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مقدمة
لقد.�ضهدت.العقود.الثالثة.الأخرية.من.القرن.الع�ضرين.اهتمامًا.متزايدًا.مبو�ضوع.البيئة،.ويرتكز.الهتمام.احلايل.
يف.حماية.البيئة.،.مبعنى.احلفاظ.على.التوازن.البيئي.من.خالل.تنا�ضق.عنا�ضرها.مبا.ي�ضمن.ا�ضتمرار.التنمية.على.

املدى.البعيد،.الأمر.الذي.ترتب.عليه.انح�ضار.م�ضطلح.املراجعة.املجتمعية.وانت�ضار.م�ضطلح.املراجعة.البيئية..

معايري. تنفيذ. يف. البدء. البيئة. جودة. �ضلطة. على. كان. البيئة. ب�ضاأن. .1999 ل�ضنة. .7 رقم. القانون. �ضدر. اأن. بعد.

هذه. اأهم. ومن. الفل�ضطينية،. بالأرا�ضي. املوجودة. املن�ضاآت. جميع. على. التنفيذية. ولئحته. القانون. وا�ضرتاطات.

الإجراءات.هو.اإلزام.املن�ضاآت.اجلديدة.التي.يتم.اإن�ضائها.بعد.�ضدور.القانون.باحل�ضول.على.املوافقة.البيئية.قبل.

البدء.يف.عمليات.الإن�ضاء،.كما.تخ�ضع.املن�ضاآت.القائمة.بالفعل.قبل.�ضدور.القانون.لعمليات.التفتي�ض.البيئي.للتاأكد.

املنطلق.ظهرت.منظومة. البيئة،.ومن.هذا. �ضاأنها.احلفاظ.على. التي.من. البيئية. وال�ضروط. باملعايري. التزامها. من.

التدقيق.البيئي..التي.ت�ضاهم.يف.التزام.املن�ضاآت.بيئيا.ب�ضكل.طوعي.وبالتن�ضيق.مع.�ضلطة.جودة.البيئة،.حيث.تطلب.

ال�ضلطة.من.املن�ضاآت.القائمة.للو�ضول.بها.حلالة.اللتزام.البيئي،.وتنطبق.هذه.املنظومة.على.املن�ضاآت.القائمة.بالفعل.

وال�ضادر.لها.ترخي�ض.ت�ضغيل.قبل.�ضدور.قانون.البيئة،.كما.تنطبق.على.املن�ضاآت.التي.يتم.التفتي�ض.عليها.ويثبت.

عدم.التزامها.باملعايري.وال�ضروط.البيئية.الواردة.بالقانون.رقم.7.ل�ضنة.1999.ب�ضاأن.البيئة،.والقوانني.الأخرى.ذات.
العالقة.وتعطيها.�ضلطة.جودة.البيئة.فر�ضة.زمنية.لت�ضويب.اأو�ضاعها..
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اأ�ضوة.باملن�ضاآت.احلا�ضلة.على.املوافقة.البيئية،.ومن.هذا.املنطلق.كان.لبد.من.اإعداد.دليل.اإر�ضادي.موحد.لتو�ضيح.

اإجراءات.اإعداد.تلك.الدرا�ضة.وطرق.مراجعتها.من.خالل.�ضلطة.جودة.البيئة..

تعريف التدقيق البيئي 
على.الرغم.من.تعدد.املحاولت.لإيجاد.مفهوم.حمدد.للتدقيق.البيئي.اإل.اأنه.مل.يتم.التفاق.على.مفهوم.معني.حتى.
الآن.ب�ضبب.عدم.العرتاف.بها.من.جانب.ال�ضلطات.اأو.املنظمات.املهنية.املخت�ضة.وميكن.تعريف.التدقيق.البيئي.باأنه.
الدرا�ضة.العلمية.ال�ضادرة.عن.اجلهة.ال�ضت�ضارية.التي.تتعاقد.معها.املن�ضاأة.ملراجعة.اأداء.املن�ضاأة.من.الناحية.البيئية.
لتحديد.الثغرات.التي.من.�ضاأنها.اإحداث.تلوث.بيئي.وبالتايل.يتم.و�ضع.خطة.ت�ضويب.اأو�ضاع.بيئية.لتح�ضني.الو�ضع.

