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 تمهيد 

وغياب المساءلة وضعف األساليب  اإلداريظل تفشى الفساد  الطبيعية فيقضية الحفاظ على البيئة والموارد تعد 

وذلك باعتبار أن البيئة والحفاظ عليها ملك جماعي لإلنسانية والمجتمعات المختلفة، فمن يمتلك  للتنمية؛ يا  ة تحدالرقابي

من يحاول  للمساءلة كذلكمصنع يلوث البيئة فهو يحرم الناس من أن يعيشوا عيشة خالية من العلل؛ ومن ثم يخضع 

 الشاملة.جيال القادمة منها فهو ل يساهم في استدامة التنمية م األيحر ل  الطبيعية في الصناعة استغال واتاستغالل الثر

 إلقامةالخاص  الفرصة للقطاعشركات القطاع العام واتاحة  التجارة وخصخصةوفى ظل العولمة وتحرير      

 من خالل توفير مصادر الصناعيلك القطاع اهتمت الحكومات بتدعيم ذ بها؛مشروعات صناعية واستيعاب العمالة 

ة األخالقية تجاه البيئة وتقديم تقارير بيئية يولكن عدم تفعيل قيم المسئول لالستثمار.تشريعية مالئمة الطاقة واتاحة بيئة 

 ادت الى عدم اكتمال معايير الجودة لذلك القطاع مما قلل من فرص التيواقعية بمعدلت التلوث كانت من العوامل 

ومن هذه الخلفية انطلقت   بيئيا .ذلك القطاع لعدم محاسبته  فيانب العاملين ثقة من جوفقد ال العالمية،األسواق  فيمنافسته 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    اشكالية الدراسة الحالية

الى  الحاليةالورقة من خالل تقسيم  الصناعيالقطاع  فيوالمساءلة البيئية  اإلداريوسوف يتم معالجة موضوع الفساد 

 أقسام.أربعة 

  للدراسة النظري اإلطاريتناول  القسم األول: 

   للدراسة المنهجي يتناول التصميم الثاني:القسم 

  الدراسة الميدانية الثالث:القسم 

 .الدراسة صياتاليها وتوتم التوصل  التي الرابع: أهم النتائجالقسم 

 

  للدراسة : النظريالتصور  أوال:

وتلزم هذه  والبيئة،تعتمد استراتيجيات التنمية المستدامة على معلومات بشأن التفاعل بين القتصاد  الورقة:مشكلة 

دوات وتصميم أ البديلة، اإلنمائيةوتقييم الستراتيجيات  البيئية،المعلومات لرصد التقدم المحرز نحو بلوغ الغايات 

  البيئية.اسة للسي

 بالسمواستجابة لهذه الحتياجات ُوضع نظام المحاسبة البيئية والقتصادية المتكاملة الذى يشار إليه عادة 

إطار  في، ويجمع نظام المحاسبة البيئية والقتصادية المتكاملة معا  معلومات اقتصادية وبيئية   SEEAالمختصر

 لى البيئة . قتصاد وأثر القتصاد علا فيمشترك لقياس مساهمة البيئة 

للوصول قطاع الصناعة  فيالمحاسبة البيئية  تطبيق نظام فيالعدالة والنصاف  بتقييم فعالية آلياتالحالية  الورقةوتقوم 

 القطاع.سياق هذا  فيالى النزاهة والشفافية 
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تظل تهيئة فرص العمل الجيد الالئق  البطالة؛ظل تخلى الدولة عن التوظيف وارتفاع معدلت  في الورقة:موضوع 

تمكين تلك العمالة. لذا اتاحت الدولة للقطاع الخاص فرص تمكين تلك العمالة من خالل  فيمشاركة الجميع  يتطلب تحديا  

ل بيئية ولكن الستفادة من تلك الموارد بما واستغالل الموارد ال الصغيرة( –المتوسطة  –ت )الكبرى اقطاع الصناع

ذلك يمثل تحدى لتمتع ذلك  فيللبيئة وعدم تدخل المحاباة والرشوة  المحاسبيبالنظام  اللتزام دما يفيوتقديم يئة الب ريض

  والشفافية.القطاع بالنزاهة 

 وتساؤالتها الورقةأهداف 

 للصناعة؟اتاحة الفرصة للجميع للحصول على الموارد البيئية الالزمة  في والعدالةالنصاف توضيح مدى  -1

 ؟  الصناعيمدى يتم تطبيق نظام المحاسبة البيئية بصورة عادلة على جميع أصحاب الشركات بالقطاع  أيالى  -2

إلى أو المشروع للمنشأة  البيئيبتقديم دراسة تقويم التأثير  عام أو خاص اعتباري يلتزم كل شخص طبيعي أوهل  -3

 محاباة؟دون  تنفيذ المشروع فيالبدء الجهة اإلدارية المختصة، أو الجهة المانحة للترخيص قبل 

  للمفهومات. اإلجرائيالتعريف 

 باعتبار المفهوم هنا قابل للقياس  أي الورقةسياق موضوع  فياجرائيا  المفاهيمسوف يتم تعريف 

  اإلداريالفساد  -أ

وسوف يتضح ذلك من معدلت  خاصــــة.أجــــل تحقيــــق مكاســــب  العــــام( منالموقع )الســلطة ســوء اســتخدام 

