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 ٣٦/ ٢ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

 

 ٢/٤/٢٠٠٦  :تاريخ االعتماد 

  

ه        اع ب آل الحقوق محفوظة للهيئة، ما لم يحدد خالف ذلك، وال يجوز إعادة إصدار أى جزء من المواصفة أو االنتف

روفيلم                         وغرافى والميك ك التصوير الفوت ا ويتضمن ذل ة أو خالفه ة أو ميكانيكي فى أى شكل وبأى وسيلة إليكتروني

 .ئة أو الناشربدون تصريح آتابى مسبق من الهي

 

א א א א א
 

 . األميرية– السواح – ش تدريب المتدربين ١٦: العنوان 

 ٢٨٤٥٥٢٤  –٢٨٤٥٥٢٢: تليفون 

 ٢٨٤٥٥٠٤: فاآس 

 moi@idsc.net.eg:                                  بريد الكترونى 

 www.eos.org.eg          :                         موقع الكترونى 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٣ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

          :3178 / 2006  

   :14001/2004 

 

 

  
 المتطلبات وإرشادات االستخدام –الخاصة بنظم اإلدارة البيئية  ٢٠٠٦ / ٣١٧٨م ق م  

 المتطلبات - الخاصة بنظم اإلدارة البيئية ١٤٠٠١/٢٠٠٤متماثلة فنيًا مع المواصفة الدولية 
 .١٩٩٧وتلغى وتحل محل آخر إصدار لها ت االستخدام وإرشادا

 

 .والخاصة بالبيئة ) ٤/١٠( قام بإعداد هذه المواصفة لجنة التوافق 



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٤ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

 

اتهم                ر انشطتهمم ومنتج د بواسطة ضبط أث ي جي تزايد اهتمام المنشأت بجميع أنواعها بتحقيق وتأآيد أداء بيئ
ك في سياق التشريعات          . سياستهم وأهدافهم البيئية  وخدماتهم على البيئة، أخذين بعين االعتبار        ويتم إجراء ذل

ام األطراف                  ادة اهتم الصارمة المتزايدة وتنمية سياسات إقتصادية وقياسات أخرى لتغذية الحماية البيئية وزي
 .المعنية بأمور البيئة والتنمية المستدامة

ئوليتهم، مع    .  ئية لتقييم أدائها البيئيقامت العديد من المنشأت بتحقيق مراجعات بيئية أو تدقيقات بي       ى مس وعل
م    ا ال يالئ دات أن أدائه أة بتأآي د المنش ة لتزوي ر آافي دها غي دقيقات لوح ات والت ذه المراجع ون ه د تك ك، ق ذل

ة            ا ستستمر بالمالئم دقيقات أن     . المتطلبات القانونية ومتطلبات السياسة فقط وانم ذه المراجعات والت اج ه تحت
 .هيكل لنظام اإلدارة وتكاملها مع أنشطة اإلدارة الكلية لكي تكون فعالةتجرى من خالل 

ة              ة لنظام اإلدارة البيئي زود المنشات بعناصر فاعل ة أن ت يراد بالمواصفات القياسية التي تشمل اإلدارة البيئي
داف بي          رز أه ات أن تح ذه المنش اعدة ه رى لمس ة األخ ات اإلداري ع المتطلب ل م ن أن تتكام ي يمك ة والت ئي

د   . واقتصادية راد عن ة األخرى، ال ي ية الدولي ال المواصفات القياس ا ح ية ، حاله ذه المواصفات القياس إن ه
 .استخدامها أن تنشئ عوائق تجارية أو أن تزيد أو تغير التزامات قانونية للمنشأة

 قابلة للتطبيق في جميع وقد تم آتابتها لتكون. تحدد هذه المواصفة القياسية المتطلبات لنظام اإلدارة البيئية
أسس ) ١(يوضح الشكل. أشكال وأحجام المنشأت ولتالئم الحاالت الجغرافية والثقافية واالجتماعية المتنوعة

إن نجاح النظام يعتمد على االلتزام به من جميع المستويات والوظائف، خاصة . فهم هذه المواصفة القياسية
وع ُيمكن المنشأة من أن تنشئ وتقييم فاعلية اإلجراءات وتطوير إن نظام من هذا الن. من اإلدارة العليــا

إن الهدف العام من هذه . السياسة واألهداف البيئية وتحقيق المطابقة معها وتأآيد مثل هذه المطابقة لآلخرين
المواصفة القياسية الدولية هو دعم الحماية البيئية ومنع التلوث بتوازن مع االحتياجات االجتماعية 

يلزم التنويه من أن العديد من المتطلبات يمكن التطرق إليها متداخلة أو أن يتم الرجوع إليها . قتصادية واال
 .في أي وقت

ار توصيات المواصفة القياسية            ١٩٩٦رآزت هذه النسخة على توضيح إصدار عام         م واعتب للمساعدة في فه
زو  ة أي فتي  ٩٠٠١/٢٠٠٠الدولي ين المواص ق ب ز التواف ل تعزي ن أج ة م لحة المجموع يتين لمص ن القياس
 .المستخدمة لها

دون أن              ة ب ة البيئ ى حماي ل المستخدمين وعل ذ من قب م والتنفي ى الفه أي تغييرات في هذه النسخة ستساعد عل
 .١٤٠٠١/١٩٩٦ينتج إضافة أو تقليل في المتطلبات مقارنة مع المواصفة القياسية الدولية أيزو 

ذه الموا          ين ه ا ب أة                    يوجد تمييز هام م ات لنظام اإلدارة البيئي للمنش ا تصف المتطلب صفة القياسية ، حيث أنه
ا،     أة أو أي منهم ي للمنش ام اإلدارة البيئ ذاتي لنظ هادة أو التسجيل واإلعالن ال نح الش تخدامها لم ة إس وإمكاني

 . رة بيئيواإلرشادات التي ال تمنح الشهادة وانما توفر مساعدة عامة للمنشأة لتنفيذ أو تحسين نظام إدا

تشتمل اإلدارة البيئية على مجاًال آامًال من المسائل متضمنة تلك المرتبطة باالستراتيجيات والممارسات 
يمكن للمنشأة استخدام تجربة التنفيذ الناجح لهذه المواصفة القياسية لتؤآد لألطراف المعنية بوجود . المنافسة

 .نظام إدارة بيئي مناسب لديها



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٥ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

 

  نموذج نظام اإلدارة البيئية لهذه المواصفة القياسية -١الشكل 

آما هو ) خطط، اعمل، تحقق، افعل( ُبنيت هذه المواصفة القياسية على األسلوب المعروف :مالحظة 
 :موصوف أدناه

 .إنشاء األهداف والعمليات الضرورية لتوصيل النتائج وفقًا للسياسة البيئية للمنشأة: خطط  -
 .تنفيذ العمليات: اعمل  -
ق  - ة     : تحق وانين البيئي تهدفات والق داف والمس ة واأله ة البيئ بة لسياس ات بالنس اس العملي ة وقي مراقب

 .والمتطلبات األخرى والتقارير والنتائج
 .اتخاذ األفعال للتحسين المستمر ألداء نظام اإلدارة البيئي: افعل  -

ا           ا             تدير بعض المنشآت عمليات تشغيلها بواسطة تطبيق نظ ا والتي يمكن الرجوع إليه ات وتفاعالته م للعملي
ة      هذه  تشجع  ".  اسلوب العملية " ا أن أسلوب      .  المواصفة القياسية استخدام اسلوب العملي ل،    (وبم خطط، اعم

 .يمكن تطبيقه على جميع العمليات، فإنه يتم اعتبار آٍل من األسلوبين بالمتالئمين) تحقق، افعل

اإلدارة        تحتوي المواصفات القياسية ا    ألخرى على إرشادات لدعم تقنيات إدارة بيئية، وتحديدًا تلك التي تعني ب
ة لمواصفات قياسية أخرى تكون           ١٤٠٠٠البيئية في سلسلة المواصفات القياسية الدولية أيزو         ، وإن أي إحال

 .للمعلومات فقط

 



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٦ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

نح الشهادة أو   تحتوي هذه المواصفة القياسية فقط على تلك المتطلبات التي يمكن تدقيقها بم        وضوعية بهدف م
ى مجال              . التسجيل واالعالن الذاتي أو أي منهما      ر عل ة أآث يجب على تلك المنشأت التي تطلب إرشادات عام

زو   ة أي ية الدولي ة، أن ترجع للمواصفة القياس ام إدارة بيئي ات نظ م اإلدارة ٢٠٠ /١٤٠٠٤أوسع لمعطي ، نظ
 . والتقنيات المساندة اإلرشادات العامة للمبادئ والنظم–البيئية 

ا في                     زام به ل اإللت يجب التنويه أن هذه المواصفة القياسية ال تنشئ متطلبات مطلقة لألداء البيئي بحيث ال تقب
وث والتحسين المستمر                    ع التل ة ومن ة المطبق ذا ،   . السياسة البيئية بالمطابقة مع المتطلبات القانونية البيئي وهك

 . ولكن بأداء بيئي مختلف أن يحققا متطلبات هذه المواصفة القياسيةيمكن لمنشأتين بعمليات متشابهة

ائج       ى أفضل النت ان التبني والتنفيذ لمجال تقنيات إدارة بيئية بطريقة منتظمة يمكن أن يساهم في الحصول عل
ة  ع األطراف المعني ة . لجمي ائج البيئي ية ال يضمن أفضل النت ذه المواصفة القياس ي ه ل من أج. ولكن ، تبن

ة                    ات الممكن تحقيق األهداق البيئية، فأن نظام اإلدارة البيئية يشجع المنشأت على التفكير في تنفيذ أفضل التقني
ق اقتصادياً          اليف                . ، حيثما آان ذلك مناسبًا وقابًال للتطبي ة تك ار فاعلي ين االعتب ه يجب األخذ بع باإلضافة فإن

 .مثل هذه التقنيات

ية  ذه المواصفة القياس مل ه ودة   ال تش ددة إلدارة الج ك اُلمح ل تل رى، مث نظم اإلدارة األخ ددة ل ات ُمح  متطلب
ة أو إلدارة المخاطر   إلدارة المالي ية   . وإلدارة الصحة والسالمة ول ذه المواصفة القياس إن ه ى أي حال، ف عل

ات نظام اإلدارة ذات                         ا مع متطلب ة الخاص به ة تمكن المنشأة بأن توازي أو تكامل نظام اإلدارة البيئي . العالق
ى نظام اإلدارة     أة أن تتبن ة اإلدارة(ومن الممكن للمنش ديها من أجل إنشاء نظام إدارة    ) أو أنظم الموجودة ل

ية  ذه المواصفة القياس ات ه ع متطلب ق م ة متواف ق  . بيئي ًا أن تطبي ون مفهوم ه يجب أن يك ال، فإن ى أي ح عل
 . واألطراف المعنيةعناصر عديدة لنظام اإلدارة يمكن أن تختلف باختالف األغراض

