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  )٢٠٠٥العدد التاسع والعشرون (يوليو  -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 

 نظم اإلدارة البيئية
  محمد أبو القاسم محمد  /األستاذ الدكتور

  جامعة أسيوط -كلية الهندسة  -قسم هندسة التعدين والفلزات 
   ونائب مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية

  
  اإلدارة البيئية :لفوائد المترتبة على تطبيق نظم ا
  

  : منهاو نظم اإلدارة البيئية عند إتباع المؤسسات عليها تتعدد الفوائد التى يمكن أن تحصل 
  تطوير األداء البيئى. -٢          منع التلوث. -١
 لتزامات.ال تطوير ا -٤        التنافس على المزايا. -٣

 قلة الحوادث. -٦          تقليل التكلفة. -٥

 خلق أسواق جديدة ومستهلكين جدد. -٨   يادة أداء العاملين.االهتمام بالعمالة وز  -٧

 يجابية العامة وتنفيذ القانون.اإلالسمعة بالنسبة للمجتمع وعامة الناس وزيادة الرؤية  -٩

 . حساس بالمسئولياتإلتحذير العاملين من القضايا البيئية وا -١٠

  يلى : ة البد من معرفة ماوحتى يتم التعرف على حاجة المنشأة إلى نظم اإلدارة البيئي
  . لتزام المؤسسة بالقواعد والقوانين البيئيةامدى حاجة  -
 . حرص على تطوير األداء البيئى لهاالمدى  -

 . مدى اهتمام المؤسسة بالشئون البيئية -

 مدى ارتباط المؤسسة باألهداف البيئية واألهداف األخرى. -

األمـر  يئيـة وتحـاول إزالـة هـذه األسـباب، على المؤسسات أن تحدد أسباب المشـاكل البو   
أن اتبــاع نظــم اإلدارة البيئيــة يــوفر إلــى لتــزام نحــو البيئــة. وتجــدر اإلشــارة ال الــذى يحــتم عليهــا ا

  بحيث تحقق السياسة التالية:إن أحسنت طريقة التفكير مبالغ طائلة للمؤسسات 
  ذلك. رة خير من ضبطه بعدمن أول مإلنتاج المؤسسة المواصفات والجودة المطلوبة توافر  -
 وتكلفة من تنظيفها.ًا نسكابات خير وأقل سعر ال منع ا -
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 . نع الملوثات يؤدى إلى تكلفة أقل من إدارتها بعد تولدها وانتشارهام -

يرتبط باتبـاع خطـوات منظمـة كمـا وحتى يتم توافر إدارة بيئية ذات كفاءة عالية فإن ذلك   
  يلى: 

 تطوير األداء البيئى. -٤    القياس. -٣    لتحكم.ا -٢    التخطيط. -١

ة مـن مرتفعـهذا ويمكن حل الكثير من المشاكل البيئية بدون تركيب أجهزة تحكم بأسعار   
  .الناجحة  دارة البيئيةإلاباع نظم تاخالل التخطيط والتنفيذ و 

  
  ئية :يبرامج نظم اإلدارة الب

  .فى األداء  االلتزام بالقواعد بثبات وكفاءة -١
  .البيئى وتعظيم الظروف البيئية التى تساعد على االلتزام حديدت -٢
  تطبيق نظم إدارة البيئية على أى عدد من العاملين. -٣
ــة لنظــام إدارة بيئــى نــاجح -٤ ــزام بمنــع التلــوث والــذى يعتبــر حجــر الزاوي ، والــذى يعكــس االلت

  .سياسة وأهداف المؤسسة
  . إلى اإلدارة البيئيةيضاف ربما معظم ما يتم بالشركة من ضبط ونظام  -٥

  

  : عناصر التكلفة لنظم اإلدارة البيئية

  هناك بعض عناصر التكلفة داخل وخارج الشركات منها على سبيل المثال :
  : داخل الشركة -أوالً 
  الوقت الذى يقضيه مدير الشركة فى تطبيق نظام اإلدارة البيئية. -
  وقت بعض العاملين اآلخرين للمشاركة فى التنفيذ. -

  خارج الشركة : ثانياً 
 .صتدريب خارجى لألشخا -    مساعدة بعض االستشاريين. -

  : عناصر اإلدارة البيئية

  حتى يتم تحقيق إدارة بيئية ناجحة فإنه البد من توافر العناصر التالية لإلدارة البيئية :
 المصادر المناسبة لإلدارة. -        السياسة البيئية. -

 التدريب. -      المسئوليات والسلطات. -
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 توثيق التحكم. -        توثيق النظام. -

 المراجعة البيئية. -    اإلقناع بالنظام لمتلقى الخدمة. -

". ؟يجب النظر من قبل المؤسسات أنه ليس فقط البحـث "عمـا حـدث" ولكـن" لمـاذا حـدث  
عظـم وم ولهذا فإن تحديد وتصـحيح النظـام مـن أى خلـل يـؤدى فـى النهايـة إلـى أداء بيئـى جيـد.

يـؤدى . ممـا تطـويرال ←مراجعـة ال ←تنفيـذ  ال ←  تخطـيطال م اإلدارة البيئيـة مبنيـة علـى :نظ
   ويمكن تفصيل ذلك إلى عدد من الخطوات . إلى ضمان التطوير المستمر

  
   Top management commitment :  التزام اإلدارة العليا

، كمـا أن  س جودة اإلنتاجإلى تطبيق أس لتزام بتطبيق نظم اإلدارة البيئية يؤدى أيضاً ال ا
  التزام اإلدارة العليا له أهمية قصوى من حيث :

  . جعل البيئة هى أول أسبقيات المؤسسة -
 . التكامل بين تطبيقات نظم اإلدارة البيئية لكل المؤسسة -

 . النظر إلى المشكالت البيئية من حيث تحديدها وأسبابها الرئيسية ومنعها -

 والمشابهة بقةاالمستمر والتعلم من األخطاء وطرق منع المشكالت السالتركيز على التطوير  -
. 