  الحكوميتتميز بالمصداقية واعتمادها من الجانب  التيالتقارير البيئية 

   sustainable development conceptمفهوم استدامة التنمية -ب    

 

 الخياراتوتعزيز  تنميتها،تم  التيالستمرار والتواصل من خالل تمكين القدرات  تعنى:نعنيها هنا  التي الستدامة    

 المستخدمة؛صنع القرار وتدريب العمالة على التكنولوجيا الحديثة  فيالبشرية من خالل إتاحة الفرص والمشاركة 

 واستقرارها، الوظيفيوبذلك تضمن تلك العمالة أمنها  وخالق؛لضمان استمرارية استخدام العمالة على نحو منتج 

تعنى تقاسم الفرص بما يضمن تحقيق العدالة  فالستدامة اإلناث، ذكور دونعلى ال رل يقتصوهذا التمكين للقدرات 

  واإلنصاف.

واستخدام تكنولوجيا مكثفة  منها،األجيال القادمة  منحول يحرهذا التمكين للقدرات واستغالل الموارد البيئية على 

 .قيةمسئوليته األخالصاحب العمل وجزء من جزءا  من قيم ا بيئي ا، يعدلفرص العمل وسليمة 

 البيئية: المساءلة  -ج

 البيئية بالشتراطات التزامهم ومدى أعمالهم نتائج عن دورية تقارير بتقديم الصناعي القطاع عن المسؤولين واجب وهي

 المهنية بالسالمة بالتمتع العاملين وحق
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  الحوكمة:-د

في ن األطراف األساسية التي تؤثر أي وجود نظم تحكم العالقات بي المحاسبة،يتضمن  الذي الحوكمة تعني النظام

 األداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية

 التنمية المستدامة  -هـ

 تحقيق أقصى قدر من النمو  فيوتساهم  والجتماعي والقتصاديتحقق التوازن بين النظام البيئي 

 المسؤولية االجتماعية -و 

     من أجل الصالح العام  األخالقي والتعاوناك أهمية اللتزام وإدر قبول هي

  المنهجي ثانياً: التصميم

 فيحيث توضح مدى تدخل الرشوة والمحسوبية  الجتماعيإلى دراسات تقييم األثر  تنتمينوع الدراسة 

  البيئيتدعيم الفساد المتعلق بالتلوث 

 فيوحجم دخولها  أنشئت، التيصورة كمية حول عدد المصانع  فيهنا  Impact Evaluationتقييم األثر و -

  0الناجم عن تلك المصانع  البيئيومعدلت التدهور  العالمية،األسواق 

 

 الدراسة:طرق وأساليب 

 بالعينة  الجتماعيبطريقة المسح  الوصفياعتمدت الدراسة على المنهج 

 -للبطاريات )مصنعتؤثر على البيئة  اشرة بموادبممصانع تتعامل بصورة  10عدد  فيتمثلت  الدراسة:عينة 

درفلة  –عقاقير  -مستلزمات طبية –مصنع جلود  –مصنع الكيماويات  –مصنع مواد البناء  –مصنع بالستيك 

 غازات( –اصباغ  –حديد 

 البيئة.تحليل البيانات الجاهزة من جهاز شئون 

 المنطقة الصناعية الرابعة  -العرب برج  مدينة حي-محافظة السكندرية  فييتمثل  الدراسة:مجتمع 

  الميدانية ثالثاً: الدراسة      

  اإلسكندرية:لمحة جغرافية عن مدينة 

وتشمل  شمال، 31وتقع على خط عرض  العربية،لجمهورية مصر  الغربيالشمال  فيتقع مدينة اإلسكندرية          

  مربع.كيلو متر  2875 حواليها مساحت وتبلغ الدلتا،كم شمال غرب  70طوله  شريطا  ساحليا  

 -واحدا : أحياء ومركزا  سبعة وتنقسم إداريا  إلى أربعة عشر قسما  يمثلون     

 الجمرك حي -4        وسط     حي -3            شرق  حي -2              المنتزه حي -1

 العجمي حي -7         العامرية. حي -6             غرب   حي -5
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 ( 1)إلى مركز ومدينة برج العرب الجديدة  إلضافةاب

ألف فرصة عمل ، يعمل أغلبها  117,5منشأة ، تتيح نحو  692بلغ عدد المنشآت الصناعية بمحافظة اإلسكندرية          

ورشة ألف  25إلى  باإلضافةمجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الغذائية ، هذا  في

 708ألف مشروع تتيح  187ألف عامل ، بينما المشروعات الصغيرة والمتوسطة فعددها  59عمل بها نحو حرفية ي

     . (2)ألف فرصة عمل

  اآلتية:مستند ا إلى المبررات  الختياروجاء هذا  للبحث،رج العرب كمجتمع على منطقة ب الختياروقد وقع     

ومن ثم تضم تنوع ا  الرسمي؛الخاص ا من المصانع التابعة للقطاع تضم منطقة برج العرب عدد ا ضخم   -1

ا من األنشطة القتصادية  ا من  التيضخم    الدراسة.وهذا األمر تتطلبه  العمالة،تستوعب عدد ا كبير 

منها والنطالق  النظريتم بلورتها من الموجه  التيوسوف يتم العرض للدراسة الميدانية من خالل معالجتها للقضايا  