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٧ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

   –    

1-   
ُتحدد هذه المواصفة القياسية متطلبات نظام اإلدارة البيئية لتمكن المنشأة من تطوير سياستها وأهدافها مع 

تطبق هذه المواصفة . ية الهامةاألخذ باالعتبار المتطلبات القانونية والمعلومات المتعلقة بالمظاهر البيئ
آما . القياسية على تلك المظاهر البيئية التي يمكن للمنشأة أن تضبطها وعلى تلك التي يمكن أن تؤثر عليها

 .ان المواصفة ال تنص على معايير محددة لألداء البيئي 

 :تطبق هذه المواصفة القياسية على أي منشأة ترغب في

 .ى وتحسين نظام إدارة بيئيةتأسيس و تنفيذ والحفاظ عل–أ 

 . تأآيد مطابقتها مع سياستها البيئية المعلنة-ب

 :  تبرهن المطابقة مع هذه المواصفة القياسية بواسطة-ج

 تأآيد ذاتي أو إعالن ذاتي، أو -١

 .طلب تأآيد مطابقتها بأطراف تهتم بالمنشأة مثل المستهلك  -٢

 سطة طرف خارجي، أوطلب تأآيد إعالنها الذاتي بوا -٣          

 .طلب منح شهادة أوتسجيل لنظام اإلدارة البيئية الخاص بها بواسطة منشأة خارجية -٤

يعتمد مدى .  جميع المتطلبات في هذه المواصفة القياسية يراد بها أن تكون مشترآة في أي نظام إدارة بيئي
آما توفر . يلها والظروف التي تعمل بهاالتطبيق على عوامل مثل السياسة البيئية للمنشأة وطبيعة ومكان تشغ
 ).أ(هذه المواصفة القياسية إرشادات إعالمية على استخدامها في الملحق 

2-    

 

 .واصفات مكملةال تتضمن هذه المواصفة القياسية على م

) .١٤٠٠١/١٩٩٦أيزو ( وذلك حتي يبقي الترقيم مماثل لالصدار السابق 



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٨ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

3-    
 :ألغراض هذه المواصفة القياسية ، تطبق المصطلحات والتعاريف اآلتية

 :الُمدقق ٣/١

 ) التدقيق(المراجعة ) لتنفيذ(هو شخص ذو آفاءة يؤدي 

 )٩٠٠٠/٢٠٠٠من المواصفة القياسية الدولية أيزو  )  ٩ / ٩/ ٣ البند(

 :التحسين المستمر ٣/٢

ي  األداء البيئي من أجل تحقيق تحسينات في     ) ٨-٣لبند  ا (نظام إدارة بيئي  عملية متجددة لتطوير     د  ( الكل البن
 )١١-٣البند  (السياسة البيئية للمنشأةمشترآة مع ) ١٠-٣

 .ال تحتاج العملية أن تأخذ موضعًا متزامنًا في جميع أماآن األنشطة: مالحظة

  :األجراء التصحيحي ٣/٣

  . )١٥ / ٣البند ( تشف الفعل الذي يؤدي الي ازالة سبب عدم المطابقة المك

  :وثيقة ٣/٤

 المعلومات والوسائط المدعمة لها

وتر ( يمكن أن تكون الوسيلة ورقية أو ممغنطة أو إلكترونية أو قرص حاسوب                ) :١(مالحظة بصري  ) آمبي
 .ة أو مجموعة من أي منهميأو صورة أو عينة رئيس

  ٣/٧/٢  البند٩٠٠٠/٢٠٠٠ متوافقة مع المواصفة القيلسية الدولية أيزو) :٢(مالحظة

  :البيئة ٣/٥

أثناء تشغيلها ويشمل ذلك الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية والنبات )  ٣/١٦البند  (بالمنشأةما يحيط 
 .والحيوان واالنسان وتفاعلها مع بعضها البعض

 .الي النظام الكوني    ٣/١٦مايحيط في هذا النص يمتد من خالل منشأة : مالحظة 

  :مظهر بيئي ٣/٦

 ) ٣/٥البند (أو منتجاتها أو خدماتها يمكن أن يتفاعل مع البيئة ) ٣/١٦البند  (المنشأةعنصر من نشاطات 

 ).٣/٧البند ( هام أثر بيئي يمكن أن يمتلك المظهر البيئي أو أن يكون له :مالحظة



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٩ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

  :أثر بيئي ٣/٧

ًا عن           أو نافعًا   ضارًا  سواء آان   ) ٣/٥البند   (للبيئةأي تغيير    ًا، ناتج امًال أو جزئي ة   ، آ ) ٣/٦( المظاهر البيئي
 ).٣/١٦ (لمنشأة

 :نظام إدارة بيئية ٨ / ٣

ام إدارة  ن نظ أةجزء م ذ ) ٣/١٦(  المنش تخدم لتطوير وتنفي ةيس تها البيئي ا )  ١١ /٣ (سياس وإدارة تفاعله
 ) ٣/٦ ( البيئةمع ) تفاعالتها(

 .ات متداخلة إلنشاء سياسة وأهداف ولتحقيق هذه األهداف نظام إدارة هو مجموعة من متطلب :١ مالحظة

) ٣/١٩ (واإلجراءات نشطة والمسؤوليات والممارسات األ يشمل نظام اإلدارة الهيكل التنظيمي و:٢مالحظة  
 .والعمليات والموارد

 هدف بيئي  ٣/٩

 لتحقيقه) ١٦ / ٣(فسها  بنالمنشأةوضعته ) ١١ / ٣ (السياسة البيئيةهو الهدف البيئي الكلي، المتوافق مع 

 أداء بيئي ٣/١٠

 ) ٦ /٣(لمظاهرها البيئية ) ١٦ / ٣ (إلدارة المنشأةنتائج مقاسه 

ة  ة : مالحظ م اإلدارة البيئي ياق نظ ي س ة ) ٨ /٣(ف ة البيئ بة للسياس ائج بالنس اس النت ن قي ) ١٦/ ٣(، يمك
 . )٣/١٦ (ة للمنشأ)  ١٢ /٣(والمستهدفات البيئية ) ١٣ /٣(واألهــداف البيئيـة 

 سياسة بيئية ٣/١١

اه       ة واتج ا البيئي   ) ١٦ / ٣ (المنشأة النوايا الكلي ة     بأدائه ه رسميا من          )  ١٠ /٣( ذات العالق ر عن ذي يعب وال
 اإلدارة العليا

 ).٣/١٢ (والمستهدفات البيئية) ٩ / ٣(األهداف البيئية توفر السياسة البيئية إطار العمل وتحديد : مالحظة 

 :يئيمستهدف ب ٣/١٢

) ٣/٩(أو أجزاء منها والتي ظهرت من األهداف البيئية ) ٣/١٤(متطلبات األداء بالتفصيل المطبقة للمنشأة 
 والتي تحتاج الى وضعها وتحقيقها من أجل إحراز تلك األهداف

 طرف معني ٣/١٢

 ٠)٣/١٦( للمنشـأة ) ٣/١٠(شخص أو مجموعة من األشخاص المهتمين أو المتأثرين باألداء البيئي

 تدقيق داخلي ٣/١٤

وتقيمه بهدف تحديد مدي عالقة معايير تدقيق ، عملية منتظمة ومستقلة وموثقة للحصول علي دليل التدقيق 
 .قد تم تحقيقها ) ٣/١٦(نظام االدارة البيئي للمنشأة 



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ١٠ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

االستقالل يمكن أن يكون واضحا عن طريق ، خاصة في المنشآت الصغيرة،  في عدة حاالت :مالحظة 
 .ة من المسئولية من النشاط الذي يكون مدققاالحري

 عدم التطابق ٣/١٥

 عدم تحقيق المتطلبات

 )٣/٦/٢البند ( ٩٠٠٠/٢٠٠٠ة القياسية الدولية أيزو فمتوافقة مع المواص

 :منشأة ٣/١٦

شرآة أو مؤسسة أو شراآة أو سلطة أو معهد أو جزء منها أو مجموعة منها سواء مشترآة مع بعضها 
 من القطاع العام أو الخاص، ذات وظائف وإدارة خاصة بهاالبعض أم ال 

 للمنشأة التي لديها أآثر من وحدة تشغيل، فيمكن تعريف وحدة تشغيل واحدة منها آمنشأة: مالحظة

 الفعل التصحيحي ١٧/ ٣

 . )٣/١٥  (تصحيح ازالة السبب من تأثير عدم التطابق

 منع التلوث ٣/١٨

منفصلة أو (قنيات أو مواد أو منتجات أو طاقة لتجنب أو لتقليل أو لضبط استخدام عمليات أو ممارسات أو ت
البند ( العكسية اآلثار البيئيةتكّون أو انبعاث أو تفريع من أي نوع ملوث أو نفاية من أجل تقليل ) مجتمعة

٣/٧( 

خدمة يمكن أن يتضمن منع التلوث تقليل مصدره أو إزالته وتغييرات العملية والمنتج وال : مالحظة
واالستخدام الّفعال للموارد وبدائل المواد والطاقة وإعادة االستخدام واالستعداد وإعادة التدوير واالسترداد 

 .والمعالجة

  :إجراء ٣/١٩

 طريقة إجراء ُمحددة لتنفيذ نشاط أو عملية

 . يمكن أن تكون اإلجراءات موثقة أو غير موثقة):١(مالحظة 

 ).٣/٤/٥البند (  ٩٠٠٠/٢٠٠٠فة القياسية الدولية أيزو  متوافقة مع المواص):٢(مالحظة 

 سجل  ٣/٢٠

 .تبرز نتائجًا أحرزت أو توفر برهانًا لنشاطات أنجزت ) ٣/٤البند ( وثيقة 

 ) . ٨/٧/٣البند (  ٩٠٠٠/٢٠٠٠متوافقة مع المواصفة القياسية الدولية أيزو : مالحظة 



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ١١ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

 

4-      
 

 ات عامة  متطلب ٤/١

يجب على اإلدارة العليا أن تنشئ نظام إدارة بيئي وأن توثقه وتنفذه وتحافظ عليه وتحسنه باستمرار وفقًا 
 .لمتطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية وأن تحدد آيفية تحقيقها لهذه المتطلبات

 .يجب على المنشأة أن ُتعرف المجال لنظام اإلدارة البيئي الخاص بها

 اسة البيئية السي٤/٢

أة أن ُتعرف          ى المنش أة وأن تضمن من خالل المجال المعرف لنظام اإلدارة           السياسة   اليجب عل ة للمنش بيئي
 :البيئي الخاص بها، أن هذه السياسة