البيئي.للمن�ضاأة..

فح�ض. عن. عبارة. اأنه. على. البيئي. التدقيق. .)EPA Report 1984(* الأمريكية. البيئة. حماية. وكالة. عرفت. وقد.

مو�ضوعي.منظم،.ودوري.وموثق.للممار�ضات.البيئية.للمن�ضاأة.للتحقق.من.الوفاء.باملتطلبات.البيئية.التي.تفر�ضها.
القوانني.املنظمة.للبيئة.و�ضيا�ضات.املن�ضاأة.

اأهداف التدقيق البيئي
بالنظر.اإىل.التعريفات.ال�ضابقة.يفهم.منها.اأن.التدقيق.البيئي.يهدف.اإىل.:-..

فح�ض.وتقييم.مو�ضوعي.لالأداء.البيئي.للمن�ضاأة..  .1
التحقق.من.الوفاء.باملتطلبات.اأو.اللتزامات.البيئية.التي.تفر�ضها.القوانني.وال�ضروط.ال�ضادرة.من.اجلهات.  .2

املخت�ضة...
ت�ضاهم.يف.اإعداد.تقارير.احلالة.البيئية.اإىل.الأطراف.ذوي.العالقة...  .3

فح�ض.و.تقييم.التنفيذ.الفعلي.و.مقارنته.باملعايري.والأهداف.والربامج.واخلطط.والتبليغ.عن.امل�ضاكل.البيئية.  .4
يف.الوقت.املنا�ضب.ومعاجلتها..

حماولة.التنبوؤ.باملخاطر.البيئية.املحتملة.وال�ضتعداد.لإزالتها.اأو.تخفيف.اآثارها..  .5
التاأكد.من.فاعلية.نظام.الإدارة.البيئية.وما.اإذا.كانت.اأ�ضاليب.الرقابة.قد.حدثت.بطريقة.منا�ضبة.ت�ضاعد.على.  .6

اكت�ضاف.وتفادي.املخالفات...

www.epa.gov.للتفا�ضيل.ميكن.الدخول.على.موقع.وكالة.حماية.البيئة.الأمريكية..*
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فوائد القيام بعمل التدقيق البيئي 
اللتزام.بالقوانني.واللوائح.وجتنب.الغرامات.واملخالفات.  •

احلاجة.للتعرف.على.املخاطر.والأ�ضرار.البيئية.وتقليلها.اأو.احتوائها.  •
احلفاظ.على.ال�ضورة.احل�ضنة.للمن�ضاأة.  •

اأهمية.املتابعة.امل�ضتمرة.من.اأجل.التح�ضني.وزيادة.جودة.الأداء..  •
احل�ضول.على.خربات.مكت�ضبة.ت�ضاهم.يف.التنمية.امل�ضتدامة.والتوافق.مع.البيئة.  •

توفري.الوقت.والتكاليف.املطلوبة.للح�ضول.على.املوافقة.البيئية.  •
توافق.اأف�ضل.مع.الت�ضريعات.  •

التوفري.يف.تكاليف.الت�ضغيل.واإجراءات.حماية.البيئة.  •

امل�صاريع اخلا�صعة للتدقيق البيئي
طبقا.للملحق.اخلام�ض.من.�ضيا�ضة.التقييم.البيئي.اخلا�ض.بالإجراءات.التنفيذية.للتدقيق.البيئي،.فقد.مت.حتديد.

امل�ضاريع.اخلا�ضعة.للتدقيق.البيئي.طبقا.للمعايري.التالية:

امل�ضاريع.القائمة.التي.مل.جتر.لها.درا�ضة.تقييم.اأثر.بيئي.�ضواء.كانت.مرخ�ضة.اأو.غري.مرخ�ضة.  .1

امل�ضاريع.التي.ح�ضلت.على.موافقة.بيئية.م�ضروطة.بعمل.تدقيق.بيئي.خالل.فرتة.زمنية.حمددة.  .2

امل�ضاريع.القائمة.التي.يتبني.من.التفتي�ض.عليها.وجود.خطر.وا�ضح.على.ال�ضحة.وال�ضالمة.العامة.ب�ضكل.خا�ض.  .3

والبيئة.ب�ضكل.عام.
امل�ضاريع.التي.لها.اآثار.بيئية.هامة.ووا�ضحة.و/اأو.تت�ضبب.يف.�ضكاوى.املواطنني.ب�ضفة.متكررة.  .4

اإجراءات التدقيق البيئي
ت�ضمل.عملية.التدقيق.البيئي.العديد.من.الإجراءات.الهامة.التي.�ضيتم.�ضرحها.بالتف�ضيل.من.خالل.هذا.الدليل،.