  كالتالي:أهداف الدراسة  لتحقيق

لجميع  االجتماعية بعيداً عن المحسوبيةتعزيز االنصاف وتحقيق العدالة الموارد البيئية و بقضية استغاللفيما يتعلق 

 البشر.ثمار التنمية من خالل تحسين أحوال  البيئية وتحقيقللحصول على الموارد  المجتمع،أفراد 

  كاآلتي:البيئية واستغالل الموارد البيئية  الشتراطات شئون البيئة جهاز بكتيب-الخامس تضمن البند

 الخام.كيفية الحصول على المواد  .1

 كيفية استغالل هذه الموارد. .2

 الخام.مدى تخزين كم هائل من المواد  .3

 الكم.أسباب تخزين هذا  .4

 الخام.كيفية تعامل العمالة مع تلك المواد  .5

 لموارد البيئية.ستغالل اكيفية ا مدى تقديم منشورات حول .6

   المنشورات.تدفع إلى تقديم تلك  التياألسباب  .7

   النفايات.كيفية التخلص من  .8

        البيئي.مدى وجود تنسيق مع جهاز تقدير األثر  .9

                   ل تضر العاملين والبيئة.كيفية التأكد من الحصول على نتائج  .10

 وع من جهاز شئون البيئةالحصول على الموافقة البيئية للمشر

 الشروط:

جهاز شئون البيئة عن طريق الجهة  إلىورود دراسة تقييم األثر البيئي التي تعتبر جزءا  من دراسة الجدوى للمشروع 

 للمشروع.اإلدارية المانحة الترخيص 

                                                           

112 -98ص ص  ، محافظة اإلسكندرية . 6120تقرير التنمية البشرية ، وزارة التنمية المحلية ،   ، جهاز بناء وتنمية القرية( 2)  
 

 -180ص ص  .2017 2/6 ،6551ر برقم صاد التنمية،إدارة  الجديدة،جهاز مدينة برج العرب  الجديدة،هيئة المجتمعات العمرانية (  2

182 
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 البيانات والمستندات المطلوبة: 

 ة جدوى المشروعدراسة لتقييم األثر البيئي التي تعتبر جزءا  من دراس   -

          ( 3)يفاء نموذج التصنيف البيئي للمشروع: نموذج )أ( أو )ب( تبعا  لنوع النشاطاست    -

 المهنية منمن خالل بيئة تتمتع بالسالمة  الصناعيالقطاع  فيرأس المال البشري  بقضية تأمين قفيما يتعل           

أصدرت منظمة العمل الدولية توصياتها رقم   .والمساءلة( )البيئة والشفافية.يتمتع بالنزاهة  محاسبيخالل نظام 

ا بهدف استغالل الموارد البيئية استغال ل أمثل  59لسنة 112 ليس بهدف وقاية العاملين من مخاطر المهنة فقط ، بل أيض 

لذى ينعكس ؛ األمر امناسب للعامل ومكان العمل المنتج بيئيمستوى  للعاملين وتحقيق الصحي، والرتقاء بالمستوى 

 (4)على الكفاءة النتاجية 

ألسكا  فيمجال الصناعة  فيدراسة تهدف إلى تناول البيئة وحقوق الملكية للموارد الطبيعية  Macinkoويقدم 

Alaska تمنحها الحكومة للقائمين  التي. وتوضح هذه الدراسة من خالل ثالث دراسات حالة لثالث مناطق أن الثقة

هذه المناطق ، من أهم عوامل المحافظة على الموارد الطبيعية واستغاللها الستغالل األمثل ؛حيث أن  يفبالصناعات 

 .  (5)ا محاولت وفرص المحافظة من جانب الحكومة يعد مكلف جد  

 يجةالبيئة؛ نتتمنحها الحكومة للمنظمين هنا توفر أموال تنفق على نظافة  التيمن هذه الدراسة يتضح لنا أن الثقة 

 الصناعات.ونظام المحاسبة هنا نابع من المسئولية الجتماعية ألصحاب  للموارد. ءالسيالستخدام 

 environmental liabilityوالمسئولية البيئية  المنشأة الصناعية فيونجد دراسة أخرى تركز على صاحب العمل 

بولندا؛ بعد اتجاه كثير من أصحاب القطاع الخاص نحو  فيبالبيئة ونظافتها من أهم القضايا المثارة  الهتمامبإعتبار أن 

 المتاحة.  إنشاء صناعات صغيرة تعتمد على الموارد الطبيعية

                                                           
 . 2009للتنمية ،  الجتماعيمركز دعم واتخاذ القرار ، الصندوق  ( رئاسة الجمهورية ، 3
 . 120لألمم المتحدة  . ص  اإلنمائي، البرنامج  2013تقرير التنمية البشرية لعام- 4

5 - Macinko-SEth-Sterhen; Property, Progress, and The nature of nation: fussing over property rights, 
Natural Recourses, university of California- Berkely, 2015.pp247-249. 
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 تتناول هذه الدراسة ثالث محاور هامة:و

 يجب أن يلتزم بها المنظم تجاه البيئة المحيطة به.  التيالمسئولية البيئية  األول:

معه فى  ، والمساهمةpolicy guidanceشدة لهمن وضع سياسة مر –نظم على الحكومة تجاه الم بما يج الثاني:

على الموارد  رل تؤث؛وذلك لتحفيزه على اللتزام بإقامة صناعات صديقة للبيئة للعمالة؛ والصناعي الصحيالتأمين 

 البيئية من محاولة استنزافها، والقضاء عليها، أو اإلضرار بالبيئة المحيطة. 