 . مناسبة لطبيعة ولحجم ولآلثار البيئية ألنشطتها ومنتجاتها وخدماتها-أ

 . تتضمن االلتزام بالتحسين المستمر ومنع التلوث-ب

ي      -ج رى والت ة األخ ات البيئي ة والمتطلب ة المطبق ة البيئي ات القانوني ع المتطلب ة م زام بالمطابق  تتضمن االلت
 .وترتبط مع مظاهرها البيئية .تشترك بها المنشأة

 .  توفر إطار العمل لوضع ومراجعة األهداف والمستهدفات البيئية-د

 . هـ موثقة ومنفذة ومحافظ عليها

 .شخاص العاملين بالمنشأة أو الذين يعملون نيابة عنها ُنقلت لجميع األ-و

 . متوفرة للعامة-ز

 التخطيط ٤/٣ 

  المظاهر البيئية ٤/٣/١ 

 :وأن تحافظ عليه وذلك ) أو إجراءات (يجب على المنشأة أن تنشئ وتنفذ إجراء 
ام ا   - رف لنظ ال الُمّع دماتها ضمن المج ا وخ طتها ومنتجاته ة ألنش اهر البيئي ف المظ ي، لتعري إلدارة البيئ

ا أو  ار التطويرات المخطط له ذ باالعتب ع األخ ا م ؤثر عليه ي يمكن أن ت ك الت ي يمكن ضبطها وتل والت
 .التطويرات الجديدة أو األنشطة الجديدة أو المّعدلة ، والمنتجات والخدمات

 ).هر البيئية الهامةآالمظا(لتحديد تلك المظاهر التي لها أو التي يمكن أن يكون لها أثار هامة على البيئة  -
 .يجب على المنشأة أن توثق هذه المعلومات وأن يتم تحديثها



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ١٢ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

ى                             ذ والمحافظة عل ار في انشاء وتنفي م اخذها في االعتب د ت يجب أن تضمن المنشأة أن اآلثار البيئية الهامة ق
 .نظام اإلدارة البيئي الخاص بها

  المتطلبات القانونية و األخرى٤/٣/٢

 :وأن تحافظ عليه وذلك ) أو إجراءات (أن تنشئ وتنفذ إجراء يجب على المنشأة 

اهر   -أ ة بالمظ ات االخري ذات العالق ق والمتطلب ة للتطبي ة القابل ات القانوني ى المتطلب رف وتصل إل لُتّع
 .البيئية للمنشأة

 .لُتحدد آيفية تطبيق تلك المتطلبات على مظاهرها البيئية-ب 

ذه ا  أة أن تضمن أن ه ى المنش ا  يجب عل ترك به ي تش ات  األخرى والت ة والمتطلب ة البيئي ات القانوني لمتطلب
 .المنشأة قد تم أخذها في االعتبار في انشاء وتنفيذ والمحافظة على نظام اإلدارة البيئي الخاص بها

 )أو البرامج( األهداف والمستهدفات والبرنامج ٤/٣/٣

ت البيئية وأن تحافظ عليه عند الوظائف والمستويات         يجب أن تنشئ وتنفذ المنشأة توثيقًا لألهداف والمستهدفا       
 .ذات العالقة ضمن المنشأة

ة مع السياسة                   ًا، وأن تكون متوافق ك ممكن ان ذل ا آ اس، حيثم ة للقي يجب أن تكون األهداف والمستهدفات قابل
ق أوا              ة للتطبي ات األخرى    البيئية متضمنة التزامات منع التلوث والمطابقة مع المتطلبات القانونية القابل لمتطلب

 .والتحسين المستمر الهامة

ات      ار المتطلب ين االعتب ذ بع أة أن تأخ ى المنش أة يجب عل تهدفات المنش داف ومس ة أه يس ومراجع د تأس عن
ا االقتصادية              القانونية البيئية والمتطلبات البيئية األخرى ومظاهرها البيئية الهامة وخياراتها التقنية ومتطلباته

 .رية ووجهات نظر األطراف المعنية والتشغيلية والتجا

ًا    ذ برنامج ئ وتنف أة أن تنش ى المنش ًا( يجب عل ه ) أو برامج افظ علي تهدفاتها وأن تح دافها ومس راز أه .  إلح
 :يجب أن يشمل هذا البرنامج ما يأتي

 . تعين المسؤولية إلحراز األهداف والمستهدفات عند الوظائف والمستويات ذات العالقة في المنشأة-أ

 . الوسائل واإلطار الزمني إلحراز هذه األهداف والمستهدفات-ب

 )أو البرامج( األهداف والمستهدفات والبرنامج ٤/٣/٣

يجب أن تنشئ وتنفذ المنشأة توثيقًا لألهداف والمستهدفات البيئية وأن تحافظ عليه عند الوظائف والمستويات                 
 .ذات العالقة ضمن المنشأة

ة مع السياسة              يجب أن تكون األهداف والم     ًا، وأن تكون متوافق ك ممكن ان ذل ا آ اس، حيثم ة للقي ستهدفات قابل
ات األخرى                  ق أوالمتطلب ة للتطبي البيئية متضمنة التزامات منع التلوث والمطابقة مع المتطلبات القانونية القابل

 .والتحسين المستمر الهامة



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ١٣ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

أ    ى المنش أة يجب عل تهدفات المنش داف ومس ة أه يس ومراجع د تأس ات  عن ار المتطلب ين االعتب ذ بع ة أن تأخ
ا االقتصادية              القانونية البيئية والمتطلبات البيئية األخرى ومظاهرها البيئية الهامة وخياراتها التقنية ومتطلباته

 .والتشغيلية والتجارية ووجهات نظر األطراف المعنية 

ه   إلحراز أهداف ) أو برامجاً (يجب على المنشأة أن تنشئ وتنفذ برنامجًا         يجب  .  ها ومستهدفاتها وأن تحافظ علي
 :أن يشمل هذا البرنامج ما يأتي

 . تعين المسؤولية إلحراز األهداف والمستهدفات عند الوظائف والمستويات ذات العالقة في المنشأة-أ

 . الوسائل واإلطار الزمني إلحراز هذه األهداف والمستهدفات-ب

  التنفيذ والتشغيل٤/٤

 ائف والمسؤولية والسلطة  الموارد والوظ٤/٤/١

ي  نظام اإلدارة                 يدارة أن تضمن توف   يجب على اإل   اءوتنفيذ وتحسين والمحافظة عل وارد األساسية النش ر الم
وارد                   .  البيئية ة والم ة الداخلي ة التحتي ارات المتخصصة والبني وتشمل الموارد آل من الموارد البشرية والمه

 .التقنية والمالية

 .ف والمسؤوليات والسلطات وأن توثق وتنقل من أجل تسهيل إدارة بيئية فاعلةيجب أن ُتعّرف الوظائ

ل إدارة  ين ممث أة أن ُتع ا للمنش ى اإلدارة العلي ي إدارة( يجب عل ؤوليات ) أو ممثل ، وبغض النظر عن المس
 :األخرى له، وأن ُتعّرف له الوظائف والمسؤوليات والسلطة من أجل

 .م اإلدارة البيئي وفقًا لمتطلبات هذه المواصفة القياسية ضمان إنشاء وتنفيذ وحفظ نظا-أ

 . عمل تقارير عن أداء نظام اإلدارة البيئي  ورفعها لإلدارة العليا للمراجعة شامال توصيات التطوير-ب

  الكفاءة والتدريب والتوعية٤/٤/٢

أة أن تضمن أن أي شخص    ى المنش خاص(يجب عل ا   ) أو أش ة عنه ال نياب إداء أعم وم ب ة يق ه احتمالي ولدي
آفوء على أساس  ) أو يكونوا(ُمّعرف بواسطة المنشأة ، بأن يكون      ) أو آثار بيئية هامة   (التسبب بأثر بيئي هام     

 وأن تحتفظ بالسجالت المرتبطة.التعليم المناسب أو التدريب أو الخبرة

ة ولنظ                 ا البيئي ة لمظاهره ة المرافق أة أن تحدد االحتياجات التدريبي ام اإلدارة البيئي الخاص   يجب على المنش
ك االحتياجات            . بها دريب أو اخذ فعل أخر لتحقيق تل وفر الت وان تحتفظ بالسجالت   ، يجب على المنشأة أن ت

 المرتبطة 

إجراءات وان تحافظ عليها من أجل جعل األشخاص الذين يعملون لديها أو             يجب على المنشأة أن تنشئ وتنفذ     
 :نيابة عنها يدرآون

 .بقة مع السياسة البيئية واإلجراءات والمتطلبات لنظام اإلدارة البيئية أهمية المطا-أ

ة   -ب د البيئي الهم والفوائ ة، ألعم ة والمحتمل ار الفعلي ة باالث ة مرتبط ا عالق ي له ة، والت ة الهام اهر البيئي المظ
 .ن أدائهم الشخصييلتحس



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ١٤ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

 . مهامهم ومسؤولياتهم في إحراز مطابقة مع  نظام اإلدارة البيئي-ج

  االتصال٤/٤/٣

يجب على المنشأة أن تنشئ إجراءات وأن تحافظ عليها تتعلق بمظاهرها البيئية ونظام اإلدارة البيئية الخاص              
 :بها وذلك من اجل

 . االتصال الداخلي بين المستويات والوظائف المختلفة في المنشأة-أ

 .معنية الخارجية األطراف الع استقبال وتوثيق واالستجابة لإلتصاالت ذات العالقة م-ب

ة وأن                       ة الهام ا البيئي ام باتصال خارجي بخصوص مظاهره ا إذا أرادت القي رر فيم أة أن ُتق ى المنش يجب عل
ة                       . توثق هذا القرار   ذ طريق أة أن تنشئ وتنف ى المنش ه يجب عل ذا االتصال ، فأن ام به أو (وإذا آان القرار القي

 .لهذا االتصال الخارجي) طرق

  التوثيق ٤/٤/٤

 :ن يتضمن توثيق نظام اإلدارة البيئية ما يأتييجب أ

 . السياسة البيئية واألهداف والمستهدفات-أ

 . وصف المجال لنظام االدارة البيئية -ب

 . وصف العناصر األساسية لنظام اإلدارة البيئية وتفاعلها ومرجعيتها للوثائق ذات العالقة-ج

 . القياسية الوثائق شاملة السجالت مطلوبة في هذه المواصفة-د

 الوثائق شاملةالسجالت والتي ُحددت من قبل المنشأة بأن تكون ضرورية لتأآيد فاعلية التخطيط والتشغيل                -ه
 .وضبط العمليات ذات العالقة بمظاهرها البيئية الهامة

  ضبط الوثائق٤/٤/٥

تكون السجالت   . قياسيةيجب أن يتم ضبط الوثائق المطلوبة في آل من نظام اإلدارة البيئية وهذه المواصفة ال              
 .)٤/٥/٤(نوع خاص من الوثائق ويجب أن تضبط وفقًا للمتطلبات المعطاة في البند 

