
وتعد من اھم البنى التحتية لصناعة الزيوت النباتية فالمصنع يحتاج الى طاق(ة تزي(د عل(ى ) (10االف
ميغاواط سنويا ً وكميات ضخمة من الوقود لتشغيل االالت الموجودة ف(ي االق(سام االنتاجي(ة تزي(د عل(ى
) (14الف طن من النفط االسود س(نويا ً وح(والي ) (6000ط(ن م(ن زي(ت الغ(از س(نويا ً .وھ(ذه الحاج(ة
الضخمة للطاقة والوقود جعلت قرار ادارة المصنع ينصب على ان يك(ون بج(وار الم(صادر الرئي(سية
للتجھيز بھا )مصفى الدوره ومحطة كھرباء جنوب بغداد في الجھة المقابلة لھا(.
ب( توافر المياه
تستخدم المياه في صناعة الزيوت النباتية الغراض عدة منھا دخولھا في عمليات االنتاج وتمثل نسبة
استھالك المياه فيھا ما يقرب من ). (%20وعمليات التبريد وتمثل نسبتھا القدر االعظم من استھالك
المياه حيث تصل الى ما يقارب ) (%75واخيراً ت(ستخدم المي(اه ف(ي تنظي(ف االق(سام االنتاجي(ة وتمث(ل
نسبة استھالكھا ) (%5من حجم االستھالك .
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وتقدر الحاجة للمياه الى اكثر من )(900م/ 3س(اعة وھ(ذه الكمي(ة ال يمك(ن ض(مان الح(صول عليھ(ا اال
عند وقوع المصنع على نھر كبير مثل نھر دجلة .وتطرح يوميا ً ايضا ً كميات كبيرة من المياه العادمة
كمعدل )(66.5م/3ساعة البد من ضمان تصريفھا الى النھر ثانية .
ج( االختيار الموقعي
كانت تعد المنطقة التي اقيم فيھا المصنع قبل اكثر من نصف ق(رن م(ن ال(زمن م(ن المن(اطق الت(ي تق(ع
على حافة المنطقة الحضرية لمدينة بغداد وتحيطھا اراضي زراعية مزروعة خاصة بالبذور الزيتية
وبالتالي فان مخاطره البيئية لم تكن بالحجم المؤثر انذاك ،ولكن التوسعات الكبي(رة ف(ي ك(ل م(ن النم(و
العمراني لمدينة بغداد والطاق(ات االنتاجي(ة للم(صتع عمل(ت عل(ى اس(تفحال المخ(اطر البيئي(ة والمتمثل(ة
بالملوثات الغازية )كمية كبيرة من االبخرة والغ(ازات وھ(ي عب(ارة ع(ن م(واد كيميائي(ة ودھني(ة يتع(ذر
تكثيفھا( وملوث(ات س(ائلة )المي(اه العادم(ه( ومخلف(ات ص(لبة )الت(راب القاص(ر وورق الترش(يح والعل(ب
البالستيكية والمعدنية والكارتونية التالفة(.
 *5الوضع التقني لخطوط االنتاج
تصنف خطوط االنتاج االساس(ية ف(ي م(صنع الرش(يد ال(ى نمط(ين ھم(ا االنت(اج الم(ستمر وي(ستخدم ھ(ذا
النمط في حالة ورود وجبات كبيرة من الزيت الخ(ام )تبل(غ الوجب(ة الواح(دة م(ن الزي(ت الخ(ام الم(ستلم
 300الف طن يوميا ً( .اما النمط الثاني فھو االنتاج بالدفعة ويستخدم عندما تكون الوجبة المستلمة تبلغ
 450ال(ف ط((ن اس((بوعيا ً الت((ي ت((صل عل((ى م((دار االس((بوع بكمي((ات غي((ر مت((ساوية وان((واع مختلف((ة م((ن
الزيوت الخام .والمعاينة المباشرة للخطوط االنتاجية فصحت على حقيق(ة ان الم(صنع تمت(از خطوط(ه
االنتاجية بالقدم ويعود تاريخ تاسيسھا الى االربعينيات والخمسينيات ولم يتم منذ ذلك التاريخ تجديداً او
تحديثا ً لالالت الرئيسية ما عدا تجديد بعض االت التعبئة ولصق العالمات التجاري(ة ام(ا س(ائر االالت
فانھا تعاني من كثرة العطالت والعمل على صيانتھا بمعدات محلي(ة ال(صنع الت(ي ف(ي احي(ان كثي(رة ال
تتواف((ق م((ع ھ((ذه االالت الت((ي ھ((ي س((ويدية المن((شأ .ال((صيانة ھن((ا لغ((رض اس((تمرارية ت((شغيل الخط((وط
االنتاجية رغم االضرار والمخاطر البيئية الناتجة عنھا .