ن البيئية الصارمة لمن يحاول إنشاء صناعات ضارة بالبيئة، ويجب أن يقدم كل منظم دراسة بالقواني الهتمام الثالث :

 . (6)تشمل البيانات الشرعية البيئية  أي–تتضمن بيانات وإرشادات حول صناعته البيئية 

على الموارد المحافظة من ضرورة -هذه الدراسة ركزت على نقطة هامة وهى المسئولية األخالقية تجاه البيئة المحيطة

 والحد من التلوث من أجل األجيال القادمة.

من  %60تناولها لمدى التزام صاحب العمل بالمعايير المالئمة لبيئة العمل فقد أكدت نسبة  فيبينما الدراسة الحالية    

معين يتم دفعه لشخص العينة أنها قامت بالحصول على الموافقة على تلك المعايير دون معاينة وذلك من خالل مبلغ 

  التاليوالجدول لم تقوم بذلك  %10معين يمثل الجهة الدارية المسئولة عن اعداد هذه التقارير  بينما نسبة 

 يوضح مدى  تقديم عمولة لعتماد تقارير بيئية توضح مالءمة ومطابقة مكان العمل للمعايير البيئية 

 النسبة التكرار البيان

 60 6 نعم

 30 3 الى حد ما

 10 1 ال

 % 100 10 المجموع

 

للعاملين ، اتضح أن نسبة كبيرة لم تحقق  الوقائيالتزام اصحاب المصانع بتوفير سبل األمن  فيالمصداقية  أما عن مدى

مكنت  %40مقابل  في  %50التمتع بسبل الوقاية واألمن وقد بلغت تلك النسبة  فيعملية العدالة  والمصداقية للعمالة 

 . الصناعي الوقائيمن التمتع باألمن العمالة 

  

                                                           
6 -Bell Ruth Greenspan ; Entrepreneurs and the Management of Environmental liability issues in Bolanda; 
business lawyer , American bar Assn, Chicago, May 2017.v48n3,pp943-961. 
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  الصناعي الوقائيبتوفير األمن  اللتزام ويوضح هذا الجدول  مدى

 النسبة التكرار البيان

 40 4 نعم

 10 1 إلى حد ما

 50 5 ال

 % 100 10 المجموع

 

مع الدراسة الحالية ؛حيث البيئة والموارد الطبيعية  تركيزها على دور المنظم  تجاه في Burgginkوتتفق دراسة    

وذلك انطالقا لنحرم األجيال القادمة منها.  ووعى حتىى  الموارد البيئية ملكية عامة ،ولكن يجب استخدامها بحرص تر

           التعامل مع الموارد البيئية . فيمن مبدأ العدالة والشفافية 

-Center for Environment concerns(cالهند  فيقام بها مركز دراسات البيئة  التيونجد الدراسة الوصفية    

ECO) أعقبت اتمام برنامج الخصخصة . التيأى الفترة 2012-1998الفترة ما بين  في( تناولت قطاع الصناعات 

قامت بدراسة  التيناعة فى مراكز الصناعات الصغيرة اعتمدت هذه الدراسة على البيانات المتاحة عن نوعية كل ص 

 تطورها، ومدى انعكاس الظروف العالمية عليها .  دىم لترى حالتها؛

واهتمت هذه الدراسة بدراسة حالة عدة صناعات مثل :الصناعات الجلدية ،والكيميائية وصناعة العقاقر، والصناعات 

 . الغذائية
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  -ها :وتوصلت الدراسْة الى عدة نتائج من

 و تأثير بالغ على قطاع الصناعات ؛ فنتيجة لذلك تزايداتفى ضوء العولمة وتحرير التجارة أصبح التغير السريع  ذ-1

 ؛ ومن ثم الناميكثيرمن بلدان العالم  في multi  national companiesوطأة الرتباط بالشركات متعددة الجنسيات 

 لكف في؛فهذه الدول ليست منافسة ،بل تدور  أساسيوليس  إضافية وضع أصبحت المنافسة أمام تلك الشركات األجنبي

 تزويد تلك الشركات بما تحتاجه من نوعيات معينة من الصناعات  دقيقة التخصص بأقل تكلفة وأكثر جودة.

تواجه بمشكلة 1998عام   دما بعالخمس سنوات األخيرة  فيأصبحت الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ،  -2

 ارتباطها بمتطلبات الشركات األجنبية الكبرى.؛ نتيجة التغيير والتبديل الذى التزمت به من جراء البيئيتلوث ال

أصبحت مسئولية السلطة هنا مراقبة ذلك التلوث؛ ومحاولة السيطرة عليه ؛ من أجل الحفاظ على البيئة وصحة  -3

ية ؛ مستمدة من شرعية وجود الشركات الكبرى، وما المواطنين، وذلك فى ضوء أن تلك الصناعات تعمل بطريقة شرع

 ازات منحها لها البلد المضيف.تحمله من امتي

التنمية الشاملة؛ حيث سيتم تصدير  فيالعتماد على التكنولوجيا الحديثة ؛ سيخلق جي ال من المصدرين يساهم  -4

 المصنوعات الجلدية والكيمائية من خالل الصناعات الصغيرة والمتوسطة. 