 :يجب على المنشأة أن تنشئ وتنفذ إجراءات وأن تحافظ عليها وذلك من اجل

 . اعتماد الوثائق لمالءمتها قبل اإلصدار-أ

 . مراجعة وتحديث وإعادة اعتماد الوثائق عند الضرورة-ب

 . ضمان أن التغيرات وحالة الُنسخة المتداولة للوثائق ُمعّرفة-ج

 . ضمان أن الُنسخ ذات العالقة بالوثائق الُمطبقة متاحة عند نقاط االستخدام -د

 .هـ ضمان أن الوثائق ما زالت مقروءة ومعرفة



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ١٥ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

 ة ضمان أن الوثائق الواردة من مصدر خارجي والتي ُحددت من قبل المنشأة بأنها ضروري-و

  ضبط التشغيل٤/٤/٦

ة مع                     ا والمتوافق م تعريفه يجب على المنشأة أن ُتعّرف تلك  األشغال المرافقة لمظاهرها البيئية الهامة والتي ت
ا                     . سياستها البيئية وأهدافها ومستهدفاتها    ك األشغال من أجل ضمان إجرائه أة أن تخطط تل ى المنش يجب عل

 :تحت ظروف ُمحددة بواسطة

تج    إنشاء إجراءا  -أ ت موثقة ومحافظ عليها لضبط الحاالت التي في غياب هذه اإلجراءات الموثقة يمكن أن ين
 .عنها انحراف عن السياسة البيئية واألهداف والمستهدفات

 . تضمن معايير التشغيل في اإلجراءات-ب

دمات المستخدمة   إنشاء وحفظ اإلجراءات الخاصة بالمظاهر البيئية الهامة والتي تم تعريفها للبضائع والخ            -ج
 .في المنشأة ونقل اإلجراءات والمتطلبات التي يمكن تطبيقها للموردين والمتعاقدين

  االستعداد للطوارئ واالستجابة٤/٤/٧

ة               ) إجراءات (يجب على المنشأة أن تنشئ إجراء          ة المحتمل ك لتعريف الحاالت الطارئ ه وذل وأن تحافظ علي
 .على البيئة وآيفية االستجابة لها) أثار(ها أثر والحوادث المحتملة التي يمكن أن يكون ل

 .يجب علي المنشأة االستجابة لحاالت الطوارئ الفعلية والحوادث ومنع أو تخفيف اآلثار البيئية المرافقة لها

وارئ        تعداد للط راءات االس دل إج ع وتع ك ضروريًا، أن تراج ان ذل ا آ ا وحيثم أة، دوري ى المنش يجب عل
 .د حدوث حوادث أو حاالت طوارئواالستجابة، وخاصة بع

 .آما أنه يجب على المنشأة أن تختبر هذه اإلجراءات دوريا حيثما آان ذلك ممكنًا

  التحقق والفعل التصحيحي٤/٥

  المراقبة والقياس ٤/٥/١

راء   ذ إج أة أن تنشئ وتنف ى المنش راءات(يجب عل اس  ) أو إج ي اس اس  عل ة والقي ه للمراقب ة علي والمحافظ
و تظم للخ ام     من ي ه ر بيئ ا أث ون له ن أن يك ي يمك غيلها والت ية لتش راء  . اص األساس يجب أن يتضمن اإلج

ة مع األهداف والمستهدفات          ) اإلجراءات  ( توثيقا لمعلومات مراقبة األداء وضبط التشغيل المطبق والمطابق
 .البيئية للمنشأة

  تقييم المطابقة٤/٥/٢

وأن تحافظ عليه للتقييم الدوري للمطابقة مع       ) إجراءات  (ء   يجب على المنشأة أن تنشئ وتنفذ إجرا       ٤/٥/٢/١
ة            ، المتطلبات القانونية البيئية المطبقة      ائج التقييمات الدوري ك  ، ويجب علي المنشأة أن تحتفظ بسجالت نت وذل

 . للتوافق مع االلتزام 



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ١٦ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

اة في   ،  يجب علي المنشأة من تقييم التطابق مع المتطلبات االخري التي تهتم بها            ٤/٥/٢/٢ وقد ترغب المنش
د                    ا في البن ة المشار اليه ة القانوني يم المطابق يم مع تقي اة أن تحفظ         ٤/٥/٢/١ جمع هذا التقي ي المنش وبجب عل

 .سجالت لنتائج التقييمات الدورية 

  عدم المطابقة واألفعال التصحيحية والوقائية ٤/٥/٣

ة وإلجراء    والمحافظ) إجراءات  (يجب على المنشأة أن تنشئ وتنفذ إجراء         ة عليه لضبط حاالت عدم المطابق
 :أفعال تصحيحة ووقائية يجب أن تتضمن اإلجراءات المتطلبات التالية

 .البيئي) أثارها (عدم المطابقة الفعلية وتصحيح وتقليل أثرها ) أو حاالت( تعريف حالة -أ

 .ة لمنع حدوثها ثانيةعدم المطابقة المحتمل) حاالت(لحالة ) المسببات( التحقق وإزالة الُمسبب -ب

 . تحديد الفعل إلزالة الُمسببات لحاالت عدم المطابقة المحتملة لمنع حدوثها ثانية-ج
 . تسجيل نتائج األفعال التصحيحية والوقائية -د

 
-      

 
 .يجب أخذ الفعل المناسب لحجم المشاآل والحجم البيئي المقابل

 . أن تضمن أنه قد تم عمل التغيرات الضرورية لتوثيق نظام االدارة البيئييجب على المنشأة

 .عدم المطابقة هو عدم تحقيق المطلوب: مالحظة 

  مراقبة السجـالت٤/٥/٤

ات نظام      ا لكل من متطلب د مطابقته ا آضرورة لتأآي أة أن تنشئ سجالت وأن تحافظ عليه ى المنش يجب عل
 .ات هذه المواصفة القياسية ، والنتائج التي تم إحرازهااإلدارة البيئية الخاص بها ومتطلب

ة واسترداد             ) إجراءات   (يجب على المنشأة أن تنشئ وتنفذ إجراء         ه لتعريف وتخزين وحماي وأن تحافظ علي
 .واالحتفاظ والتخلص من السجالت

  التدقيق الداخلي٤/٥/٥

 :يئية قد جرت على فترات مخطط لها وذلكيجب أن تضمن المنشأة أن التدقيقات الداخلية لنظام اإلدارة الب

 :    لتحديد ما إذا آان نظام اإلدارة البيئية-أ

 . مطابق للترتيبات المخططة لإلدارة البيئية متضمنا متطلبات هذه المواصفة القياسية-١   

 . قد نفذ بشكل مناسب ومحافظ عليه-٢   

 . لتوفير معلومات عن نتائج التدقيقات لإلدارة-ب



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ١٧ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

ة    يجب عل ة البيئي ار األهمي ين االعتب ذة بع دقيق ، أخ امج الت ى برن افظ عل أة أن تخطط وتنشئ وتح ى المنش
 .للتشغيل ذات العالقة ونتائج التدقيقات السابقة

 :التدقيق وأن يحافظ عليه بحيث يوجه ما يأتي) اجراءات(يجب أن يتم إنشاء وتنفيذ إجراء 

 .قات ورفع التقارير ةالسجالت المرتبطة  المسؤوليات ومتطلبات تخطيط وإجراء التدقي-

 . تحديد معايير التدقيق والمجال والتكرار والطرق-

 .يجب أن يضمن اختيار الُمدققين وتنفيذ التدقيقات موضوعية وعدم تحيز عملية التدقيق

  مراجعة اإلدارة ٤/٦

رات                      د فت أة عن ة للمنش ا أن تراجع نظام اإلدارة البيئي ى اإلدارة العلي ا لتضمن استمرارية     يجب عل مخطط له
رات لنظام                 . مناسبته ومالءمته وفاعليته   يم الفرص للتحسين والحاجة للتغي يجب أن تضمن هذه المراجعة تقي

ة      تهدفات البيئي داف والمس ة واأله ة البيئي منة السياس ة متض ات    . اإلدارة البيئي ائج مراجع ق نت ب أن توث يج
 .اإلدارة

 :ارة ما يأتييجب أن يتضمن المدخل لمراجعة اإلد
م          - ي ته ري الت ات االخ ة والمتطلب ات القانوني ع المتطلب ابق م يم التط ة وتقي دقيقات الداخلي ائج الت نت

 .المنشأة
 .شامال التطابق  األطراف المعنية الخارجيةعاالتصال م -
 .األداء البيئي للمنشأة -
 .ألي مدى قد تم تحقيق األهداف والمستهدفات  -
 .ائيةحالة األفعال التصحيحية والوق -
 .أفعال المتابعة الالحقة لمراجعات اإلدارة السابقة -
 .الظروف المتغيرة شاملة التطوير في المتطلبات القانونية أو األخري والمرتبطة بمظاهرها البيئية  -
 توصيات للتحسين -
 



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ١٨ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

 )( 

)( 

      
 

اءة التفسير                    يعطي هذا الملحق معل     :مالحظة   ه تجنب إس راد ب ات وي ذا   . ومات إضافية عن المتطلب يوجه ه
ات             . فقط ) ٤(الملحق متطلبات نظام اإلدارة البيئية المشمولة بالبند         ة مع متطلب ذه المعلومات متوافق ا أن ه بم

 .، فإنه  ال يراد منها أن تضيف إلى أو تقلل من أو تغير بأي طريقة لتلك المتطلبات)٤(البند  

  متطلبات عامة١-أ

ات الموضحة        ، يعتبر هذا النص االضافي في هذا الملحق نصا ملزما        ك المتطلب ع سوء التفسير لتل ك لمن وذل
م    ، ٤ولما آانت هذه المعلومة تحدد وتتوافق مع متطلبات البند       .  من هذه المواصفة القياسية    ٤في البند    ا ل فانه

  . تذآر الضافة أو إلزالة أو لتعديل تلك المتطلبات

يم نظام اإلدارة                        ة وتقي ا بمراجع تقوم دوري أة س ي أن المنش وعلي ذلك فإن هذه المواصفة القياسية مؤسسة عل
 البيئي لتجديد الفرص الخاصة بالتطوير والتنفيذ  

األداء البيئي                  نًا ب تج تحس وفر نظام    . بتنفيذ نظام اإلدارة البيئية الموصف في هذه المواصفة القياسية سوف ُين ي
ة البيئية عملية ذات هيكلية إلحراز التحسين المستمر والنسبة والمدى والجدول الزمني الذي يتم تحديده               اإلدار