 . المرونة فى معالجة المشكالت البيئية -

 . التوافق مع الثقافة والتعلم وظروف المؤسسة -

 . شراكهم كمسئولينإ التحذيرات البيئية بين العاملين و  -

  
  : التخطيط األولى لنظم اإلدارة البيئية

  يلى : توافر خطة ذات كفاءة تتضمن ماهى اح اإلدارة البيئية من أهم عوامل نج
ةت -١ داف المؤسس د أھ تطــوير مــن توضــيح الهــدف بلمؤسســة ضــرورة قيــام ا:  حدي

ومــن األهـداف التــى يمكــن أخـذها فــى االعتبـار اإلذعــان للقــوانين أو  األداء البيئـى الخــاص بهـا.
  . ظم اإلدارة البيئية عليهامنع التلوث وكذلك تحديد المواقع التى سيتم تطبيق ن
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ات اإلدارةامان ض -٢  الهامــة مــن الخطــوات ضــمان التزامــات اإلدارة يعتبــر :   لتزام
دارة العليـا تكـون علـى قناعـة بالنظـام. اإل جعـلو  ،دارة البيئيةإلالتخطيط لتنفيذ نظام اعند عملية 

ومدى توافق أهـداف النظـام  وكذا توضيح وفهم نظم اإلدارة البيئية مع شرح مواطن القوة والقيود
  . دارة العليا بفائدة نظم اإلدارة البيئيةإلدارة األخرى مما يضمن قناعة اإلمع أنظمة ا

 

ةا -٣ ام اإلدارة البيئي ار نظ اختيــار نظــام اإلدارة نقطــة هامــة جــدًا حيــث أنهــا :  ختي
تعتبـر العقـل  تحتاج إلى سلطة كافية لـتفهم احتياجـات المؤسسـة ومهـارات إدارة المشـروع. وهـى

  المفكر للنظام مع توافر الوقت الالزم. 
  

ذا -٤ ار فريق التنفي ختيـار فريــق التنفيـذ مـن بــين القطاعـات المختلفـة مــن ايـتم :  ختي
نتاج والخدمات. وهذا الفريق يجب أن يكون لـه القـدرة فـى أن إل ا –العمالة  –المالية  –الهندسة

تــزام بعقــد اللمــدادات وغيرهــا. وكــذلك اإللعقــود وايحــدد ويحلــل القضــايا والعمليــات مــع مراجعــة ا
  . اجتماعات دورية والسيما فى المراحل األولى

 

دع -٥ بمجــرد اختيــار الفريــق يــتم مناقشــة األهــداف لتنفيــذ نظــم :  ةدوريجتماعات ا ق
  اإلدارة البيئية والخطوات المبدئية التى يجب اتخاذها ودور األعضاء .

 

ة ةالمراجع -٦ طــوة التاليــة هــى عمــل مراجعــة مبدئيــة لإلجــراءات الحاليــة الخ:  المبدئي
. مع وضع تقييم مكونات المؤسسـة  ISO 14001والبرامج األخرى البيئية ومقارنتها بنظم اإلدارة 

  ، اإلجراءات، السياسات، والتأثيرات البيئية وبرامج التدريب والعوامل األخرى .
 

ة وال -٧ ز الميزاني دول تجھي ىالج تتضــمن الخطــة وصــفًا مفصــًال  يجــب أن:  زمن
لالحتياجات ومن المسئول وما هى مصادر االحتياجات ومتـى ينتهـى العمـل منهـا. مـع مالحظـة 
وجود مرونة فى الخطة وتحديد أهداف مطولة والبحث عن نجاح مبكر ليزيـد مـن العـزم وتشـديد 

  فوائد نظم اإلدارة البيئية.

ازنــة وحصــول موافقــة اإلدارة العليــا يجــب مراجعــة الخطـة والمو :  ضمان المساعدات -٨
  عليها. وكذا البحث عن مصادر تمويل خارجية أو مساعدات أخرى.
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يعتبـر العـاملون الموجـودون فـى المؤسسـة والمواقـع :  العاملين فى الخطةوضع  -٩
وكذلك كفاءة  ،ئة والصحة والسالمة المتعلقة بعملهميللمعرفة بقضايا الب اً المختلفة مصدرَا ضخم

  كما أن العاملين لهم دور كبير فى وضع الخطط المبدئية.ظمة الموجودة. األن
  

يجب رصد ومالحظة التقدم فى األنظمة البيئيـة استمرار الرصد واالتصاالت :  -١٠
مع خطة المشروع والتعريف به فى المؤسسة والتأكد من النتائج التى تمت مع وصف لما حدث 

 وخاصة إذا كانت هناك احتياجات مطلوبة . . مع التأكد من معرفة اإلدارة العليا
  

  : اختيار نظام إٌدارة البيئية

ويحتــاج إلــى ســلطة لتنفيــذه مــع الفهــم  ،دارة البيئيــة نقطــة حرجــةإليعتبــر اختيــار نظــام ا
  . الجيد للمؤسسة ومهارات إلدارة المشروع، مع توافر الوقت الالزم للتنفيذ

  

  : ةرياالجتماعات الدو

دارة البيئيــة فإنــه يـتم مناقشــة األهــداف إليـق المناســب لتحقيــق نظـام ابمجـرد اختيــار الفر 
  . عداد الخطوات المبدئية التى يجب أخذها ودور أعضاء الفريقإ لتنفيذ النظام و 

  

  : المراجعة المبدئية

الخطــوة التاليــة هــى عمــل مراجعــة مبدئيــة لإلجــراءات البيئيــة والبــرامج األخــرى المرتبطــة 
. مـــع وضـــع تقيـــيم لتصـــميم المؤسســـة، ISO 14001ام اإلدارة البيئيـــة ظـــبالبيئـــة ومقارنتهـــا بن

  جراءات الالزمة والسياسات والتأثيرات البيئية وبرامج التدريب والعوامل األخرى.واإل
  

  الميزانية والجدول الزمنى :

يجب أن تتضمن الخطـوة وصـفَا مفصـَال لالحتياجـات مـع تحديـد المسـئول ومصـادر هـذه 
. مع مالحظة وجود مرونة فى الخطة وتحديد أهداف عامـة منها ينتهى العملاالحتياجات ومتى 