 عن الصناعات ولكن يتم الحصول على تلك البيانات من بيانات رسمية قيمة عن كيفية وكمية التلوث الناجمة دل يوج -5

 . (7)مناطقهم  فيخالل اتفاق بين المنظمين لهذه الصناعات ومراكز البيئة 

نتيجة لرتباط تلك الصناعات بالشركات الدولية ونتساءل  اعتبار التلوث مشروع ا ؛–هذه الدراسة  فيومما يثير الدهشة 

  فيوث مشروع ا ؟ وتكتفى الدولة بالرقابة دون اتخاذ أى قرار لوقف حدة هذا التلوث؛ هنا هل من الممكن أن يكون التل

وهل  القادمة. أجل استدامة بيئة نظيفة لألجيال التلوث منالوقت الذى تنادى فيه التنمية البشرية المستدامة بالحد من  

 ؟ لبلدان بتلك ا اإلداريتفشى الفساد  فيالشركات الكبرى بما لها من نفوذ ساهمت 

المنشآت الصناعية الصغيرة الرسمية  فيالهند تقارن بين كيفية إدارة الموارد الطبيعية  فيونجد دراسة أخرى        

ذه الدراسة أن هذه المنشآت تستخدم الموارد الهند. و توضح ه فيالغربية  Rajasthanمقاطعة  فيوغير الرسمية 

 كاٍلمنهما . في الطبيعية لسد احتياجات العملية النتاجية

ومن خالل المنهج المقارن الذى اعتمد على البيانات الحصائية المسجلة لتلك المنشآت الرسمية ،توصلت الدراسة إلى 

  -مايلى :

وغير  الرسميخدامها من قِبل المنشآت الصغيرة التابعة للقطاع الخاص الموارد الطبيعية تُعد ملكية عامة، ويتم است -

استنزاف الموارد من جهة المنشآت غير الرسمية أكبر بكثير من المنشآت الرسمية ورغم ة التلوث و، ولكن درجالرسمي

 مساءلتها . مل يتهذا 

                                                           
7 -Globalization, Privatization, Free Trade and Small Industries sector, Small Enterprises national 
Documentation, center for industrial planning and development,( C-ECO) -1998-2002, www 
nisiet,centers, htm. Feb2003. 
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سجالت رسمية  في؛ تعتبر مسجلة  الرسميعدم المساءلة يرجع إلى أن المنشآت الصناعية التابعة للقطاع الخاص  -

ا امها بإشتراطات الصحة البيئية، واشتراطات األمن الصناعى،بينمويسهل متابعتها ،كذلك تقدم بيانات حول مدى إلتز

 . (8)للمساءلة ويتعذر متابعتها  عل تخض فهيالمنشآت غير الرسمية بإعتبارها غير مسجلة؛ 

على أن استخدام الموارد الطبيعية يجب أن يتم بإدارة و سلوك مسئول بيئي ا  يتضح لنا من هذه الدراسة أنها تؤكد 

 . الرسميالقطاع غير  في، خاصة من جانب المنشآت الصناعية الحكوميلمساءلة والتدخل ويخضع ل

 باستخداممنطقة األمازون تركز على الملوثات البيئية الناجمة عن الصناعات الصغيرة والمتعلقة  فيونجد دراسة       

وادارة  البيئي( ، اشتملت على مجموعة من القيم الخاصة بالتخطيط LASAالغابات. وتوضح هذه الدراسة أن دراسات) 

 الموارد، وأنه ليس من قبِيل المفاجأة أن يكون هناك اهتمام بهذه القضايا البيئية ، وخاصة منذ أن أصبح الحتباس

ية الناجمة عن ن ثم أصبح قضية عالمية، وقد أطلق على الملوثات البيئيهدد الشمال والجنوب؛ وم العالميالحرارى 

 .والحضري الصناعيالقضايا الُبيئية المتعلقة بالتلوث –الصناعات الصغيرة 

إلى ضرورة اتباع المعايير  الجلود، ودعتالكيماوية وصناعات  من الصناعاتوقد عرضت نماذج للتلوث 

  (9)المسئول  الصناعيواستخدام التكنولوجيا النظيفة والسلوك  environmental normsالبيئية

دارة الموارد البيئية باعتبارها ذات أهداف عامة لتخص البيئة المحلية الموجودة بها إإلى  Joe Kausekوتشير دراسة  

واألجيال المقبلة، والبيئة  الحاليتبط بالجيل عملية عامة تر هيالصناعات الصغيرة ، وما ينجم عنها من تلوث،بل 

 العالمية .