 .من قبل المنشأة في ضوء الظروف االقتصادية والظروف األخرى

 :تتطلب المواصفة القياسية من المنشأة ما يلي 

 . إنشاء سياسة بيئية مناسبة-أ

 تعريف المظاهر البيئية التي ظهرت من األنشطة والمنتجات والخدمات للمنشأة في الماضي أو الحاضر                 -ب
 .أو المخطط لها لتحديد اآلثار البيئية الهامة

 . تعريف المتطلبات القانونية البيئية الُمطبقة والمتطلبات البيئية األخرى-ج

 . تعريف األولويات ووضع األهداف-د

 .درًا على تبني الظروف المتغيرة أن يكون قا-ز

ة بواسطة                          ًة وضعها الحالي بالنسبة للبيئ يجب على المنشأة التي ال يوجد لديها نظام إدارة بيئية أن تحدد بداي
 . المراجعة



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ١٩ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

أة آأساس إلنشاء نظام                           ة للمنش ع المظاهر البيئي ار جمي ذه المواصفة هو اعتب يجب أن يكون الغرض من ه
 .اإلدارة البيئية

 :أن تغطي المراجعة أربع محاور أساسيةيجب 

ة            -أ ة      ،  تعريف المظاهر البيئية مشتملة تلك المتعلقة بظروف التشغيل العادي ر عادي تملة  ، والظروف الغي مش
 .والموقف بالنسبة للطوارىء والحوادث ، علي مدد التشغيل واإليقاف 

 .بيئية األخرى الخاصة بالمنشأة  تحديد المتطلبات القانونية البيئية المطبقة  والمتطلبات ال-ب

تريات       -ج طة المش ة بأنش ك المتعلق املة تل ودة ش ة الموج راءات اإلدارة البيئي ات وإج ع ممارس  فحص جمي
 .والتعاقد  

 .هـ تقييم التغذية الراجعة من التحقيقات بحاالت طوارئ وحوادث سابقة 

وائ              اس           يمكن أن تتضمن أدوات وطرق أداء للمراجعة يمكن أن يتضمن ق يش وقي ابالت أو تفت ار أو مق م اختب
 .مباشر أو نتائج تدقيقات سابقة أو مراجعات أخرى اعتمادا على طبيعة األنشطة 

أة                  ى المنش تمتلك المنشأة الحرية والمرونة لتعريف حدودها ويمكنها أن تختار تنفيذ هذه المواصفة القياسية عل
ى ال . آاملة أو على وحدات تشغيل محددة منها    ة       يجب عل ق المجال لنظام اإلدارة البيئي أة أن ُتعّرف وتوث منش

يراد بالمجال هو توضيح حدود المنشأة التي سيتم تطبيق نظام اإلدارة البيئية عليها، خاصة حين     . الخاص بها 
ا   ع م ي موق ر ف أة أآب ن منش زء م أة ج ون المنش طة   . تك ع األنش مول جمي زم ش ه يل ال فأن ّرف المج ا ُيع حينم

د مصداقية        . مات للمنشأة ضمن هذا المجال في نظام اإلدارة البيئي        والمنتجات والخد  عند وضع المجال، تعتم
أة من مجال نظام اإلدارة                  . نظام اإلدارة البيئية على اختيار الحدود التنظيمية       تثناء جزء من المنش م اس وإذا ت

تث        ذا االس يح ه ى توض ادرة عل ون ق أة أن تك ى المنش ب عل ه يج ا، فإن اص به ي الخ ذه  . ناءالبيئ ذت ه إذا نف
طة        ورت بواس راءات ط ات وإج تخدام سياس ن اس ه يمك ددة، فإن غيل مح دة تش ى وح ية عل فة القياس المواص
ق                            ة للتطبي ى أن تكون قابل ذه المواصفة القياسية ، عل ات ه ة متطلب أة لمالئم وحدات تشغيل اخري من المنش

 .لوحدة التشغيل الُمحددة المعرضة لذلك

أة                   يعتمد مستوى التفصيل و    ى حجم المنش ه عل وارد المكرسة ل ه والم التعقيد لنظام اإلدارة البيئي ومدى توثيق
 .يمكن أن تكون هذه الحالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وطبيعة أنشطتها

 التخطيط ٣/١/ أ

  المظاهر البيئية٣/١-أ

 منها ، والتي يجب أن توجه        أن يوفر إجراًء للمنشأة لتعريف المظاهر وتحديد تلك  الهام         ) ٤/٣/١(يراد بالبند   
 .آأولوية من قبل نظام اإلدارة البيئي للمنشأة

ين      ذة بع ا، أخ ي الخاص به ام اإلدارة البيئ ال نظ ة ضمن مج ا البيئي رف مظاهره أة أن ُتع ى المنش يجب عل
دخالت والمخرجات  ار الم دة(االعتب ر المع دة وغي ة  ) المع الي أو ماضيها ذات العالق ة بوضعها الح المتعلق

دة        األنشطة  تجاتها وخدماتها أو التطويرات المخطط لها أو        نأنشطتها وم ب دة والمنتجات والخدمات الجدي الجدي
ادة لتشغيل             يؤخذ فى اال  يجب أن   . أوالمعدلة اف  وإع عتبار حاالت التشغيل العادية والغير عاديةوحاالت اإليق

 .وآذلك حاالت الطواريء المستقبلية المتوقفة 



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٢٠ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

فيمكن لها اختيار فئات . شأت اعتبار آل منتج أو مكون أو  مواد خام آمدخل على حدة ال يُتطلب من المن
 .لألنشطة والمنتجات والخدمات لتعريف مظاهرها

 :على الرغم من عدم وجود طريقة ُمحددة لتعريف المظاهر البيئية، إال أنه يمكن اعتبار ما يأتي آمثال 

 . االنبعاث الى الهواء-١

 .مياه التسرب الى ال-٢

 . االنسكاب على التربة-٣

 . استخدام المواد الخام والموارد الطبيعية -٤

 . استخدام الطاقة-٥

 .واالهتزاز، واالشعاع،  إنبعاث الطاقة مثل الحرارة-٦

 . النفايات ومخلفات المنتجات-٧

 .والمظهرية، واللون، والشكل،  الصفات الطبيعية مثل الحجم-٨

ر                      باالضافة الى تلك المظاهر      أة أن تعتب ى المنش ه يجب عل أة ضبطها مباشرة، فإن البيئية التي تستطيع المنش
ا     ن قبله تخدمة م دمات المس ة بالبضائع والخ ك المتعلق ل تل ا ، مث أثير عليه تطيع الت ي تس ة الت اهر البيئي المظ

أث               ، والمنتجات والخدمات التي توفرها    ك الضبط والت يم ذل ومع  ، يروفيما يلي بعض االرشادات الخاصة يتقي
ولهذا فانه يجب االخذ   . ذلك وفي جميع الحاالت فان المنشأة هي التي تحدد درجة الضبط والمظاهر المؤثرة           

 :والخدمات مثل ، والمنتجات ، في االعتبار تلك المظاهر المتعلقة بأنشطة المنشأة 

 . تصميم وتطوير المنتج-١

 . عمليات التصنيع -٢

 . التغليف ووسيلة النقل-٣

 .داء البيئي وممارسات المتعاقدين والموردين األ-٤

 . إدارة النفايات-٥

 . استخالص وتوزيع المواد الخام والموارد الطبيعية-٦

 . استخدام وتوزيع ونهاية عمر المنتجات-٧

 . الحياة البرية والتنوع الحياتي-٨

ة السوق        يمكن أن يتغير ضبط وتأثير المظاهر البيئية للمنتجات الموردة للمنشأة بشكل             ى حال هام، اعتمادا عل
ؤثر     . الخاص بها وبالمزودين الذين يتعاملون معها  ا أن ت يمكن للمنشأة التي تكون مسؤولة عن تصميم منتجه



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٢١ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

ارًا       على مثل هذه المظاهر بشكل آبير بواسطة تغيير مادة إدخال واحدة مثًال، بينما يمكن أن يكون للمنشأة خي
 .هًا بمواصفات منتج ُمحددة خارجيًاصغيرًا عندما تحتاج أن يتم إمداد

ى استخدام                   فيما يتعلق بالمنتجات الموردة، فإنه من المعروف أن المنشآت يمكن أن تمتلك سيطرة محدودة عل
ن            ن يمك ات، ولك ذه المنتج تخدمون له طة المس ال بواس بيل المث ى س ا ، عل تخلص منه ة ال ا وآيفي منتجاته

داول               للمنشآت، حيثما آان ذلك عمليًا، أن تفك        ات المناسبة الخاصة بالت ة لتعريف المستخدمين باآللي ر بطريق
 . والتخلص من هذه المنتجات

ة ،             ضار   أو ُتسمى تغييرات البيئة، سواء آانت بشكل مفيد        والناتجة بشكل آامل أو جزئي من المظاهر البيئي
 .ية هي بسبب وبتأثير واحدإن العالقة ما بين المظاهر البيئية والتأثيرات البيئ. بالتأثيرات البيئية 

م     وعلي ذلك يجب األ   ، في بعض المواقع فإن الثقافة تعتبر عنصر هام للمجيطين بالمنشأة            خذ في االعتبار تفه
 .التأثيرات البيئية لها

ا           أة     ، ونظرًا إلمكانية أن يكون للمنشأة العديد من المظاهر البيئية والتأثيرات المرافقة له ى المنش ه يجب عل فإن
ة واحدة    . ئ معايير وطريقة لتحديد تلك المظاهر والتأثيرات البيئية التي ستعتبرها هامة        أن تنش  ال يوجد طريق

ة وأن تتضمن                  . لتحديد المظاهر البيئية الهامة    ًا مالئم ة المستخدمة نتائج وفر الطريق على أي حال، يجب أن ت
ة بالمواض             ك المتعلق ل تل ة واهتمامات         عملية اإلنشاء والتطبيق لمعايير التقييم، مث ة والمسائل القانوني يع البيئي

 .األطراف الداخلية والخارجية

ة للرجوع                ى المعلومات ألغراض تاريخي اء عل ى اإلبق ار الحاجة إل ين االعتب أة أن تأخذ بع يجب على المنش
ات  د تطوير معلوم ك عن ا وذل ي الخاص به ي تصميم وتطوير نظام اإلدارة البيئ تخدامها ف ة اس ا ولكيفي إليه

 .علق بمظاهرها البيئيةتت

ع األنشطة                    ار موق ين االعتب ة بع ل      ، يجب أن يأخذ إجراء تعريف وتقييم المظاهر البيئي اليف وزمن التحلي تك
ا    اد عليه ن االعتم ي يمك ات الت وفر البيان يم دورة حيا   . وت ة تقي اهر البيئي ف المظ ة تعري ب عملي ة تيال تتطل

 .ايات تنظيمية أو لغايات أخرى في هذا اإلجراءيمكن استخدام المعلومات التي تصدر لغ. مفصلة

 .عملية تحديد وتقييم المظاهر البيئية ال تصمم لتقليل أو زيادة االعتبارات القانونية للمنشاة 