  والبحث عن عوامل نجاح مبكر لتأكيد فوائد نظم اإلدارة البيئية.
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  الرصد واالتصاالت :

خطة المشروع والتعريف بـه. لضرورة رصد ومالحظة التقدم فى األنظمة البيئية بالنسبة 
. وتبلـغ اإلدارة العليـا بمـدى مـا تحقـق  مـع وصـف لمـا حـدث وكذلك التأكد من النتائج التى تمت

  . من تقدم وخاصة عند وجود قيود واحتياطات مطلوبة
  

  : عناصر نظم اإلدارة البيئية

كمــا ذكرنــا آنفــا أن نظــم اإلدارة البيئيــة مبنــى علــى تخطــيط ثــم تنفيــذ ثــم مراجعــة وأخيــرَا 
وال البيئيــة. وجــدير بالــذكر أن نظــم صــد وتحكــم فــى األحــر تطــوير، كــل ذلــك للتأكــد مــن تحديــد و 

من األنظمة األخرى سواء االتحـاد األوروبـى أو  هدون غير  ISO14000اإلدارة البيئية تأخذ نظام 
  نجليزى لألسباب اآلتية :إل ا

  يعتبر معيار عالمى للتطور البيئى المستمر. ١٤٠٠٠أيزو  -
 بعض األسواق. لعمل تجارة مع ١٤٠٠١بعض الشركات تشترط التوافق مع أيزو  -

 يتفق هذا النظام مع العديد من نماذج اإلدارة البيئية األخرى. -

  .عناصر نموذج نظم اإلدارة البيئيةالتالى ويبين الشكل 
 
 
 
 
 

  التطوير المستمر
 
 
 
 
 

  
  عناصر نموذج اإلدارة البيئية

 البداية

 التخطيط

 المراجعة من اإلدارة السياسة البيئية

 التنفيذ

المراجعة واإلجراءات 
 التصحيحية
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  : عناصر نظم اإلدارة البيئية
  

  : Environmental policy السياسة البيئية

باإلدارة البيئية واالستفادة من  ىلتزام المؤسسال اسة البيئية للمؤسسة تعطى صيغة لالسي
ليا عن التزامهـا نحـو ععبارة عن إعالن اإلدارة ال كما أنها ،هذه الصيغة كإطار للتخطيط والتنفيذ

هتمامــات البيئيــة الالبيئــة. وهــذه السياســة تعمــل كأســاس لــنظم اإلدارة البيئيــة وتعطــى رؤيــة ل
ــى للمؤس ســة بأكملهــا. وألنهــا تعتبــر اإلطــار لتحديــد األهــداف واألغــراض فإنهــا أيضــَا تــتحكم ف

. والبـد أن تتضـمن  التخطيط. ويجب أن يكـون كـل شـخص فـى المؤسسـة علـى درايـة بالسياسـة
  : يلى السياسة ما

 منع الملوثات. -        التطور المستمر. -

 اإلذعان للقوانين والقواعد. -
  

  :تكون  ب أن يكون للشركة سياسة بيئية موجودة بالفعل شريطة أنوجدير بالذكر أنه يج
  . مرتبطة بالمنتج والخدمات -
 .والتنفيذ سهلة الفهم والوضوح مع سهولة الدراسة -

 اسة منفردة أو مرتبطة مع برامج السالمة والصحة المهنية.ييمكن أن تكون الس -

 .سهلة التطوير -
  

   Environmental Aspects  العتبارات البيئيةا

المشكالت البيئيـة وعالقـة األنشـطة التـى تؤديهـا المؤسسـة ب وارتباطهتحديد دور المنتج 
وكذلك الخدمات التى تؤديها والخدمات التى تحتاجها ومدى التـأثر البيئـى بهـذه األنشـطة. ومـن 

ومـع عتبارات البيئية هى ضرورة تحديد األثر البيئـى ومصـدره وخطـط منـع التلـوث. الاهتمامات ا
  .ومدى تأثيرهادراسة األثر البيئى يتم دراسة هل اآلثار تحت السيطرة، وهل يوجد تأثيرات أخرى 

  
  تحديد المؤثرات : 

  العمليات تؤثر على البيئة. تحديد -
 المواد التى تؤثر على البيئة. تحديد -

 . على الهواء والماء والتربة هاثات وآثار انبعمدى وجود ا تحديد -
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 ليات الصناعية يتسبب عنها مخلفات.العم تحديد -

 خصائص المنتج تؤثر على البيئة. تحديد -

 األنشطة التى تسبب حوادث. تحديد -
  

  :البيئية  تقييم المؤثرات
  

  .البيئيةالمؤثرات  مدى ضرورة -
 .البيئية معدالت تصاعد المؤثرات -

 .البيئية الفترة الزمنية والحدود الجغرافية للمؤثرات -

 ر عناصر البيئة من هواء أو ماء أو تربة.مدى تأث -

  هتمام بهذه المؤثرات فى المؤسسة.اهل يوجد  -
  

   Legal requirements  المتطلبات الشرعية
  

القواعـد والقــوانين التــى يجـب اتباعهــا مــن قبـل المؤسســة. وحتــى يــتم  تطبيــق التأكـد مــن
هناك معرفة بها وكيفية تأثيرها علـى  يجب اتباعها البد أن يكون االلتزام بالقوانين والقواعد التى

ذعان للقوانين هـى إحـدى الـدعامات التـى تبنـى عليهـا السياسـة البيئيـة. إلالمؤسسة. حيث أن ا
  : يلى وحتى يكون نظام بيئى عالى الكفاءة يجب أن يتضمن ما

  . لمام بالتشريعات والمتطلبات المشابهةإ التعريف و  -
  خوذة فى االعتبار فى إدارة المؤسسة.مألتزامات اال هذه المتطلبات و التأكد من أن  -

وتعريـف وتحليـل التشـريعات  (EMS)وعلى ذلك فإن المؤسسة ضمن نظم اإلدارة البيئيـة 
وااللتزامات سواء أكانـت فـى مجـال التسـويق أو تعريـف الهيئـات األخـرى. وبهـذه المناسـبة فإنـه 

