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مقدمة عن البيئة ونظم االدارة البيئية 



أسس ومبادئ نظام االدارة البيئية
نظرة تاريخية 



أستكهولمفي 1972األمم المتحدة عن بيئة اإلنسان الذي عقد عام مؤتمر •

 Ourمستقبلنا المشترك " 1987البيئي عام الدولية للبيئة وإصدارها لتقريرها اجتماع اللجنة •
Common Future 

في ريو دي  "Summit of Earthقمة األرض " مؤتمر األمم المتحدة عن البيئة والتطور •
1992جانيرو عام 

بهدف  TC207قرارا بإنشاء اللجنة الفنية رقم 1993عام  ISOمنظمة وعليه اتخذت •
 ISO 14000تطوير مجموعة مواصفات لنظم اإلدارة البيئية تحت الرقم 

القياسي للتوحيد المنظمة الدولية عن  ISO 14000المواصفات الدولية اصدار مجموعة •
ISO  1996في عام

أسس ومبادئ نظام االدارة البيئية
نظرة تاريخية 



(14000ايزو )موضوعات سلسلة المواصفات 



(14001أيزو )موضوعات سلسلة المواصفات 

تقنيات 
14010مراجعات بيئية ايزو 

14020تقييم بيئي ايزو 

14031ملصقات بيئية ايزو 

ارشادرات 
14050مصطلحات وتعاريف ايزو 

14004التطبيق 

متطلبات  
14001نظام االدارة البيئية ايزو 



(14001:2015أيزو ) المواصفة 



(14001:2015أيزو )بنود المواصفة 

بنود المواصفة 
14001:2015

القيادة
سياق عمل 
المؤسسة

المصطلحات 
والتعريفات

المصادر 
المرجعية

مجال 
التطبيق 

التحسين تقييم األداءالتشغيلالدعم التخطيط



تطبيق وتقييم نظم االدارة البيئية 



تطبيق وتقييم نظم االدارة البيئية

التخطيط 

التطبيق 

االختبار 



تطبيق وتقييم نظم االدارة البيئية

التخطيط 

م االدارة البيئية دراسة فجوة فيما بين وضع اإلدارة البيئي القائم للمنظمة وبينن متطلبات نظا•

ها وعلى دراسة عن القوانين البيئية في الدولة التي تنطبق على المؤسسة وعلى منتجات•

.أنشطتها وعلى خدماتها وتحديد المعايير البيئية الالزم التقيد بها

في المنشأة تحليل متكامل عن التأثيرات البيئية الناشئة عن المنتجات والعمليات والخدمات•

.فيما يسمى تحليل األوجه والتأثيرات البيئية

مبدئيوضع األهداف البيئية والسياسة البيئة للمنشأة وهو ما يسمى المسح البيئية ال•



تطبيق وتقييم نظم االدارة البيئية

التطبيق 

حديدهاتبوضع خطة تنفيذية للخطوات واألعمال الالزم اتخاذها لتغطية الفجوة التي تم •

نظام االدارة البيئية تبني وتنفيذ يبرنامج تدريبي وتوعوي لكل العاملين في المنشأة بمتطلبات•

.المستهدف إلعداد المنشأة للتغيير المطلوب

كد استقرار تنفيذ النظام الجديد والمفترض مطابقته لنظام االدارة البيئية ولمدة معقولة تؤ•

النظام الجديد 



تطبيق وتقييم نظم االدارة البيئية

االختبار 

لمنظمة أو تقوم اإلدارة العليا للمنظمة بتكلبف مختصين ذوي خبرة مناسبة سواء من داخل ا•

ذا من خارجها بإجراء تدقيق شامل على تنفيذ النظام الجديد في المنظمة ، وعادة يتم ه

.التدقيق بصورة منهجية وطبقا لخطة موضوعة سلفا

»المطابقاتعدم "اإلجراءات التصحيحية المناسبة إلغالق اتخاذ •

التحسين المستمر •



فوائد تطبيق نظام االدارة البيئية 



التوافق مع المتطلبات الحكومية •

حماية البيئة من الملوثات •

ارضاء العميل والجهات ذات العالقة بعمل المؤسسات •

وحمايته من المخاطر العالقة مع المجتمع تحسين •

السوقصورة المنشأة ونسبة المشاركة فى تحسين •

البيئية الحوادث تقليل •

البيئية الحصول على التصاريح تسهيل •

العالقة مع الحكومة تحسين •

فوائد تطبيق نظام االدارة البيئية



جزيل الشكر 



مناقشات واستفسارات ؟؟؟؟