 *6تشخيص المخاطر البيئية في المصنع
ان اجھ((زة االق((سام االنتاجي((ة ف((ي ال((شركة قديم((ة ال((صنع وتع((اني م((ن التآك((ل والن((ضوح والعط((الت
المستمرة مما يسمح بعضھا بتسرب الناتج مسببة التلوث ومخ(اطر ص(حية وبيئي(ة .ويح(صل الم(صنع
على مياه االستخدام العام والداخلة في عمليات االنتاج من اسالة الماء ،وال تخضع ھذه المياه لفحوص
جرثومية او كيميائية في المصنع قبل استخدامھا في االنتاج او في غسل معدات االنتاج .وھن(اك ھ(در
واضح للمياه في كثير من المواقع وفي نفس الوقت يتم التخلص من المي(اه ال(صناعية العادم(ة بالقائھ(ا
في المجاري مباشرة من دون معالجة وھذه المياه تحتوي على مواد خطرة كيميائية وبيولوجية .كذلك
وجود اكوام المواد البالستيكية والكارتوني(ة التالف(ة ،ف(ضالً ع(ن اك(وام الت(راب القاص(ر الم(ستعمل ف(ي
ال((صناعة وورق الترش((يح المجمع((ة ف((ي االق((سام االنتاجي((ة فاص((بحت منطق((ة تجميعھ((ا مح((ط لتجم((ع
الحشرات واالوساخ واللوائح الكريھة مسببة مخاطر كبي(رة .ناھي(ك عم(ا يط(رح م(ن ابخ(رة ف(ي الج(و
محملة بالمواد الزيتية المتطايرة والتي ال تمر باي عملية تنقية .
ان االجراءات المتعلقة بالحفاظ على البيئة بدائية وتقليدية ان وجدت فھي ال تتضمن استخدام االساليب
الحديثة في معالجة المخلفات على سبيل المثال.وتفتقر ايضا ً ادارة المصنع الى االدارة السليمة للموارد
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البيئية بشكل ع(ام وال(ى نظ(ام مف(اھيمي متكام(ل يعتم(د مب(اديء تنموي(ة م(ستدامة مث(ل االنت(اج النظي(ف
وحماية الموارد البيئية .كذلك ھناك عدم وضوح البعاد المخاطر البيئية الناجمة ع(ن اش(كاليات الھ(در
بالموارد الطبيعية والتلوث لدى العاملين على المدى القريب والبعيد مم(ا يجع(ل اي(ا ً م(ن اس(اليب ادارة
المخاطر المتبعة في التصدي لھذه الظواھر قاصرة عن تقديم الحلول وتقييم الخيارات وكذلك صعوبة
تحديد االولويات في أي من المعالجات المتبعة انيا ً .
 *7الواقع المعلوماتي الحالي في المصنع المبحوث
رسمت المعايشة الميدانية للباحثة ف(ي الم(صنع ص(ورة للم(سار المعلوم(اتي في(ه ،وت(م ت(شخيص النق(اط
التالية -:
ا -ي((ؤدي ت((سارع التغيي((رات البيئي((ة ال((ى ازدي((اد الطل((ب عل((ى المعلوم((ات مم((ا عك((س عج((ز االس((لوب
التقليدي )اليدوي( المتبع في المصنع المبحوث عن تلبية المتطلبات م(ن المعلوم(ات الحديث(ة والفوري(ة
الت((ي ھ((ي االس((اس ف((ي اتخ((اذ الق((رارات ذات االث((ر االس((تراتيجي مم((ا ف((رض ض((رورة التح((ول ال((ى
االسلوب الحديث المتمثل باالستعانة بتكنولوجيا المعلومات )الحواسيب والشبكات( نظراً لما تقدمه من
سرعة في انجاز االعمال ،ودقة في المعلومات ،وقدرة فائقة عل(ى تخزينھ(ا ،واس(ترجاعھا ف(ي الوق(ت
المناسب .