 لذا فإنه يجب:، ١٩٩٤لسنة  ٤يجب التعرف على قانون البيئة المصرى رقم 

 .١٩٩٤لسنة  ٤التعرف على قانون البيئة المصرى رقم  -

 تحديد التشريعات التى يجب االلتزام بها وتطبيقها. -

 مصادر المعلومات المستخدمة فى التشريعات. -

 معدل مراجعة مصادر المعلومات المستخدمة فى التشريعات. -

 لمام األشخاص فى المنشأة بهذه القواعد.إكيفية  -
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  التشريعات.هذه تطوير وتجديد كيفية  -
  

   Objects and Targets  األھداف واألغراض

تحديــد األهــداف واألغــراض التــى تتفــق مــع السياســة البيئيــة والعوامــل البيئيــة األخــرى. 
وهـذه  .شارة أن األهداف واألغراض تسـاعد المؤسسـة علـى ترجمـة األهـداف إلـى واقـعإلوتجدر ا

من خطة االستراتيجية للمؤسسة مما يسهل تكامل اإلدارة البيئية مع األهداف يجب أن توضع ض
كمـا أن األهـداف البيئيـة يمكـن أن توضـع بحيـث تناسـب الشـركة كلهـا أو جـزء  .اإلدارات األخرى

وعنــد تحديــد األهــداف يراعــى فــى االعتبــار السياســة  منهــا طبقــا لإلجــراءات التنفيذيــة المطلوبــة.
عات وتطبيقهـــا مـــع االلتزامـــات األخـــرى، ووجهـــات النظـــر األخـــرى البيئيـــة والمتطلبـــات والتشـــري

  واالختيارات التكنولوجية والعمليات.
  

  على تحديد األھداف :لمترتبة الفوائد ا

  تحقيق هذه األهداف.ل عهم الصحيحةقتوظيف األشخاص فى تخصصاتهم ومو إمكانية  -
 جعل اإلدارة العليا على دراية باألهداف. -

 معرفتهم باألهداف. الناتج منالبيئى لدى العاملين و تطوير األداء  -

 ئى.يتوظيف النتائج لخدمة النظام الب -

 .ؤدى إلى تطويرهضرورة وضع األهداف بحيث تحافظ على المستوى البيئى وت -

  العاملين بمدى تحقيق األهداف واألغراض.األشخاص و عالم إ -
 

  :، كما فى األمثلة التالية (Targets) واألغراض  (Objectives)ويوجد فروق بين األهداف 
  أغراض   أھداف

  التقليل من استخدام الطاقة
  %١٥* تقليل استخدام الكھرباء بنسبة 

  %١٠* تقليل استخدام الغاز الطبيعى بنسبة 

  تقليل استخدام الكيماويات الخطرة
  * تقليل استخدام الفلوروكربونات

  * تقليل المواد المتطايرة من الدھانات

  دة الوعى البيئى للعاملينزيا
  * عمل دورات تدريبية شھرية

  من العاملين حتى نھاية العام %١٠٠* تدريب 
  * عدم الحصول على أية مخالفات ھذا العام  تطوير االلتزام بصرف المياه
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   Environmental Management Program برنامج اإلدارة البيئية

ارة البيئيــة هــو التحديــد بالضــبط مــا تقصــده مــن األجــزاء الهامــة فــى خطــة تنفيــذ نظــم إد
المؤسسة بالنسبة للبيئة وشئونها. وحتى يتم تحقيق األهداف واألغراض فـإن خطـة التنفيـذ البـد 

دارة البيئية. كما يجب أن تتصل برامج اإلدارة البيئيـة باألهـداف إلأن تتضمن ما يسمى ببرنامج ا
ارة البيئيــة إلــى إجــراءات فعليــة تتحقــق بهــا يعتمــد علــى قــدرة اإلد واألغــراض مباشــرة، وهــو مــا

  . األهداف واألغراض

  : يلى وللتأكد من برنامج اإلدارة البيئية يجب تحديد ما
  . مسئولية تحقيق األهداف ومن الشخص المسئول -
 . طرق تحقيق األهداف -

 . جدولة تحقيق األهداف -
  

  يلى : ويجب مالحظة ما
  . تطور األهداف واألغراض -
 . تزام القانونى بالمعايير البيئية والتشريعاتاالل -

 الخدمات وخواص المنتج والتسهيالت بالنسبة للعمالء . -

 . لتزام بالسالمة والصحة المهنية وجودة اإلدارةال بناء البرامج والخطط ل -

 . عليمات  الواضحة والسهلةتاحتواء برنامج اإلدارة البيئية على الخطوات العملية وال -

 . تقييم الخطة عند وجود أى متغير سواء اإلنتاج أو الخدمات أو غيرها ةعادإ -

 ســهولة تطويرهــا فــى أىضــمان ضــرورة وضــع بــرامج اإلدارة البيئيــة بحيــث تكــون ســهلة مــع  -
 . مشاركة العاملين فى تنفيذ البرنامج وقت

   
   Structure and Responsibility  التكوين والمسئوليات

لتــزام بهــا .  ال اإلدارة البيئيــة البــد مــن تحديــده ، مــع ضــرورة ا قواعــد ومســئوليات نظــم
فــــى إنجــــاح نظــــام اإلدارة البيئيــــة مــــن خــــالل تــــوفير  وإلدارة المؤسســــة العليــــا دور كبيــــر جــــداً 

حتياجــات المناســبة. ومــن هنــا يجــب وجــود ممثــل عــن إدارة المشــروع أو المؤسســة فــى نظــام الا
  كما يلى : هدور اإلدارة البيئية المراد تطبيقه. ويكون 

  . التأكد من تكوين نظام اإلدارة البيئية المناسب -
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 . إعداد تقرير عن األداء البيئى طول الوقت -

 . العمل مع اآلخرين على تطوير النظام البيئى -

  
  : Training, Awareness and competition : والمنافسة ريتحذالتدريب وال

تنفيـــذ مســـئوليتهم البيئيـــة. ومـــن األســـباب  التأكـــد مـــن تـــدريب العـــاملين وقـــدرتهم علـــى
  الرئيسية التى تدعو إلى تدريب العاملين على اإلدارة البيئية ما يلى 

  أن يكون العاملين على دراية باآلثار البيئية فى المؤسسة التابعين لها. -
م نظـا كل عامل يمكن أن يكون له دور فى المقترحات واألفكار الجيدة التى من شأنها تطـوير -

 اإلدارة البيئية.