  المتطلبات القانونية البيئية والمتطلبات البيئية األخرى٣/٢-أ

ات    . ى تشغيلهاتحتاج المنشأة لتعريف المتطلبات القانونية البيئية التي تنطبق عل    ك المتطلب يمكن أن تتضمن تل
 :ما يأتي
 .المتطلبات القانونية الوطنية والدولية  -
 .المتطلبات القانونية للدولة أو اإلقليم أو الدائرة -
 .المتطلبات القانونية للحكومة المحلية -

 : آان قابال للتطبيقيمكن أن تتضمن المتطلبات القانونية األخرى التي تشترك بها المنشأة األمثلة اآلتية إذا
 .اتفاقيات تم التفاوض عليها مع السلطات العامة -
 .ت مع العمالءا   اتفاقي-
 .اإلرشادات غير النظامية -
 .القواعد االختيارية وأنظمة الممارسة -



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٢٢ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

 .بطاقة البيان البيئية االختيارية أو االلتزام بمراقبة المنتج -
 .متطلبات الشراآات التجارية -
 .ن األشخاص أو المنشآت غير الحكوميةشراآات مع مجموعات م -
 .التزامات المنشأة للعامة أو المنشأة األم لها، إذا ما وجد ذلك -
 .متطلبات الشرآات المتضامنة  -

ة                    ي أساس عملي ادة عل اة تكون ع تحديد آيفية تطبيق المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى للمنش
ذه    وقد ال يكون ضروريا أن ، تحديد هذه المتطلبات      يكون للمنشأة إجراء منفصل أو اضافي لعمل ه

 .التحديدات 

  األهداف والمستهدفات والبرامج٣/٣-أ

اًً    ك عملي ان ذل ا آ اس حيثم ة للقي ددة وقابل تهدفات ُمح داف والمس ون األه ذه . يجب أن تك تمل ه يجب أن تش
 .األهداف والمستهدفات القضايا قصيرة وطويلة األمد

ق من     يجب على المنشأة أن تأخذ   ابًال للتطبي ك ق بعين االعتبار استخدام أفضل التقنيات المتوفرة حيثما آان ذل
 .الناحية االقتصادية وذو فاعلية من ناحية التكاليف 

  الكفاءة والتدريب والتوعية٤/٢-أ

ؤولية وصالحية     ا أي شخص ذو مس ي يحتاجه ارات الت م والمه ة والفه دد المعرف أة أن تح ى المنش يجب عل
 :تحدد هذه المواصفة القياسية الدولية ثالثة أنواع لالحتياجات. مات نيابة عنهاإلجراء مه

أثير        - م أن ُيسبب ت ذين يمكن لعمله أثيرات (لألشخاص ال أة أن       ) أو ت ل المنش ام ُعرفت من قب ي ه بيئ
 .يكونوا آفؤيين إلجراء المهمات التي عينت لهم

 .ير التدريبتعريف احتياجات التدريب واألفعال المأخوذة لضمان توف -
دماتها    - ا وخ أة ومنتجاته طة المنش ة بأنش ة ذات العالق ايا البيئي درآون القض خاص ي ع األش ، جمي

 .والخدمات التي قد تتأثر بأعمالهم، والمنتجات ، والمظاهر البيئيةألنشظة المنشاة 
عليم أو الخبرة   يمكن الحصول على التوعية والمعرفة والفهم والمهارات أو تطويرها من خالل التدريب أو الت             

 .العملية

ديهم     املين ل أن الع روا بوضوح ب ا أن يظه ة عنه املين نياب دين الع ن المتعاق ب م أة أن تطل ى المنش يجب عل
 .أو التدريب المناسب/يمتلكون الكفاءة الضرورية و

يجب على المنشأة أن تحدد مستوى الخبرة والكفاءة والتدريب الضروري لضمان المقدرة الشخصية، خاصة               
 .ألشخاص بوظائف إدارية بيئية متخصصةل

   االتصال ٤/٣-أ

ذ نظام اإلدارة البيئي         ة تنفي م لضمان فاعلي داخلي مه يمكن أن تتضمن الطرائق المستخدمة     . إن االتصال ال ف
لالتصال الداخلي اجتماعات منظمة آمجموعات العمل والنشرات ولوحات اإلعالن ومواقع شبكات االتصال            

 .الداخلية

ى   ب عل ن          يج ة م ات ذات العالق ات والمتطلب تجابة للمعلوم ق واالس تقبال وتوثي راء الس ذ إج أة تنفي المنش
ة راف المعني اتهم ذات     . األط اًة اهتمام ة ومراع راف المعني ع األط وارًا م راء ح ذا اإلج ن أن يتضمن ه يمك



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٢٣ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

ة ة معلوم    . العالق راف المعني ات األط تجابات الهتمام ن أن تتضمن االس االت يمك ي بعض الح ق ف ات تتعل
أة    غيل المنش ة لتش ة المرافق أثيرات البيئي اهر والت ًا االتصاالت    . بالمظ راءات أيض ذه اإلج ه ه ب أن توج يج

 .الضرورية مع السلطات العامة فيما يتعلق في التخطيط للطوارئ والقضايا األخرى ذات العالقة

رارات           ار الق تهدفة     يمكن أن ترغب المنشأة بتخطيط اتصاالتها آخذة بعين االعتب التي تمت للمجموعات المس
 .ذات العالقة والرسائل والمواضيع المناسبة واختيار وسائل نقلها

 .الحاجة لتأآيد المطابقة مع المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى -
 .الحاجة لضمان أن النشاط الذي يتم إجراءه يتم بشكل منتظم -
 :الفوائد من إجراءه والتي يمكن أن تتضمن -

 .نفيذ أسهل من خالل االتصال والتدريب ت-    

 . صيانة وتنقيح أسهل-    

 . خطورة أقل من االلتباس والغموض-    

 . الثباتية والوضوح-    

 . متطلبات هذه المواصفة -

يمكن استخدام الوثائق التي ُأنشئت باألصل لغايات غير تلك لنظام اإلدارة البيئي آجزء من هذا النظام ، وإذا 

 .دمت فإنها بحاجة بأن تكون مرجعيتها في النظامما استخ

   ضبط الوثائق٤/٥-أ

ذ نظام اإلدارة                   ) ٥/٤/٤(يراد بالبند    ة لتنفي ة آافي ائق بطريق ى الوث هو ضمان أن المنشآت ُتنشئ وتحافظ عل
بيئي على أي حال، يجب على المنشآت أن يكون ترآيزها األساسي على التنفيذ الفعال لنظام اإلدارة ال               . البيئي

 .واألداء البيئي وليس على نظام ضبط وثائق معقد

   ضبط التشغيل٤/٦-أ

ا                           ة وضمان أنه ة الُمعرف ة الهام ا البيئي ترآًا مع مظاهره ذي يكون مش أة ال يشمل ضبط التشغيل تقييم المنش
تهد              فات تجرى بطريقة لضبط أو تقليل اآلثارالمعيبة المرافقة معها من أجل إحراز السياسة واألهداف والمس

 .وهدا يتطلب جميع اجراء التشغيل مشتملة علي أنشطة المحافظة .البيئية

ات النظام بشكل                             ة أخذ متطلب ة عن آيفي وفر طريق على الرغم من أن هذا الجزء من نظام اإلدارة البيئي ي
ة لضبط الحاالت الت       ) أو إجراءات  (تتطلب استخدام إجراء       ) ٤/٤/٦(من البند   ) أ(يومي، فإن الفقرة     ي موثق

 .في غياب اإلجراءات الموثقة يمكن أن ينتج عنها انحرافات عن السياسة البيئية واألهداف والمستهدفات

   االستعداد للطوارئ واالستجابة٤/٧-أ

راء        وير إج ن تط ؤولة ع أة مس ل منش ر آ راءات(تعتب ب    ) أو إج تجابة مناس وارئ واالس تعداد للط االس
 .الحتياجاتها المُحددة



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٢٤ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

 ):أو إجراءاتها(راعي اآلتي عند تطوير إجراؤها يمكن للمنشأة أن ت

ازات واالجراءات التي           - ات التخزين والغ  طبيعة مصادر األخطار في الموقع، مثل السوائل الملتهبة وخزان
 .تؤخذ في حالة حدوث انسكابات أو حوادث عفوية 

 . الشكل األآثر احتماال للحادث أو الطوارىء-

 . للحادث او الطوارىء أآثر الطرق مالئمة لالستجابة-

 . الخطط الخاصة باالتصال الداخلي او الخارجي -

 . األفعال المطلوبة لتقليل الخسائر البيئية-

 . الحاجة إلى عمليات تقييم سريع للحادث لتعريف األفعال التصحيحية والوقائية-

 . االفعال المطلوبة لالستجابة لمختلف أنواع الحوادث أو الطوارىء-

 .االستجابة للطوارئ) أو إجراءات( الدوري إلجراء  االختبار-

 . تدريب مستخدمي إجراء االستجابة للطوارئ-

اعدة     - ز المس يين ومراآ خاص األساس ة لألش ف الحالي ام الهوات وفير أرق ق ثم(  ت دمات ، ل إدارة الحرائ خ
 .تنظيف االنسكابات

 . طرق اإلخالء ونقطة التجمع-

 ).مصنع أو طريق أو خط سكة حديدية( قريبة مثل احتمالية حدوث حادث عند منشآت-

 . إمكانية التعاون الثنائي مع منشآت مجاورة-

   المراجعة٥-أ

  المراقبة والقياس٥/١-أ

ال يمكن أن تتضمن خصائص                      ى سبيل المث أة خصائص متنوعة ، فعل يمكن أن يكون لعمليات تشغيل المنش
ة الحاج       اه العادم غ المي اس تفري ة وقي ق بمراقب رارة      تتعل ة ح اوي ودرج وجي وآيم جين بيول ى أوآس ة إل

ة  ي   .وحموضة معين اذج والحصول عل د النم ات لتحدي ة والقياس ن المراقب ة م ات المجمع ل البيان ن تحلي يمك
ذ االجراءات التصحيحية  . المعلومات   ا من المعلومات لتنفي تم الحصول عليه ي ي ائج الت تخدام النت يمكن اس

 .  واجراءات المنع 

زات مالم ي ت ي ك الت ي تل ية ه ا األساس ة   حتاجه ة الهام اهر البيئي ا للمظ ة إدارته د آيفي ا لتحدي أة بحاجته المنش
ائج ضروريا        . وإحراز األهداف والمستهدفات وتحسين األداء البيئي     د من صالحية النت دما يكون التأآ ، عن

ددة    رات مح ي فت ق عل زة أو التحق ايرة األجه بة ل، يجب مع تخدام بالنس ل االس ر أو قب اء االث مواصفات اقتف
 . للقياسات مع المواصقات الدولية أو الوطنية 