ود توازن بين المنتجات والموارد البيئية، وأن يكون هناك تحسينات مستمرة بين وتؤكد هذه الدراسة على ضرورة وج

؛ وهذا يتطلب تضافر جهود ك ال من العمالة والمنظمين  محاسبيويكون هناك نظام المتطلبات والتلوث الناجم 

وثقافة المحافظة على  ،الذى له صفة المساءلة المجتمعية  والمنظمات غير الحكومية باعتبارها تمثل المجتمع المحلى

 . (10)الصناعيالبيئة يجب أن تكون جزء من ثقافة التنظيم 

عن غيره  الكاريبيتميز منطقة  التيوتهدف إحدى الدراسات الديموجرافية إلى تناول الخصائص البيئية المشتركة        

ت تلك المنطقة وخاصة األمازون ؛ حيث جعلالهيكلي،حيث تشير إلى مانجم عن الصناعات الصغيرة بعد برنامج التكيف 

ا مدينة مكسيكو،  كبالوعة كربون ؛ حيث تلوث المياه من المصادر العضوية والكيمائية، وكانت أكثر المدن تأثر 

                                                           
8 - Shan Mugaratnam - ; The Dilemmas of common property resource management in Western 
Rajasthan, Comparative study between formal and informal Enterprises, Journal of Development – 
studies,33(2) December 2013, pp163-187. 
9 -Rhys Jenkins; Small Industry and Environment in Latin America (global environmental change) 
Canadian Journal of Latin American and Caribbean studies/ 01-Jan-2015.  
10 - Joe Kausek ; Environmental Management systems and cleaner production in New Zealand and 
Riodejaniro , Canadian Journal of Latin America and Caribbean studies, 01- Jan 2016. 
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؛ وقد أدى ذلك إلى عدم المساواة وتفشى الفساد والرشوة  دولة ووظائفهاوساوباولو،وسانتياغو ،خاصة بعد تغير دور ال

 . (11)والفقر

وانتشار الفساد  خاصة بعد تراجع دور الدولة المدنيراسة توجه النظر إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع هذه الد

 .والرشوة وتفعيل دور المساءلة المجتمعية 

وعالقتها بالبيئة ، حيث تحاول هذه الدراسة الكشف عن العوامل  طاع الصناعى القونجد دراسة فى نيجيريا تتناول       

 تكمن وراء المحافظة على الموارد البيئية فى شركات الصناعات الصغيرة  التى تمولها شركات سويدية .الداخلية التى 

يل مضمون البيانات الخاصة على البيانات األولية والمقابالت الشخصية ألصحاب الشركات ،وتحل العتمادومن خالل 

 -:ىما يلالدراسة إلى  تبالمحاسبة. توصلبالجودة والكمية ،ومدى اكتمال التقارير الخاصة 

بالمسئولية الجتماعية ، والجهود الطوعية من أهم السمات التى كشف عنها تحليل المضمون، وقد أدى ذلك إلى  اللتزام

 . (12)2017- 2007ية ، وهو ما أطلق عليه تقرير اإلستدامة للمحاسبة تقديم تقارير عن كيفية ادارة الموارد الطبيع

 عند استغالل الموارد البيئية . األخالقيالبعد  تؤكد هذه الدراسة على

بمدينة برج  للمنشآت الصناعية 1395لعدد  البيئيالحالية ومن خالل نتائج التفتيش الميدانية  واذا ما نظرنا الى الدراسة 

  : التاليالجدول  في(   2017- 2005فى الفترة من  العرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 .   البيئيالمصدر : جهاز شئون البيئة ، وحدة التفتيش 

مقارنة  %66بيئية  حيث بلغت نسبتها حوالى التزمت بالمعايير ال التييتضح من هذا الجدول انخفاض معدلت المنشآت 

 مطابقة .  %34ب

 

                                                           
11 -Small Industries and Global Environment Out Look, United Nations Environment Programme, Mar 2014. 
12 - Owolabi Chukwuebka; Internal Organizational factors influencing voluntary CSR, disclosure- the case 
of three small companies, Gutenberg's university/ Foretagseknoiska institution.2018 

 السنوات 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 اإلجمالي

إجمالى  696 151 90 130 60 213 55 1395

 المنشآت

 مطابق 234 8 44 65 14 2 33 400

 غير مطابق 452 143 46 65 46 211 22 995
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االنصاف وتحقيق العدالة االجتماعية بعيداً عن المحسوبية لجميع أفراد المجتمع ،  تعزيز أما عن قضية  -

 للحصول على الموارد البيئية  وتحقيق ثمار التنمية من خالل تحسين أحوال البشر .

نجد دراسة مرتبطة عالقتها بالتنمية المستدامة وتحسين احوال البشر  لصناعات فىمن الدراسات التى تناولت ا    

 بالبيئة وتأثير ذلك على التنمية المستدامة. السمكية وعالقتهابالثروة 

 -الميدانية للمناطق المقامة بها تلك الصناعات توصلت الدراسة إلى ما يأتى: الحصائية، والدراساتومن خالل البيانات 

 وبشرية.لهذه المنطقة ألسباب كيماوية وطبيعية وصناعية  البيئيفى التوازن ك اختالل هنا -

 التوسع الغيرمنضبط فى الصناعات نتيجة المحسوبية واستغالل الثروات المعدنية فى البحر -

 . (  13) البيئيخلل فى التوازن  واألسماك؛ يحدث، واستزراع الروبيان ةغير مسئولبطريقة  

 نجد الية ( احد عينة الدراسة  البطاريات)فالكون الى مصنع اذا مانظرنا

أنه  تم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيال المنشأة ، وذلك بعد ضبط عدد من المخالفات البيئية خالل التفتيش على   

رى والوقوف على المنشأة ضمن الحمالت التفتيشية التي تقوم بها أجهزة وزارة البيئة لفحص المنشآت الصناعية الكب

 مدي التزامها بتوفيق أوضاعها البيئية .