ب -االداة المتاح((ة الدارة المعلوم((ات الوحي((دة ف((ي الم((صنع ھ((ي االس((تمارات المعتم((دة لجم((ع وتبوي((ب
وتوثي(((ق المعلوم(((ات ع(((ن العملي(((ات االنتاجي(((ة والفح(((وص البيئي(((ة وع(((ن المخالف(((ات الم(((سجلة ،وع(((ن
المعالجات المستخدمة .لذلك فانه من الضروري ان يوفر المصنع برنامجا ً محوسب الدارة المعلومات
،ومن الضروري ايضا ً العمل على تشجيع تب(ادل المعلوم(ات ب(ين الم(صنع وال(شركة الت(ابع لھ(ا وبقي(ة
الم((صانع التابع((ة لل((شركة اي(ضا ً وھ((ذا م((ا ت((وفره ش((بكات االت((صال ب((ين الحواس((يب ،وم((ن ال((ضروري
توزيعھا بين االقسام االنتاجية واالدارية في المصنع .
ج -ان المصنع المبحوث يعتمد المحددات البيئية التي اقرتھا الجھات المسؤولة عن حماية البيئة ووفق
ما تفرضه المحددات العالمية لتحديد الملوثات وكمياتھا التي تطرحھا االنشطة االنتاجية للمصنع ،وان
أي خلل في ادراك اھمية المعلومات الصحيحة التي تعتمد عليھا ھذه المحددات يول(د نت(ائج لي(ست ف(ي
صالح المصنع .
المحور الرابع  :االستنتاجات والتوصيات
اوالً  :االستنتاجات
 -1تشكل انطالقة ادارة المخاطر البيئية في السنوات االخيرة ميزة فريدة من نوعھا ،اذ ان الحاج(ة
ال((ى تق((ويم انعكاس((ات االعم((ال االقت((صادية واالداري((ة عل((ى البيئ((ة ب((صورة عام((ة حمل((ت اص((حاب
االختصاص االداري والتنظيمي المحلية والدوليه الى االھتمام بھذه االدارة ،وھي تشمل ف(ي معظ(م
االحيان انشطه متعدده تع(ود ال(ى قطاع(ات ومج(االت مختلف(ه  .ولك(ن الرؤي(ه الجدي(ده الم(ستنده ال(ى
البيئه والتنميه  ،جعلت المخت(صين والب(احثين واالداري(ين ينظ(رون ال(ى ھ(ذه االن(شطه نظ(رة جدي(ده
ومتجددة.
 -2على الرغم من اھمية دراسة المخاطر البيئية في برامج السالمة وحماية البيئة اال انھا لم تحق(ق
تراكم((ا ً نظري((ا ً كافي((ا ً لبل((ورة اط((ار مف((اھيمي متكام((ل ي((ستوعب فل((سفة ھ((ذه المخ((اطر واھميتھ((ا ف((ي
قرارات وخيارات العديد من المنظمات .
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 -3يؤدي ادراك المخاطر البيئية دون المستوى المطلوب الى تعرض المنظمة الى مواقف اخطر اذا
ما تم التعامل مع المخاطر بصورة غير مناسبة .
 -4تزاي(دت المخ(اطر البيئي((ة ل(صناعة الزي((وت النباتي(ة نتيج(ة اع((وام طويل(ة م((ن االھم(ال ،وض((عف
التخطيط للمشاكل البيئية .وقد ان(شغلت ھ(ذه ال(صناعة بموض(وعات الح(صص االنتاجي(ة والمكاس(ب
قصيرة االجل ولم تستثمر اال قليالً في اجراءات الحماية البيئية ،كما ان ھن(اك ض(عف ف(ي االمتث(ال
للنظم البيئية ونادراً ما تطبق ھذه النظم بالطريقة المالئمة .
 -5تلمست الباحثة اثناء وجودھا في االمصنع المبحوث ضعف الممارسات االدارية في مجال ادارة
المخاطر البيئية واالھتمام في الجوانب الفنية عند التعامل معھ(ا ،ف(ي الوق(ت ال(ذي اك(دت في(ه معظ(م
االدبيات على اھمية ودور برامج ادارة المخاطر في تقليل الحوادث المحتملة وتقليل وازالة اثارھ(ا
اعتماداً على التقنية ،وامكانيات تشخيص المخاطر ،وتحليلھا ،ثم استخدام الوسائل المالئمة للسيطرة
عليھا .