 . زيادة مهارات العاملين وتطوير أدائهم -
  

كــل فــرد يســتطيع أن يــؤدى وظيفــة ويلعــب دورًا مهمــًا فــى اإلدارة البيئيــة ولــذلك فــإن كــل 
ـــة واألثـــر البيئـــى بالنســـبة ألنشـــطة، والمســـئوليات،  ـــم بالسياســـة البيئي األشـــخاص يجـــب أن يل

ة لبرامج التدريب على أنها وسـيلة لتغطيـة احتياجـات نه يجب أن تكون النظر إولذا فواإلجراءات، 
لتــزام ال مهــارات العمــال وتنميــة الــوعى البيئــى. كمــا أن بــرامج التــدريب لهــا دور كبيــر كنــوع مــن ا

أيضًا لتطوير برامج التدريب فإنه يجـب البيئى وتطبيقه واتباع وسائل السالمة والصحة المهنية. 
:  
  وجود خطط للتدريب البيئى. -
والـتحكم البيئـى وأجهـزة الرصـد والقيـاس البيئيـة مهنيـة الصـحة : الاع وموضوعات التـدريبأنو  -

 .تثقيفالتوجيه و كذلك ال

 ل عن التدريب ومواصفاته.ئوالشخص المس -

 احتياجات التدريب. -

 التأكد من تلقى برامج التدريب المناسبة. -

 . تقييم برامج التدريب -

  .  لينتحقيق المنافسة والنهوض بالعام -
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   Communicationعالم إلاالتصال وا

دارة القضـايا البيئيـة. وترجـع إلوضع تصور لعمل االتصاالت الداخلية والخارجية ضرورة 
  تصال واإلعالم إلى :ال أهمية إدارة ا

  . بطريقة صحيحة هستمراريتاتحريك قوة العمل و  -
 . الحصول على موافقات األداء والتنفيذ -

 . يئية ونظم اإلدارة البيئيةشرح السياسة الب -

 . التأكد من فهم القواعد لتنفيذها بدقة -

 . لتزامات اإلدارةافحص  -

 .إمكانية نظام اإلدارة البيئية تطور مدى تحديد  -

 .البيئى  رصد وتقييم األداء -
  

  ومن هنا فإن تقييم اإلدارة البيئية الناجح يجب أن يحتوى على :
  تدريب. –       .ناتإعال  –       .شبكة معلومات –
  .اتصاالت داخلية فى المؤسسة أو المشروع عن طريق -

 –لكترونــى إبريــد  –اتصــاالت خارجيــة عــن طريــق استشــارات خارجيــة كمــا يــتم عمــل   
عتبـار مـا الوحتى تكون هناك شبكة اتصال وٕاعالم ناجحة يجب أن يؤخذ فى ا مناقشات رسمية.

  : يلى
  المنتفعين.تصال بال تحديد الشخص الذى يمكنه ا -
 .ومتطلبات المجتمع المحيط هتمامات المنتفعيناتحديد  -

  .ذات الكفاءة العالية تصال المختلفةال طرق ااختيار  -
  EMS Documentationوثائق نظم اإلدارة البيئية 

توافر المعلومات عن نظم اإلدارة البيئية والوثائق المتعلقة بها يؤدى إلى التأكد مـن فهـم 
يقه، كما يجب مع ضخ المعلومـات المناسـبة لألشـخاص الـذين يـؤدون العمـل. وتطب EMSنظام 

وقد يوجد أشخاص من الخارج يريدون فهم النظام، وكيف تم تصميمه وتنفيذه مثل المسـتهلكين 
والمشــرعين، بعــض المعاهــد والمســجلين والعامــة، ولهــذه األســباب البــد مــن توثيــق النظــام. ممــا 

ف تتعــاون أجـزاءه مــع بعضــها لكــى تكــون أداة مفيــدة، وتحتــوى يتطلـب وجــود دليــل للنظــام، وكيــ
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وصــف لعناصــر النظــام وكيــف تــرتبط مــع بعضــها. أيضــًا مطلــوب توثيــق الخطــوات المســتخدمة 
مثـــل كيفيـــة تحديـــد االعتبـــارات البيئيـــة وكيفيـــة تنفيـــذ اإلجـــراءات والوثـــائق  EMSإلتمـــام نظـــام 

ــه ، أمــا البيانــات المســجلة فإنهــا توضــح أن  الخاصــة بنظــام اإلدارة البيئيــة التــى تصــف مكونات
  كما بالشكل . EMSالمؤسسة تتبع ما تقوله الوثائق من الطرق التى توضح توثيق نظام 

 
 
 
 
 
 
 

ـــورق غيـــر أن وجودهـــا علـــى    ـــالكمبيوتر أو علـــى ال ـــائق ب ويمكـــن أن تعـــد وتخـــزن الوث
  قراء على أحدث البيانات.الكمبيوتر يسهل من تحديثها والتحكم فيها والتأكد من اطالع جميع ال

  وفيما يلى مالحظات هامة خاصة بالتعامل مع الوثائق :
  ضرورة جعل الوثائق سهلة من استخدام االستمارات الجيدة مع توفر المراجع. -
  ضرورة استخدام نتائج التحاليل األولية لتجهيز الوثائق بحيث يتضمن. -
  لمؤسسة.المسئوليات ومكونات ا -          السياسة البيئية. -
  كيفية تحديد االعتبارات البيئية. -    . EMSكيفية تحقيق متطلبات النظام  -
  إجراءات وخطوات النظام. -        كيفية اإلذعان للقوانين. -
  الطوارئ والتدريب . -        األنشطة وتعليمات العمل. -
  يساعد العمالة الجديدة على فهمه. EMSدليل نظام  -

ســـواء مكتوبـــة أو فـــى  EMSد مـــن وجـــود وثـــائق للنظـــام ومـــن هنـــا تـــأتى أهميـــة التأكـــ    
  الكمبيوتر، كذلك تحديد المسئول عن الوثائق على أن:

علـى ملخـص لعناصـر النظـام وارتبـاط العناصـر المختلفـة ومكونـات  EMSيتضمن دليل نظام  -
  .EMSوثائق نظام 

  باألنظمة األخرى بالشركة. EMSمدى ارتباط نظام  -
  

 : Document Controlمراقبة الوثائق 

 السياسة

 EMSدليـل 

 الخطــوات

الرسومات وغيرها -االستمارات   
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ربمــا يفكــر األشــخاص أنهــم يســتخدمون وثــائق كمــا يــؤدون أعمــالهم بطريقــة روتينيــة، 
وللتأكد مـن أن هـؤالء األشـخاص يـؤدون أعمـالهم بالطريقـة الصـحيحة فـإن المؤسسـة يجـب أن 

فإن األدوات ال بد أن تكون صحيحة وحديثـة  EMSتزودهم باألدوات المناسبة. وفى نظم اإلدارة 
 EMSراءات والتعليمات والوثائق األخرى. ولكى يتم الحصول على عمل جيد فإن وثائق فى اإلج

يجب أن تكون فى خطوات تصف كيف يـتم مراقبـة الوثـائق. ويـتم تنفيـذ خطـوات مراقبـة الوثـائق 
  عن طريق : 

  تحديد موقع الوثائق. -
  المراجعة الدورية للوثائق. -
  التخلص من الوثائق القديمة. الوثائق الحديثة يجب أن تكون متاحة مع -
  فهرس لمراقبة الوثائق. -

  Operational Controlمراقبة العمليات 

للتأكد من تحقيق التزام المؤسسة لسياسـتها البيئيـة فـإن عمليـات وأنشـطة محـددة يجـب 
مراقبتهــا. وعنــدما تكــون العمليــات معقــدة والتــأثير الســلبى للبيئــة محســوس فإنهــا تبــرز أهميــة 

لوثائق. وهذه الخطـوات تسـاعد علـى إدارة االعتبـارات البيئيـة والتأكـد مـن االلتـزام البيئـى مراقبة ا
  للوصول إلى األهداف مع االهتمام بتدريب العاملين.

ــداول المــواد  ــذلك تخــزين وت ــدة، وك ــاد كيماويــات جدي ــات واعتم ــة إدارة المخلف ــذا مراقب وك
العمليـات التـى لهـا تـأثير سـلبى علـى البيئـة الخطرة ومعالجة المياه وغيرها. أيضًا مراقبـة جميـع 

مــع طــرق الــتحكم فــى هــذه الملوثــات. وتحديــدها وٕابرازهــا كأحــد الوســائل المهمــة لمنــع التلــوث، 
ــالمواد  ــائج اإليجابيــة المباشــرة لتطبيــق نظــم اإلدارة البيئيــة. واالعتبــارات البيئيــة المتعلقــة ب والنت

  :الخام واألهداف والخدمات ومراقبة العمليات 
  أى العمليات واألنشطة متعلقة باالعتبارات البيئية المحسوسة . -
  أى العمليات واألنشطة تتطلب تشريعات ومتطلبات . -
  أى العمليات واألنشطة المرتبطة باألهداف واألغراض . -
  كيفية المراقبة الجيدة . -      كيفية مراقبة األنشطة. -
  ات جديدة تحتاج لمراقبة .هل توجد عملي -      كيفية تدريب العاملين . -
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  : Emergency Preparedness and Response  االستعداد للطوارىء واالستجابة لھا

بالرغم من أنه من الطبيعى أن تؤدى المؤسسات أقصى ما لديها من اهتمام وجهـد ، إال 
أن احتمــال الحــوادث وبعــض حــاالت الطــوارئ تظــل موجــودة مــع التجهيــزات واالســتجابات يمكــن 

ليل اإلصابات ومنعها أو تقليل المؤثرات البيئية السلبية أو حماية العمال والمنـاطق المجـاورة. تق
  وبرنامج االستعداد لحاالت الطوارئ يتضمن ما يلى :

  االستعداد ضد مخاطر الحوادث والطوارئ. -
  منع الحوادث والتأثيرات البيئية السلبية. -
  لمخاطر .الخطط واإلجراءات لالستجابة السريعة ل -
  االختبارات الدورية لخطط الطوارئ واإلجراءات ومراجعة أداء االستجابات للطوارئ . -
  تقليل المؤثرات المرتبطة بالحوادث . -
االتصـــال بالمســـئولين المحليـــين والمعنيـــين بـــالطوارئ مثـــل وحـــدات المطـــافئ والمستشـــفيات  -

  وغيرها .
  

  خطط الطوارئ :

انســكاب الزيــوت أو  -االنفجــارات  -وارئ مثــل : (الحرائــق حصــر األخطــار التــى تحتــاج للطــ -
  المواد الخطرة أو الكوارث الطبيعية) .

  تحديد المواد الخطرة فى المواقع وكيفية تالفى األخطار التى تنتج عنها . -
  تحديد المتخصصين ومسئولياتهم فى حالة الطوارئ. -
  طوارئ.الترتيبات مع الخدمات المحلية األخرى فى حاالت ال -
  إجراءات االستجابة وٕاجراءات االتصال وسهولة تنفيذ ذلك . -
  مواقع وأنواع أجهزة االستجابة للطوارئ . -
  صيانة أجهزة االستجابة للطوارئ. -
  تدريب األشخاص والمسئولين على كيفية االستجابة السريعة فى حاالت الطوارئ. -
  اختبار أجهزة اإلنذار والتأكد من سالمتها. -
  وفير وتحديد ممرات اإلخالء والخرائط التى توضح ذلك، ووضع الالفتات التى تدل عليها.ت -
  

 :  Monitoring and Measurements   الرصد والقياس
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إجراءات الرصـد والقيـاس وتحديـد مسـتوى االنبعاثـات ومعرفـة األخطـار تعتبـر مـن األمـور 
ر أن عمليــات الرصــد والقيــاس تســاعد الهامــة جــدًا إلنجــاح نظــم اإلدارة البيئيــة. وجديــد بالــذك