ثلت المخالفات في عدم إكتمال سجل الحالة البيئية ، وعدم إكتمال سجل المواد والمخلفات الخطرة؛ المعد لبيان كيفية وتم

ما تبين وجود من من مخلفاتها، كآلالتعامل مع المواد الكيميائية و خواصها و طرق التعامل معها و كيفية التخلص ا

لثالثة؛ مما يصدر عنها انبعاثات مؤثرة على البيئة، ووجود برك شروخ بالطوب الحراري في بطارية إنتاج الكوك ا

الصرف الصناعي غير مبطنة وغير معزولة داخل وحدة معالجة الصرف الصناعي، وعدم ارتداء العاملين لمهمات 

 الوقاية الشخصية وذلك لدرء مخاطر المهنة.

توفيق األوضاع البيئية للشركة وتبين عدم جدية التزام  لخطة النهائياألجهزة المعنية بجهاز شئون البيئة بالتقييم  وقامت

لنبعاثات اوالمتمثلة فى استمرار عدم التحكم فى 2014انتهت فى  والتيالمنشأة بما تقدمت به من خطط لاللتزام البيئي 

عن البطارية األولى الناتجة  النبعاثاتلبدء فى تنفيذ مشروع التحكم فى المتولدة من البطاريات ، وعدم ا واألدخنة

 والثانية ، وتم عمل محاضر للمنشأة واتخاذ اإلجراءات الالزمة .

 البيئية رغمللشروط حصل المصنع على شهادة تفيد مطابقته  2017بالرغم من تلك المخالفات البيئية ال أنه فى عام 

 وذلك نتيجة بعض العالقات بجهاز شئون البيئة .  2014وضاع البيئية التى انتهت فى عدم اكتمال خطة توفيق األ

 

 

 

                                                           
 9مسلم بن على الرعمى ، الصناعات الصغيرة والبيئة المستدامة، المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، سلطنة عمان ،  -(  13

 . 2014فبراير 
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استثمار وتمكين الطاقات البشرية  والمحافظة على البيئة ؛ وتحقيق  -قضية المسئولية  االجتماعية وفيما يتعلق ب--

 حتمية أخالقية تتضمن الحوكمة والمساءلة . االجتماعياألمن 

 سات المهتمة بالبيئة والمساءلة نجد دراسة بعنوان " حماية حقوق صغار المستثمرين" الدرا إطارفى 

الشركات بمعنى " النظرة من خالل الوجهة األخالقية" لحماية حقوق صغار  وتهدف هذه الدراسة إلى التركيز على حوكمة

ولذا فإن حوكمة الشركات تتعلق بصفة  ؛استغاللهاالمساهمين والعاملين فى الصناعات والتوزيع العادل للموارد وكيفية 

 أساسية بالعالقة بين الشركة وأصحابها والعاملين بها.

اإلدارة،  نالملكية عوانفصال  الخاص،الشركات زادت عندما زادت استثمارات القطاع وتؤكد الدراسة إن أهمية حوكمة 

 حول الطريقة التى يمكن بها ضمان رقابة اإلدارة . والتنمية تدور  القتصاديوقد أصبحت المعايير طبق ا لمنظمة التعاون 

الهتمام  2005أولوياته منذ عام  على قائمة مشروع وضعمستثمر صغير أو صاحب  أيكذلك تؤكد هذه الدراسة أن 

 . (14) جمعياتسيؤثر فى نجاح المنظمات سواء كانت شركات أو  أخالقي؛بثقافة الحوكمة ألهميتها كمبدأ 

 والمساءلة؛حيث أن أصحاب الشركات يجب أن يخضعوا للرقابة  المساءلة،قضية هامة وهى حالية على وتؤكد الدراسة ال

 وضمان المحافظة على البيئة واستدامة الموارد. الشركات،هذه من أجل ضمان أمن العمالة ب

 خالفات البيئية الم العرب بسببيوضح عدد المحاضر المحررة ضد المنشآت الصناعية فى مدينة برج  اآلتيوالجدول 

 2017 2015 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات

عددالمحاضر 

ضد المحررة 

البيئية  تالمخالفا

 بعد التفتيش

 

7080 

 

8000 

 

6005 

 

5010 

 

3005 

 

1165 

 

3078 

 

2250 

 

عدد الشكاوى من 

 المخالفات البيئية

 

9086 

 

8606 

 

 

6578 

 

 

 

4500 

 

3600 

 

2300 

 

4078 

 

3050 

 

 2017جهاز مدينة برج العرب ، وحدة قياس األثر البيئى   صدر :الم

        

  

                                                           
سطة فى ندوة بعنوان " نحن شركاء ورقة عمل مقدمة إلى جمعية تنمية الصناعات الصغيرة والمتوحماية حقوق صغار المستثمرين،  - 14

رب، فى التنمية" بالتعاون مع كالَ من جمعية تنمية الصناعات ببورسعيد واتحاد جمعيات التنمية القتصادية لمناقشة قانون الصناعة ببرج الع

30/ 3  /2016 . 
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حيث  والوساطة؛يتضح من هذا الجدول أن عدد الشكاوى المقدمة من المخالفات البيئية تدخل فيها عنصر المحسوبية 

احب المنشأة ضد ص انخفض عدد المحاضر المحررة للشكاوى  نتيجة لحفظ تلك الشكاوى وعدم فحصها واتخاذ اجراء

 المخالفة بيئيا  .   

