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What is an Environmental 
Management System (EMS)?

هذا الجزء من المنظومة اإلدارية الكلية       
 والذي يشمل البيئة التنظيمية والتخطيط          

واألنشطة والمسؤوليات والخبرات    
واألساليب 

والطرق وموارد التنمية والتنفيذ واإلنجاز     
.والفحص وصيانة السياسة البيئية 
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PLANNING التخطيط   
 الجوانب البيئية 

المتطلبات التشريعية وغيرها  
واألهداف األغراض 
اإلدارة البيئية   برامج 

ENVIRONMENTAL
POLICY     السياسة  البيئية

ISO 14001 Elements
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IMPLEMENTATION AND OPERATION
التنفيذ والتشغيل 

والمسؤولية البيئة 
والتوعية والجدارة التدريب

االتصاالت
المنظومة اإلدارية البيئية      توثيق

في الوثائق التحكم
   في العمليات    التحكم 

االستعداد للطوارئ ومواجهتها    

ISO 14001 Elements (Cont’d)
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CHECKING AND CORRECTIVE ACTION
التصحيحية  الفحص واإلجراءات 

والقياس الرقابة
المطابقة واإلجراءات التصحيحية والوقائية    عدم 

السجالت
منظومة اإلدارة البيئية       مراجعة 

البيئيةفحص منظومة اإلدارة      

ISO 14001 Elements (Cont’d)
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ISO 14001 EMS Framework
Continual

Improvement

Management 
Review

Checking and
Corrective

Action

Policy

Planning

Implementation
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االتحسين المستمر   : 
عملية تعزيز منظومة اإلدارة البيئية إلنجاز       

تحسينات في األداء البيئي الكلي في إطار     
.السياسة البيئية للمنشأة 

ملحوظة   :
ليس من الضروري أن تجري هذه العملية متزامنة         

.في سائر األنشطة
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البيئة
الحيز الذي تعمل المنشأة في آنفه شامال    

الهواء، الماء، األرض، الموارد الطبيعية، النبات،        
.الحيوان، اإلنسان وعالقاتها البيئية  

ملحوظة   :
يتسع مدلول الحيز في هذا الصدد متجاوزا المنشأة      

.إلى المنظومة الكونية    
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:الجوانب البيئية:
عناصر أنشطة المنشأة، والمنتجات أو الخدمات   

والتي تستطيع أن تتبادل التأثير مع البيئة   
ملحوظة   :

الجانب البيئي المؤثر هو الجانب البيئي الذي   
يمتلك أو يمكن له أن يمتلك التأثير البيئي     

.الملموس 
التأثير البيئي :

أي تغير في البيئة ضار أو مفيد، آلي أو جزئي،    
وتسببت فيه أنشطة المنشأة أو منتجاتها أو     

خدماتها
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منظومة اإلدارة البيئية    
هذا الجزء من المنظومة اإلدارية الكلية والذي        

يشمل البيئة التنظيمية والتخطيط واألنشطة  
والمسؤوليات والخبرات واألساليب والطرق وموارد     

التنمية والتنفيذ واإلنجاز والفحص وصيانة السياسة  
.البيئية 

مراجعة منظومة اإلدارة البيئية      :
عملية التحري المنطقية والموثقة للحصول    

على األدلة وتقييمها موضوعيا للتحقق عما إذا آانت        
منظومة اإلدارة البيئية بالمنشأة متطابقة مع سمات         

.المنشأة وإبالغ نتائج هذه العملية إلى اإلدارة  
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الهدف البيئي    : 
الغاية البيئية الكلية التي تتمخض عن   

السياسة البيئية والتي ترصدها المنشأة لبلوغها   
والتي يمكن قياسها آلما أمكن ذلك     

األداء البيئي    : 
النتائج القابلة للقياس لمنظومة اإلدارة البيئية      

متعلقة بتحكم المنشأة في الجوانب البيئية والقائمة   

.على السياسة البيئية واألغراض واألهداف 
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السياسة البيئية :
تقرير المنشأة بنواياها ومبادئها نحو أدائها    

البيئي الشامل متضمنا إطار العمل وإرساء األهداف    
.والمستهدفات البيئية  

المستهدف البيئي  :
متطلبات األداء التفصيلية مقسمة آلما آان        

ذلك عمليا، وقابلة للتطبيق في المنشأة أو في جزء    
منها، والتي تبرزها األهداف البيئية وتحتاج إلى أن     

. لبلوغه تلك األهداف بها تفرض ويلتزم 
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الطرف المعني :
الفرد أو المجموعة المعنية أو التي تتأثر باألداء      

.البيئي للمنشأة 
المنشأة:

الشرآة أو المؤسسة أو المصنع أو المشروع أو    
المعهد أو جزء أو اتحاد مما سبق سواء آانت محدودة            

أو غير محدودة، عام أو خاص ولها وظائف وإدارتها    
.الذاتية

ملحوظة   :
في حالة المنشآت التي تتجاوز عدد مفرداتها عن    

 يمكن بهاوحدة عاملة، فان الوحدة العاملة المفردة   
.أن تعامل على أنها منشأة    
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الحد من التلوث   : 
استخدام العمليـات أو خبرات أو المواد أو        

المنتجـات التي تمنع أو تقلل أو تتحكم في  
التلوث والتي يمكن أن تتضمن التدوير أو المعاملة أو     

   في اآلليات أو   تغيير العمليات أو التحكم 
.االستخدام األمثل للمواد أو استخدام بدائل المواد         
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ISO 14000 Series of  Standards
and Guidelines
Consists of:
ISO 14001 Environmental Management Systems -
Specification with Guidance for Use
ISO 14004 Environmental Management Systems -
General Guidelines on Principles, Systems, and 
Supporting Techniques
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ISO 14000 Series of  Standards
and Guidelines (Cont’d)
Guidelines for Environmental Auditing -

ISO 14010 General Principles
ISO 14011 Audit Procedures - Auditing of Environmental 
Management Systems
ISO 14012 Qualification Criteria for Environmental Auditors
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ISO 14000 Series of  Standards
and Guidelines (Cont’d)
ISO 14020 Series - Environmental Labels and 
Declarations 
ISO 14031 Environmental Performance Evaluation
ISO 14040 Series - Life Cycle Assessment
ISO 14050 EMS Vocabulary
ISO 14064 The New Climate Change Standard
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شكرا الستماعكم     
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