  المنشأة على :
  تقييم األداء البيئى ومعرفة مدى التقدم فيه. -
  الحالة البيئية ومدى توافقها مع القوانين والمتطلبات الرسمية. -
  تحديد المناطق التى تحتاج إلجراءات تصحيحية. -
  تطوير األداء وزيادة الكفاءة . -

 : Corrective and Preventive Action ةالمنع واإلجراءات والتصحيحي

  نظم اإلدارة البيئية قد تواجه بعض المشكالت، ولذا فإنه يجب :
  تحديد المشكالت فى النظام وبحثها. -
  تتبع األسباب. -
  تحديد اإلجراءات التصحيحية ومنع عدم التوافق. -
  ليته.دراسة برنامج كيفية تنفيذ حلول المشكالت البيئية والتأكد من فعا -
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 : Records التسجيالت 

يجب التأكد من تنفيذ نظام اإلدارة البيئية كما هو مخطـط ومصـمم أن يكـون. والمؤسسـة 
تحدد نوعية المعلومـات التـى يجـب االحتفـاظ بهـا والمـدة الزمنيـة . وتفيـد التسـجيالت فـى وضـع 

المسـتهلكين والعامـة  أدلة تنفيذ نظام اإلدارة البيئية وخاصة لمتلقى الخدمة خارج المؤسسة مثل
  وغيرهم .

  ولذا فإنه من الضرورى :
  تحديد تسجيالت نظام اإلدارة البيئية المطلوبة وما هى دالئلها ومؤشراتها. -
  تحديد فوائد التسجيالت وما تضيفه للمؤسسة . -
  تسجيل التقارير عن النجاحات لإلدارة البيئية . -
  تسجيل نتائج المراجعات البيئية. -
  بيانات العمليات واألرصاد.تسجيل  -
  تسجيل بيانات معدالت الصيانة. -
  تسجيل شهادات معايرة األجهزة والمعدات. -
  

 : EMS Audit المراجعة لنظام اإلدارة البيئية

بمجرد أن تقوم المؤسسة بإنشاء نظام اإلدارة البيئية الخاص بها، يتم التنفيذ فـورًا حيـث 
  ام المراجعة بالكفاءة المطلوبة فإنه يجب :أنه خطوة هامة، ولكى يتم إعداد نظ

  عمل إجراءات المراجعة. -
  تحديد معدالت تكرار المراجعة. -
  اختيار وتدريب المراجعين. -
  االحتفاظ بتسجيالت التفتيش والمراجعة. -

  ومن فوائد المراجعة :
  التوجه نحو البيئة من قبل اإلدارة. -
  تحسين نظام اإلدارة البيئية وأداؤه. -
  التأكد من تأثير النظام على اقتصاد المؤسسة. -
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  معدالت تكرار عملية التفتيش والمراجعة يعتمد على :
  طبيعة العمليات واألنشطة فى المؤسسة. -١
  العناصر البيئية وتأثيرها السلبى. -٢
  نتائج نظام الرصد والقياس. -٣
  نتائج المراجعات السابقة. -٤

مفـتش قـد تـم تدريبـه جيـدًا علـى كيفيـة التفتـيش ونظـام مع ضرورة أن يكون المراجـع وال  
ــا ويفحصــها. ويــتم  ــى يراجعه ــدًا عــن األنشــطة الت ــة، ويجــب أن يكــون المراجــع بعي اإلدارة البيئي
االستفادة من المراجعة فـى تحديـد وشـكل نـواقص وقصـور نظـام اإلدارة البيئيـة. ويوضـح الشـكل 

  واإلجراءات . االرتباط بين المراجعة ونظام اإلدارة البيئية
  

  
  
  
  
  
  
 
 

  العالقة بين المراجعة واإلجراءات التصحيحية ونظام اإلدارة البيئية
  

 : Management Review مراجعة اإلدارة لنظم اإلدارة البيئية

ــر مراجعــة  ــا للمؤسســة. وتعتب ــة عــن طريــق اإلدارة العلي يجــب مراجعــة نظــم اإلدارة البيئي
ى مفتــاح التطــور والتحســن المســتمر والتأكــد مــن أن نظــم اإلدارة البيئيــة اإلدارة للــنظم البيئيــة هــ

تحقق متطلبات المؤسسة. والمراجعة التى تتم عن طريق اإلدارة العليا تقدم فرص عظيمة لجعـل 
  ذات كفاءة وأقل تكلفة. أما األشخاص الذين لهم حق المراجعة، هم :  EMSنظم 
  نظمة .األشخاص الذين لديهم معلومات عن األ  -١
  األشخاص الذين لديهم إمكانية المشاركة فى أخذ القرار عن المؤسسة ومواردها . -٢

  ما يلى : EMSوتتضمن المراجعة عن طريق اإلدارة لنظم 

 اإلجراءات التصحيحية

 وريةالمراجعة الد

 وضع أسس نظام اإلدارة البيئية

المراجعة من اإلدارة العليا
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  استمرارية السياسة البيئية. -        مدى تحقيق األهداف األغراض. -
  وضوح الخطوات. -        مدى استخدام الموارد بحكمة. -
    حلول المشكالت. -  يرات فى المواد والمنتجات والخدمات.مدى وجود تغ -
  عالقة التغير فى القوانين والقواعد باتجاهات المؤسسة. -
  اهتمامات متلقى الخدمة التى زادت وكيف يتم تحديد هذه االهتمامات. -
  البحث عن طرق أفضل لألداء وتحقيق األهداف. -

  

  ما يلى : EMSوتتضمن المراجعة عن طريق اإلدارة لنظم 
  مدى تحقيق األهداف واألغراض. -
  مدى استمرار السياسة البيئية. -
  حكمة استخدام الموارد. -
  مدى وضوح الخطوات. -
  مدى ضبط المشاكل. -
  مدى ضبط تغيرات فى المواد والمنتجات والخدمات. -
  مدى تغير القوانين والقواعد التى تتسبب فى جعل المؤسسة تغير من اتجاهاتها. -
  اهتمامات متلقى الخدمة التى زادت وتغيرت وكيفية تحديد اهتماماتها. -
  هل توجد طرق أفضل وما هى . -
  