 .   في حالة عدم وجود هذه المواصفات يجب تسجيل االساس الذي تمت عليه المعايرة 



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٢٥ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

  تقييم المطابقة٥/٢-أ

ة ال                             ات القانوني ة مع المتطلب يم المطابق د قامت بتقي ا ق د إنه ى تأآي ادرة عل أة أن تكون ق ى المنش ة  يجب عل بيئي
ادرة       .والمتطلبات البيئية األخرى المُعرفة متضمنة التصاريح والرخص المطبقة        يجب علي المنشأة أن تكون ق

 .علي إيضاح أن تقييمها يتطابق مع المتطلبات االخري المحددة

  عدم المطابقة واألفعال التصحيحية والوقائية ٥/٣-أ

أة أن                 اعتمادًا على طبيعة عدم المطابقة، عند إنشاء إجراء          ه يمكن للمنش ات ، فإن ك المتطلب ات للتعامل مع تل
دًا ونشاط         ر تعقي ل من التخطيط الشكلي أو أن يكون التخطيط أآث ا باستخدام القلي ى إنجازه ادرة عل تكون ق

 .يجب أن يكون أي توثيق مناسبًا لمستوى الفعل. طويل األمد

  ضبط السجالت٥/٤-أ

 :ئية أن تتضمنإضافة  لسجالت أخرى، يمكن للسجالت البي

 . سجالت الشكاوي-أ

 . سجالت التدريب-ب

 . سجالت مراقبة العملية-ج

 . سجالت الفحص والصيانة والمعايرة-د

 .هـ سجالت المتعاقد والمزود المناسب

 . تقارير الحوادث البسيطة-و

 . سجالت اختبارات االستعداد للطوارئ-ز

 . نتائج تدقيق-ح

 . نتائج مراجعة اإلدارة-ط

 .ر االتصال بالخارج قرا-ي

 . سجالت المتطلبات القانونية البيئية المطبقة-ك

 . سجالت المظاهر البيئية الهامة-ل

 . سجالت االجتماعات البيئية –م 

 . معلومات األداء البيئي-ن

 . سجالت المطابقة القانونية-ص

 . االتصاالت مع األطراف المعنية-ط



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٢٦ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

 .لومات السريةيجب أن يكون هناك اهتمامًا مناسبًا بالمع

 .السجالت ليست المصدر الوحيد لتأآيد المطابقة مع هذه المواصفة القياسية الدولية: مالحظة 

  التدقيق الداخلي لنظام اإلدارة البيئي٥/٥-أ

ارهم                  م اختي يتم إجراء التدقيقات الداخلية بواسطة أشخاص من داخل المنشـأة أو بواسطة أشخاص خارجيين ت
دقيق أن       . مل نيابة عنها  من قبل المنشأة للع    إجراء الت وفي أي حالة، فأنه يجب على األشخاص الذين يقومون ب

ين استقالل          مفي ال  .يكونوا ذو آفاءة وبموضع لعمل ذلك بدون تحيز وبشكل موضوعي           د يب نشآت االصغر ق
 .النشاط تحت التدقيق عن المدقق بخلوه من السئولية 

ة  دقيقا:١مالحظ دمج ت أة ب ت المنش زم   إذا رغب ه يل ة، فإن ة البيئي دقيقات المطابق ع ت ي م ام اإلدارة البيئ ت نظ
ا   واضح   تعريف آل من القصد والمجال بشكل         دقيقات             . لكل منهم ة ت ذه المواصفة القياسية الدولي ال تشمل ه

 .المطابقة البيئية

 .١٩٠١١ زو للمعلومات عن تدقيق نظم اإلدارة البيئية، أنظر المواصفة القياسية الدولية أي :٢مالحظة 



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٢٧ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

 )( 

)( 

   9001/2000 14001/2004 
 ١٤٠٠١/٢٠٠٤  وأيزو٩٠٠١/٢٠٠٠ التناظر بين أيزو) ١-ب(جدول 

 ١٤٠٠١/٢٠٠٤أيزو  البند البند ٩٠٠١/٢٠٠٠ أيزو
 )عنوان فقط( متطلبات نظام اإلدارة البيئية  ٤ ٤ )عنوان فقط (- نظام إدارة الجودة

 متطلبات عامة ٤/١ ٤/١  عامة متطلبات
 التزام اإلدارة
 سياسة الجودة

 
 التحسين المستمر

٥/١ 
٥/٣ 
٨/٥/١ 

 السياسة البيئية ٤/٢

 )عنوان فقط(  التخطيط  ٤/٣ ٤/٥ )عنوان فقط( التخطيط 
 الترآيز على الزبون

 تحديد المتطلبات ذات العالقة بالمنتج
 

 مراجعة المتطلبات ذات العالقة بالمنتج

٥/٢ 
٧/٢/١ 
٧/٢/٢ 

 المظاهر البيئية ٤/٣/١

 الترآيز على الزبون
 تحديد المتطلبات ذات العالقة بالمنتج

٥/٢ 
٧/٢/١ 

ات    ٤/٣/٢ ة والمتطلب ة البيئي ات القانوني المتطلب
 البيئية األخرى

 أهداف الجودة
 تخطيط نظام إدارة الجودة

 
 التحسين المستمر

٥/٤/١ 
٥/٤/٢ 

تهدفات و  ٤/٣/٣ داف والمس امج األه أو (البرن
 )البرامج

 )عنوان فقط( التنفيذ والتشغيل  ٤/٤ ٧ )عنوان فقط( تحقيق المنتج 
 التزام اإلدارة

 المسؤولية والصالحية
 

 ممثل اإلدارة
 توفير الموارد
 البنية التحتية

٥/١ 
٥/٥/١ 

 
٥/٥/٢ 
٦/١ 
٦/٣ 

 الموارد والوظائف والمسؤولية والصالحية ٤/٤/١

 عام
 التدريبالكفاءة والتوعية و

٦/٢/١ 
٦/٢/٢ 

 الكفاءة والتدريب والتوعية ٤/٤/٢

 االتصال الداخلي
 االتصال بالزبون 

 

٥/٥/٣ 
٧/٢/٣ 

 االتصال ٤/٤/٣



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٢٨ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

 ١٤٠٠١/٢٠٠٤أيزو  البند البند ٩٠٠١/٢٠٠٠ أيزو
  متطلبات التوثيق

 عام
٤/٢ 
٤/٢/١ 

 التوثيق ٤/٤/٤

 ضبط الوثائق ٤/٤/٥ ٤/٢/٣ ضبط الوثائق
 
 
 

 يق المنتجالتخطيط لتحق
 

 تحديد المتطلبات ذات العالقة بالمنتج
 

 مراجعة المتطلبات ذات العالقة بالمنتج
 تخطيط التصميم والتطوير

 
 مدخالت التصميم والتطوير
 مخرجات التصميم والتطوير
 مراجعة التصميم والتطوير

 التحقق من التصميم والتطوير 
 إقرار صالحية التصميم والتطوير

 
 يم والتطويرضبط تغيرات التصم

 
 عملية الشراء

 معلومات الشراء
 التحقق من المنتج المشترى
 ضبط اإلنتاج وتقديم الخدمة

ديم    اج وتق ات لإلنت رار صالحية العملي إق
 الخدمة

 
 ملكية الزبون

 المحافظة على المنتج

٧/١ 
 
٧/٢/١ 

 
٧/٢/٢ 
٧/٣/١ 

 
٧/٣/٢ 
٧/٣/٣ 
٧/٣/٤ 
٧/٣/٥ 
٧/٣/٦ 

 
٧/٣/٧ 

 
٧/٤/١ 
٧/٤/٢ 
٧/٤/٣ 
٧/٥/١ 
٧/٥/٢ 

 
 
٧/٥/٤ 
٧/٥/٥ 

 ضبط التشغيل ٤/٤/٦

 االستعداد للطوارئ واالستجابة ٤/٤/٧ ٨/٣ التحكم بالمنتج غير المطابق
  القياس والتحليل والتحسين

 )عنوان فقط(
  التحقق وفعل التصحيح ٤/٥ ٨

 )عنوان فقط(
 ضبط أجهزة المراقبة والقياس

 عام
 مراقبة وقياس العمليات

 جمراقبة وقياس المنت
 تحليل البيانات

٧/٦ 
٨/١ 
٨/٢/٣ 
٨/٢/٤ 
٨/٤ 

 المراقبة والقياس ٤/٥/١



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٢٩ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

 ١٤٠٠١/٢٠٠٤أيزو  البند البند ٩٠٠١/٢٠٠٠ أيزو
 مراقبة وقياس العلميات
 مراقبة وقياس المنتج

 

٨/٢/٣ 
٨/٢/٤ 

 تقييم المطابقة ٤/٥/٢

 التحكم في المنتج غير المطابق
 الفعل التصحيحي

 
 الفعل الوقائي

٨/٢/٣ 
٨/٥/٢ 

 
٨/٥/٣ 

حيحية    ٤/٥/٣ ال التص ة واألفع دم المطابق ع
 والوقائية

 السجالت  ٤/٥/٤ ٤/٢/٤ ضبط السجالت
 التدقيق الداخلي ٤/٥/٥ ٨/٢/٢ التدقيق الداخلي

    
 )عنوان فقط(  مراجعة اإلدارة 

 عام
 

 مدخالت المراجعة
 مخرجات المراجعة
 التحسين المستمر

٥/٦ 
٥/٦/١ 

 
٥/٦/٢ 
٥/٦/٣ 
٥/٨/١ 

  مراجعة اإلدارة ٤/٦
 

 



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٣٠ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

 ١٤٠٠١/٢٠٠٤وأيزو  ٩٠٠٠/٢٠٠٠ التناظر بين أيزو  - )٢-ب(جدول 

 

 ٩٠٠١/٢٠٠٠ أيزو  البند البند ١٤٠٠١/٢٠٠٤ أيزو
 نظام إدارة الجودة ٤ ٤)عنوان فقط(متطلبات نظام اإلدارة البيئي 