 -6انخفاض الوعي البيئي لدى معظم العاملين في االقسام االنتاجية ومما ادى الى تصريف كمي(ات
من الزي(وت ال(ى ش(بكات المي(اه ال(صناعية القديم(ة دون اكت(راث باس(تعادتھا وجمعھ(ا داخ(ل االق(سام
لالستفادة منھا والحفاظ عليھا كمادة اولية من جھة ،ولتقليل التلوث من جھة اخرى .
 -7ان المعايير والمحددات البيئية التي يتبعھا المصنع وضعت باعتماد التراكيز العظم(ى الم(سموح
بھا من قبل منظمة الصحة العالمية ،مما ادى الى حدود غير واقعية لالنبعاثات المسموح بھا ومن ثم
عدم امكان االلتزام الكامل بتطبيق ھذه المعايير االمر الذي تطل(ب الحاج(ة لدراس(ة ال(شروط البيئي(ة
ومصادر المخاطر البيئية واسبابھا وتكاليف اجراءات التحكم بالملوثات ونتائجھ(ا وذل(ك قب(ل وض(ع
معايير فضالً عن اعتماد طريقة مرحلية لتطبيق المعايير وذلك باالعتماد على نتائج ھذه الدراسات
.
 -8نقص حاد في تدفق المعلومات عن المخاطر البيئية في مصنع الرشيد في كثير من االحيان ،مما
يؤدي عادة الى انماط استثمار دون االمثل من وجھة نظر محلية .
 -9يفتقر الم(صنع ال(ى تكنولوجي(ا االت(صاالت الحديث(ة كاالنترن(ت وك(ذلك تقني(ات حف(ظ المعلوم(ات
ونشرھا .
ً
 -10خالل التجوال في اقسام المصنع وجد ان ھناك نقصا لوجود اجھ(زة لقي(اس انبع(اث وت(صريف
المياه الملوثة التي لھا دور كبير في تسجيل المعلومات البيئية الضرورية .
 -11تعاني االقسام االنتاجية من نقص في المعلومات الموثقة عن اسس تداول المواد الخطرة عل(ى
البيئة وتصنيفھا وتخزينھا ونقلھا واتالفھا والتخلص منھا وتحديد كمياتھا وفقا ً اللية معينة .
 -12نقص الكوادر المؤھلة للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتشغيلھا واالستفادة
من خدماتھا .
 -13نقص وتشتت وفقدان المعلومات البيئية يعد ظاھرة واضحة في المصنع مع وجود ض(عف ف(ي
التنسيق والتعاون فيما ب(ين الم(صنع المبح(وث وال(شركة وم(صانعھا االخ(رى ف(ي اس(تمرارية تغذي(ة
بعضھا بالمعلومات لغرض استخدامھا في اعداد الخطط والتقارير .
ثانيا ً  :التوصيات
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 -1ان المسؤولية تحتم على مصنع الرشيد عدم االكتفاء بوجود شعبه للسالمة الصناعيه وانما اقامة
ادارة للمخاطر البيئيه اسوة باالدارات االخ(رى ويفت(رض الوض(ع المقت(رح الدارة المخ(اطر البيئي(ه
تعزيزھا بمستلزمات القيام بالدور الفاعل وتبني استراتيجيات وسياس(ات ون(شاطات مرتبط(ه ب(شكل
اساسي بالبيئه والحد من المخاطر التي تتعرض لھا وتطبيق العايير العالمية في حماية البيئة .
 -2تحسين تقنيات صناعة الزيوت النباتيه م(ن الوجھ(ة البيئي(ه وحج(م متطلباتھ(ا م(ن المي(اه ب(صوره
خاصه ،ومقدار ما تولده من نفايات ونواتج ثانويه باختيار تقنيات االنتاج النظيف .
 -3ايجاد الوسائل الكفيله برفع الوعي البيئي لدى العاملين والتركيز على طرح المواض(يع المتعلق(ة
بمعالج((ة المخلف((ات )وبخاص((ة فيم((ا يتعل((ق بالمي((اه( وس((بل تطويرھ((ا م((ن خ((الل الوس((ائل ال((سمعيه
والمرئيه والمكتوبه.
 -4التاكي((د وب((صوره م((شدده عل((ى الع((املين ف((ي االق((سام االنتاجي((ه ب((االلتزام بم((ستلزمات ال((سالمه
والحمايه البيئيه في العمل التي ھي جزء من المستلزمات البيئيه.