 ب ـــــــتعقي

التنمية  مبادئوالقضايا التى تم التركيز عليها فى الدراسة الحالية التى تناولت  للدراسات السابقةمما سبق عرضه    

 : ىما يلنخلص إلى  اإلداريوارتباط ذلك بالفساد  المستدامة فى القطاع الصناعى وعالقتها بالبيئة 

باعتبار  ؛الصناعية صاحب المنشأة راسات خاصة فى الدول المتقدمة أكدت على المسئولية البيئية من جانب معظم الد

وجدنا الدراسة الحالية تخلص الى انعدام تطبيق المعايير البيئية فى الموارد البيئية ملكية عامة يجب المحافظة عليها. وقد 

 .محسوبية لعدم تفعيل الرقابة التى تتدخل فيها الالصناعة 

للعمالة ؛ لتحفيز المنظم على  والصناعي الصحيوبعض الدراسات أشارت إلى ضرورة مساهمة الدولة فى التأمين 

 قديم بيانات عن الشرعية البيئية حول صناعته.بإنشاء صناعات صديقة للبيئة، وت اللتزام

ات الصغيرة كما اتضح لنا من الدراسات وتتفق دراستنا فى هذا ، ولترى العرض فقط للملوثات الناتجة عن الصناع

 ع .فى ذلك القطا اإلداريالفساد  رل ينتشالعربية التى أغفلت بُعد المساءلة، وبُعد الثقة الذى تمنحه الدولة للمنظم  حتى 

اعتمدت معظم الدراسات على أسلوب تحليل البيانات الجاهزة الخاصة بكمية التلوث ونوعيته، وكذلك اعتمدت بعض   

دراسة استطالعية  أيلم تظهر لنا  المنظمين ولكندراسات على طريقة تحليل المضمون للتقارير الخاصة بمساءلة ال

 نشآت تقارير حول كيفية تعاملها مع البيئة.التى تقدم لها تلك الم تأو للمنظماللمنشآت الصغيرة 

 رابعاً نتائج وتوصيات الدراسة 

 النتائج العامة للدراسة  -أ

عندما تترجم هذه النتائج إلى مجموعة من المقترحات القابلة للتطبيق ،  هيستفادة من نتائج الدراسة ، إن أوجه ال  

 يمر بها :  التيتذليل الصعوبات  فيويستفيد منها المجتمع 

 لقد أفادت نتائج الدراسة : 

 بشكل متساٍو بين اصحاب المصانع   الصناعيالقطاع  فيعدم تفعيل آليات دور الرقابة  -

ئية  بطريقة تضر البيئة وتحرم األجيال القادمة من استثمارها مستقبليا  . وذلك للموارد البي السيئالستغالل  -

 التنمية البشرية المستدامة . مبادئيتنافى مع 

 والسالمة المهنية . الوقائيباألمن  الصناعيالقطاع  فيعدم تمتع العمالة  -

وذلك   الصناعيالقطاع  فينع لبيئية المقدمة من اصحاب المصاالتقارير ا فيعدم وجود شفافية ومصداقية  -

 يتنافى مع مفهوم الحوكمة . 

تتضمن مراعاة  التيمن جانب المسئولين عن منح واعتماد دراسات الجدوى  والمهني األخالقيعدم اللتزام  -

نادى به ماكس  ض مع ماتتعار والتي.  الصناعيوتوفير وسائل السالمة المهنية بمنشآت القطاع   البيئيالبعد 

 يتعلق بالمسئولية األخالقية . فيبر فيما
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 توصيات الدراسة :

 

 توجيه الحكومة نظر المنظمين فى القطاع الصناعى إلى ضرورة تقديم تقارير المعايير البيئية بصدق ونزاهة . -

لة ؛ فيجب أن تكون هناك متابعة إلى جانب السوق الحر ؛ فال تتاح الحرية بدون مساء أهمية دور الدولة فى الرقابة ، -

وتقديم منشورات من أصحاب الصناعات تفيد التزامهم ، ومنح جوائز تشجيعية للمنشآت المتميزة بالجودة واللتزام 

ة فى دعم المنظمين ، وتوفير برامج التنمية البشرية ألصحاب الصناعات الصغيرة على نفقة الدو البيئي لة؛ مساهم 

 ات صديقة للبيئة . وحثهم على تقديم صناع

؛  الجتماعيالسياسات أن يركزوا على سياسات سوق عمل نشطة ملتزمة بيئيا  ، تتضمن شبكات األمن  واضعيعلى  -

يجيات التنمية أن . كما على استرات معلومعالم  فيحتى يتسنى التخفيف من عدم األمان لتقليص المخاوف القتصادية 

 لتوزيع أعباء المخاطر والتخفيف من حدتها ،  قواعد المخرجات فيتتضمن  تنوع ا 

-  
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