  : Creating the EMSكيفية إنشاء نظام اإلدارة البيئية 

  تحديد القوانين والمتطلبات األخرى. -١
  تحديد االعتبارات البيئية والمنتجات المرتبطة بها والعمليات واألنشطة. -٢
  هة نظر متلقى الخدمة والمستهلكين والمتعاملين مع المؤسسة.تحديد وج -٣
  تجهيز السياسة البيئية للمؤسسة. -٤
  تحديد القواعد والمسئوليات لإلدارة. -٥
  . EMSتحديد ووضع األهداف واألغراض لنظام  -٦
  تحديد السلبيات واآلثار السلبية للمؤسسة. -٧
  تحديد اإلجراءات التصحيحية ومراقبة الوثائق والسجالت. -٨
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  ع نظم مراقبة العمليات وعمليات الرصد.وض -٩
  تحديد الوظائف المحددة والمسئوليات. -١٠
  تخطيط وتنفيذ برامج توعية للعاملين. -١١
  ).EMS(دليل نظام  EMSتجهيز وثائق نظام  -١٢
  تخطيط وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين . -١٣
  تنفيذ المراجعة الداخلية  -١٤
  تنفيذ مراجعة اإلدارة العليا. -١٥

  كود نظم اإلدارة البيئية ومضمونها: والجدول التالى يبين
  المضمون  األيزو
  أنظمة ودعم -أسس إرشادات اإلدارة البيئية   ١٤٠٠
  محددات مع إرشادات لالستخدام -أنظمة اإلدارة البيئية   ١٤٠٠١
  أسس عامة للمراجعة البيئية –مراجعة اإلرشادات البيئية   ١٤٠١٠
  EMSمراجعة نظم  -المراجعة خطوات  –إرشادات المراجعة البيئية   ١٤٠١١
  مواصفات المراجعين –إرشادات المراجعة البيئية   ١٤٠١٢

  المراجعين والمحللين -برنامج المراجعة  –إرشادات المراجعة البيئية   ١٤٠١٥ - ١٤٠١٣
  المصطلحات البيئية  ١٤٠٢٣ - ١٤٠٢٠

  المصطلحات البيئية  ١٤٠٢٤

  إجراءات الحصول على الشھادة

  إرشادات تقييم األداء البيئى  ١٤٠٣٢ - ١٤٠٣١
  أساسيات تقييم جودة الحياة  ١٤٠٤٣ - ١٤٠٤٠

  مفردات ومصطلحات  ١٤٠٥٠
  تداخل االعتبارات البيئية فى معايير المنتج  ١٤٠٦٠

  فى المواقع : EMSتطوير نظم 

  تحديد التشريعات والمتطلبات األخرى . -
  متعلقة باألنشطة .تحديد وتقييم االهتمامات البيئية والعمليات ال -
  تحديد الرؤى للمشاركين. -
  تجهيز السياسة البيئية. -
  تحديد القواعد والمسئوليات. -
  ضبط وتكوين األهداف واألغراض. -
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  برامج اإلدارة البيئية. -
  تحديد التحكم فى العمليات. -
  تحديد احتياجات الرصد والقياس. -
  ثائق وٕادارة التسجيالت.ضبط إجراءات التصحيح والمنع والتحكم فى الو  -
  تحديد قواعد الوظائف الدقيقة والمسئوليات. -
  التحذيرات المبدئية للعاملين. -
  تجهيز وثائق نظام اإلدارة البيئية. -
  تدريب العاملين. -
  تنفيذ عمل مراجعة داخلية. -
  تنفيذ مراجعة لإلدارة. -

  : التقنيات ومصادر المعلومات لتحديد وتقييم اآلثار البيئية

  تحليل مخاطر المشروع المتوقعة مع تحديد وٕادارة قواعد السالمة . -
  تحليل المؤثرات. -
  خرائط ومواقع العمليات وتحديد خط سير العمليات . -
  تقييم األثر البيئى للمشروع . -
تحليل دورة الحياة ابتداًء من المواد الخـام إلـى اسـتهالك المنـتج ومـا يترتـب عليـه مـن إعـادة  -

  ) .١٤٠٤٨ - ١٤٠٤٠(أيزو  تدوير
  تحليل المخاطر . -
  مراجعة السالمة فى المشروع وكذلك المخاطر . -
  االنبعاثات الناتجة من المشروع . -
  مراجعة منع التلوث وتقليل المخلفات فى مصادرها . -
  تحليل الخواص البيئية. -
  حساب تكاليف المشروع. -
  مراجعة االلتزامات البيئية. -

  حالة : مثال لدراسة



-44- 

الهــدف: هــو وضــع نظــام وتعليمــات لألنشــطة واالعتبــارات البيئيــة وكــذلك المنتجــات والخــدمات 
  إليجاد مواضع الخطورة على البيئة.

  الخدمات بغرض التقييم. -المنتجات  -المجـال : هذه اإلجراءات تغطى األنشطة 
  

  الوثائق المرجعية :

  يوجد عدد من الوثائق المرجعية هى :
    مراجعة اإلدارة. -      واألغراض. األهداف -
    التحكم المبدئى للمنتج. -    االعتبارات والمؤثرات المختلفة. -
  المراجعة. -
  

  الخطـوات :
اإلجــراءات وتتكــون مــن فحــص وتحليــل األنشــطة واإلنتــاج والخــدمات طبقــًا لنظــام األيــزو  -١

  وذلك عن طريق المدير العام. ١٤٠٠٠
نشـاء خـط سـير العمليـات فـى األقسـام المختلفـة مـع إعطـاء تحديد مدير عام مسـئول عـن إ -٢

المــدخالت تتضــمن اإلمــدادات، المــواد الخــام، الكيماويــات،  -المــدخالت والمخرجــات للعمليــات 
 -اإلنبعاثــات -المخلفــات -التعبئــة والطاقــة المســتخدمة، أمــا المخرجــات تتضــمن المنتجــات 

  الضوضاء والرائحة .
  م بتقييم المعلومات المتاحة وكذلك تقييم تأثير المنشأة .تحديد مسئول لتنفيذ ليقو  -٣
  تقييم درجة الخطورة ومعدالت التأثير. -٤
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