 -5دعوة مصنع الرشيد الستخدام مواد اوليه نظيفه واھميه تبني سياسة االنتاج النظيف الدارة البيئه
الداخليه للمصنع الموجودة حاليا ،بھدف المحافظه على سالمة البيئه والمشاركة الفعال(ه ف(ي تعزي(ز
الحمايه البيئيه ضمانا للتنميه االقتصادية واالجتماعية المستدامه.
 -6توجيه االھتمام نحو عملية جمع المعلومات البيئيه ل(دورھا الفع(ال والكبي(ر ،حي(ث يعك(س الواق(ع
ويبين مدى التطابق او االختالف لالنشطه االنتاجيه ومقارنتھا مع المحددات المفروضه ومن خالل
االستمارات المرافقه لكل عمليه انتاجيه يمكن االستفاده منھا في بناء قاعده بيانات قيمة.
 -7تكثيف جھود ادارة المصنع لبناء شبكة معلومات وتوجيه الجھ(ود القام(ة قواع(د للبيان(ات البيئي(ه
المشتركه مع كافة االقسام ومع الجھات والمنظمات المحليه والدوليه.
 -8من الضروري ان توفر ادارة المصنع نظاما ً الدارة المعلومات البيئيه وتشجيع تبادل المعلومات
بين االجھزة الرقابيه عل(ى الم(ستوى الع(ام والخاص،وي(شمل النظ(ام :نوعي(ة المعلوم(ات الت(ي يج(ب
الحصول عليھا ،ومدة حفظ المعلومات في الملفات،وانواع التحاليل التي يجب اجراؤھا والمعلومات
الميدانيه الواجب رصدھا.
 -9على المصنع احراز تقدم تقني سريع ف(ي مج(ال ال(نظم المعلوماتي(ة الخاص(ة بب(رامج ال(تحكم ف(ي
العمليات االنتاجيه النظيفه ،فمن الممكن استعمال الحاسوب الشخصي للتواص(ل م(ع اجھ(زة ال(تحكم
المختلفه ،وكذلك من الممكن رب(ط نظ(م ال(تحكم ف(ي العملي(ات م(ع نظ(م المعلوم(ات االداري(ه والبيئي(ه
والنظم الخاصة بالصيانه من خالل الشبكة الداخلية .
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 -10ان الخطوة االولى نحو الحل تبدأ بوعي المخاطر،والخطوة التالية االستعداد لمواجھتھا وعلى
الحكومة ان تشرع القوانين لحماية البيئة من التلوث البيئي الذي يضر بصحة المجتمع ويؤثر عل(ى
جمالية البلد .
 -11اس(((تخدام االنترن(((ت ووس((((ائل االع(((الم والقن((((وات الف(((ضائية ف(((ي ن((((شر ال(((وعي الجم((((اھيري
والمؤسساتي ،وكذلك االعالنات البيئية لالستفادة من المعلومات الموجودة في المؤسسات العاملة او
التي لھا عالقة بنشاط المصنع كالصحة واالمن الغذائي .
 -12يمكن ان تؤدي المعايير البيئية الى زيادة ف(ي تك(اليف االنت(اج وان ت(شكل ح(واجز تع(وق النم(و
،لكن يمكنھا ايضا ً توفير اطاراً للتنمية االقتصادية الم(ستدامة بيئي(اً وان تع(زز دور ادارة المخ(اطر
.ويتوقف استيفاء الناتج االيجابي من ھذه المعايير على التحدي(د المناس(ب لھ(ا ف(ي الم(صانع المحلي(ة
والدولية وتطبيقھا بفعالية وتنفيذھا بوضوح .وتستند ھذه المعايير عادة الى مباديء علمية ترمي الى
التخفيف من المخاطر التي قد تلحق بالبيئة والمخاطر التي قد تلحق بالصحة والسالمة العامة .
 -13اص((بح م((ن ال((ضروري ان تك((ون ل((دى المجتم((ع المح((يط بالم((صنع دراي((ة بم((ا يج((ري داخل((ه
وبالمخاطر البيئية التي تنشأ عنه وبالسبل المثلى لمواجھتھا .فضالً ع(ن ،ض(رورة التن(سيق الم(سبق
لجھود االستجابة من داخل المصنع وخارجه حتى تتكامل ھذه الجھ(ود وتزي(د فاعليتھ(ا ف(ي مواجھ(ة
المخاطر من دون صراع .
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