 )عنوان فقط (
 متطلبات عامة  ٤/١ ٤/١ متطلبات عامة

 )عنوان فقط(ق متطلبات التوثي ٤/٢  

 عام ٤/٢/١ ٤/٤/٤ التوثيق

 دليل الجودة ٤/٢/٢ - 

 ضبط الوثائق ٤/٢/٣ ٤/٤/٥ ضبط الوثائق
 ضبط السجالت ٤/٢/٤ ٤/٥/٤ السجالت

 )العنوان فقط(مسؤولية اإلدارة  ٥  
 السياسة البيئية

ؤوليات    ائف والمس وارد والوظ الم
 والصالحية

٤/٢ 
٤/٤/١ 

 التزام اإلدارة ٥/١

 اهر البيئيةالمظ
 المتطلبات القانونية والبيئية األخرى

٤/٣/١ 
٤/٣/٢ 

 الترآيز على الزبون ٥/٢

 سياسة الجودة ٥/٣ ٤/٢ السياسة البيئية
 )عنوان فقط(التخطيط 

 
 )عنوان فقط(التخطيط  ٥/٤ ٤/٣

امج   تهدفات والبرن داف والمس أو (األه
 )البرامج

 أهداف الجودة ٥/٤/١ ٤/٤/٣

ته داف والمس امج األه أو (دفات والبرن
 )البرامج

 تخطيط نظام إدارة الجودة ٥/٤/٢ ٤/٣/٣

 المسؤولية والصالحية واالتصال ٥/٥ -- 
 )عنوان فقط (

ؤولية  ائف والمس وارد والوظ الم
 والصالحية

 المسؤولية والصالحية ٥/٥/١ ٤/٤/١

ؤولية  ائف والمس وارد والوظ الم
 والصالحية

 ممثل اإلدارة  ٥/٥/٢ ٤/٤/١

 االتصال الداخلي ٥/٥/٣ ٤/٤/٣ صالاالت
 )عنوان فقط(مراجعة اإلدارة  ٥/٦  

 عام ٥/٦/١ ٤/٦ مراجعة اإلدارة
 مدخالت المراجعة ٥/٦/٢ ٤/٦ مراجعة اإلدارة

 



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٣١ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

 ١٤٠٠١/٢٠٠٤أيزو  البند البند ٩٠٠١/٢٠٠٠ أيزو
 مخرجات المراجعة ٥/٦/٣ ٤/٦ مراجعة اإلدارة

 )عنوان فقط(إدارة الموارد  ٦  
ؤولية   ائف والمس وارد والوظ الم

 والصالحية
 توفير الموارد ٦/١ ٤/٤/١

 )عنوان فقط(الموارد البشرية  ٦/٢  
 عام  ٦/٢/١ ٤/٤/٢ الكفاءة والتدريب والتوعية
 الكفاءة والتوعية والتدريب ٦/٢/٢ ٤/٤/٢ الكفاءة والتدريب والتوعية

ؤولية  ائف والمس ادر والوظ المص
 والصالحيات

 البنية التحتية  ٦/٣ ٤/٤/٢

 بيئة العمل ٦/٤ - 
 )عنوان فقط(تحقيق المنتج  ٧ ٤/٤ )عنوان فقط(التنفيذ والتشغيل 
 التخطيط لتحقيق المنتج ٧/١ ٤/٤/٦ ضبط التشغيل

الزبون    ٧/٢   ة ب ات ذات العالق وان (العملي عن
 )فقط

 المظاهر البيئية
ة     ات البيئي ة والمتطلب ات القانوني المتطلب

 األخرى
  التشغيلضبط

٤/٣/١ 
٤/٣/٢ 
٤/٤/٦ 

 تحديد المتطلبات ذات العالقة بالمنتج ٧/٢/١

 المظاهر البيئية
 ضبط التشغيل

٤/٣/١ 
٤/٤/٦ 

 مراجعة المتطلبات المتعلقة بالمنتج ٧/٢/٢

 االتصال بالزبون ٧/٢/٣ ٤/٤/٣ االتصال 
 )عنوان فقط(التصميم والتطوير  ٧/٣  

 لتصميم والتطويرتخطيط ا ٧/٣/١ ٤/٤/٦ ضبط التشغيل
 مدخالت التصميم والتطوير ٧/٣/٢ - 
 مخرجات التصميم والتطوير ٧/٣/٣ - 
 مراجعة التصميم والتطوير ٧/٣/٤ - 
 التحقق في التصميم والتطوير  ٧/٣/٥ - 
 إقرار صالحية التصميم والتطوير ٧/٣/٦ - 
 ضبط تغييرات التصميم والتطوير  ٧/٣/٧ - 
 ) فقطالشراء عنوان ٧/٤ - 

 عملية الشراء ٧/٤/١ ٤/٤/٦ ضبط التشغيل
 معلومات الشراء ٧/٤/٢ ٤/٤/٦ ضبط التشغيل
 التحقق في المنتج المشترى ٧/٤/٣ ٤/٤/٦ ضبط التشغيل

 )عنوان فقط(اإلنتاج وتقديم الخدمة  ٧/٥  
 ضبط اإلنتاج وتقديم الخدمة ٧/٥/١ ٤/٤/٦ ضبط التشغيل

 



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٣٢ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

 ١٤٠٠١/٢٠٠٤يزو أ البند البند ٩٠٠١/٢٠٠٠ أيزو
ديم    ٧/٥/٢ ٤/٤/٦ ضبط التشغيل اج وتق ات إلنت رار صالحية العملي إق

 الخدمة
 التمييز والتتبعية ٧/٥/٣  - 

 ُملكية الزبون ٧/٥/٤ ٤/٤/٦ ضبط التشغيل
 المحافظة على المنتج ٧/٥/٥ ٤/٤/٦ ضبط التشغيل

 ضبط أجهزة المراقبة والقياس ٧/٦ ٤/٥/١ المراقبة والقياس
 )عنوان فقط(القياس والتحليل والتحسين  ٨ ٤/٥ )عنوان فقط(قق والفعل التصحيحي التح

 عام ٨/١ ٤/٥/١ المراقبة والقياس
 )عنوان فقط(المراقبة والقياس  ٨/٢  
 رضاء الزبون ٨/٢/١ - 

 التدقيق الداخلي ٨/٢/٢ ٤/٥/٥ التدقيق الداخلي
 المراقبة والقياس
 تقييم المطابقة

٤/٥/١ 
٤/٥/٢ 

 مراقبة وقياس العمليات ٨/٢/٣

 المراقبة والقياس 
 تقييم المطابقة

٤/٥/١ 
٤/٥/٢ 

 مراقبة وقياس  المنتج ٨/٢/٤

 اإلستعداد للطوارئ واالستجابة
حيحية     ال التص ة واألفع دم المطابق ع

 والوقائية

٤/٤/٧ 
٤/٥/٣ 

 التحكم في المنتج غير المطابق ٨/٣

 اتتحليل البيان ٨/٤ ٤/٥/١ المراقبة والقياس
 )عنوان فقط(التحسين  ٨/٥  

 السياسة البيئية 
امج   تهدفات والبرن داف والمس أو (األه

 )البرامج
 مراجعة اإلدارة

٤/٢ 
٤/٣/٣ 
٤/٦ 

 التحسين المستمر ٨/٥/١

حيحية     ال التص ة واألفع دم المطابق ع
 والوقائية

 الفعل التصحيحي ٨/٥/٢ ٤/٥/٣

حيحية     ال التص ة واألفع دم المطابق ع
 والوقائية

 الفعل الوقائي ٨/٥/٣ ٤/٥/٣

 



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٣٣ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

8 –   
 

 Continual improvement التحسين المستمر

 Environmental policy السياسة البيئية

 Customer focus ) الزبون ( الترآيز على العميل 

  Responsiplity and authority المسئولية والصالحية 

 infrastructure البنية التحتية 

 

9 –  
 ١٤٠٠١/٢٠٠٤أيزو المواصفة الدولية 

ISO : 14001l2004 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS- 

REQUIREMENTS WITH GUIDANCE FOR USE 



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٣٤ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

      
 

 .بالبيئةالخاصة   ) ٤/١٠ ( قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة رقم
 

 .مواصفات والجودةالهيئة المصرية العامة لل -
 .معهد بحوث القطن -
 . جامعة القاهرة–آلية الهندسة  -
 .معهد التبين للدراسات المعدنية -
 .الجمعية المصرية للتعبئة والتغليف -

 

 



 

                                                                                                          

 ٣٦/ ٣٥ 

٢٠٠٦/ ٣١٧٨ 

        

 ١٩٥٧سنة  ل٢٩ بالقرار الجمهورى رقم ١٩٥٧أنشئت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى عام  -١
 ١٩٥٧ لسنة ٢الذى نص على اعتبارها المرجع القومى المعتمد للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم 

 .على أن المواصفة ال تعتبر قياسية  إال بعد اعتمادها من الهيئة

 الذى قرر ضم مرآز ضبط الجودة إلى ١٩٧٩ لسنة ٣٩٢ صدر القرار الجمهورى رقم ١٩٧٩فى عام  -٢
عادة تسميتها بالهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج، وفقًا لهذا القرار فإن الهيئة الهيئة، وإ

 :تختص باآلتى 
إعداد وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات والخامات واألجهزة ونظم اإلدارة والتوثيق  -

 .ة القياسية وأجهزحالصوالمعلومات ومتطلبات األمن والسالمة وفترات ال
التفتيش الفنى واالختبار والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة  -

 .وشهادات المعايرة ألجهزة القياس
الترخيص بمنح عالمة الجودة للمنتجات الصناعية وعالمات وشهادات الجودة والمطابقة المنتجات  -

 .للمواصفات القياسية
 وخدمات التدريب فى مجاالت المواصفات والجودة القياس والمعايرة واالختبار تقديم المشورة الفنية -

 .والمعلومات لجميع األطراف المعنية
 .تمثيل مصر فى أنشطة المنظمات الدولية واإلقليمية العامة فى مجاالت المواصفات والجودة واالختبار والمعايرة -
 

عوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيث أن تقوم الهيئة بتنفيذ متطلبات واشتراطات اتفاقية ال
 .الهيئة هى نقطة االستعالم المصرية لإلمداد بالمعلومات والوثائق فى مجال المواصفات وتقييم المطابقة

يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة وآيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين  -٣
المعنية للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج واالختبار والمعايرة فى مصر باإلضافة إلى عدد عن مختلف الجهات 

 .من األآاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال اإلعالم

يتم إعداد المواصفات القياسية من خالل لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقًا  -٤
 .متخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم باألمانة الفنية لها أعضاء من العاملين بالهيئةللمعايير الدولية و

يتم توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة من الجهات المعنية والبالد العربية إلبداء  -٥
ة قبل المالحظات خالل فترة ستين يومًا آما تعرض هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجع

 .العرض على مجلس اإلدارة

تتبع الهيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام عالمات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة  -٦
ويوجد بالهيئة مجموعة . للمواصفات المصرية وذلك حماية المستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهم

يمائية ومواد البناء والتشييد والمنتجات الهندسية والغذائية آبيرة من المعامل الحديثة الختبار المنتجات الك
 .ومنتجات الغزل والنسيج باإلضافة إلى معامل للقياس والمعايرة الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية

 .يتوفر بالهيئة وحدة لحماية المستهلك لتتلقى شكاواهم وتعمل على حلها وقد القت أعمال الوحدة نجاحًا آبيرًا -٧

 توفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى علىي -٨
 . ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية١٣٠أآثر من 
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