وميكن.اإجمال.اإجراءات.التدقيق.البيئي.يف.عدة.خطوات.عملية.تتلخ�ض.فيما.يلي:

الإطار.املوؤ�ض�ضي.والقانوين.  .1

اإعداد.خطة.اللتزام.البيئي.عن.طريق.املن�ضاأة.بالتن�ضيق.مع.�ضلطة.جودة.البيئة.  .2

مراجعة.اخلطة.من.خالل.الدوائر.املخت�ضة.يف.�ضلطة.جودة.البيئة.  .3

اتخاذ.القرار.واإجراءات.ما.بعد.التدقيق.البيئي.  .4
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الفصل األول

اإلطار القانوني واإلجراءات اإلدارية

اأوًل: الإطار القانوين للتدقيق البيئي   
من.الأهداف.الأ�ضا�ضية.للتدقيق.البيئي.تطبيق.قانون.رقم.7.ل�ضنة.1999.ب�ضاأن.البيئة،.والعمل.على.توافق.املن�ضاآت.
مع.املعايري.البيئية.التي.من.�ضاأنها.املحافظة.على.البيئة،.ويعمل.التدقيق.البيئي.وفق.ما.جاء.يف.القانون.من.مواد.

تو�ضح.دوره.واخت�ضا�ضاته،.وحتديد.الإجراءات.القانونية.والإدارية.التي.يعمل.من.خاللها.

) المادة 48 (  

يحظر.على.اجلهات.املخت�ضة.اإ�ضدار.تراخي�ض.لإقامة.امل�ضاريع.اأو.املن�ضاآت.اأو.اأية.ن�ضاطات.حمددة.يف.املادة.47.من.
هذا.القانون.اأو.جتديدها.اإل.بعد.احل�ضول.على.موافقة.بيئية.من.الوزارة.

) المادة 50 (  

للتحقق.من.مدى. املختلفة. والأن�ضطة. وامل�ضاريع. املوؤ�ض�ضات. املخت�ضة.مبراقبة. مع.اجلهات. بالتن�ضيق. الوزارة. تقوم.

وفقًا. قبلها. من. املو�ضوعة. احليوية،. وامل�ضادر. البيئة. املعتمدة.حلماية. والتعليمات. واملقايي�ض. باملوا�ضفات. تقيدها.
لأحكام.هذا.القانون.

)المادة 52 (   

ملفت�ضي.الوزارة.بالتعاون.مع.الإدارات.واجلهات.املخت�ضة.احلق.يف.دخول.املن�ضاآت.بغر�ض.تفتي�ضها.واأخذ.العينات.
واإجراء.القيا�ضات.والتاأكد.من.تطبيق.مقايي�ض.و�ضروط.حماية.البيئة.ومنع.التلوث.

) المادة 79 (   

البيئي.وذلك.بهدف.جمع.املعلومات.حول.عنا�ضر. تقوم.الوزارة.بالتعاون.مع.اجلهات.املخت�ضة.بن�ضاطات.الر�ضد.
البيئة.املختلفة.واإعداد.التقارير.ال�ضاملة.ورفعها.اإىل.اجلهات.املخت�ضة..
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ثانياً : الإجراءات الإدارية 
بالإ�ضارة.اإىل.امللحق.اخلام�ض.من.�ضيا�ضة.التقييم.البيئي،.فاإن.الإجراءات.الإدارية.الالزمة.لعملية.التدقيق.البيئي.

ميكن.�ضردها.فيما.يلي:

�ضلطة.جودة. اإىل. الطلب. يتم.حتويل.�ضورة.من. املخت�ضة. للجهة. امل�ضروع.بطلب.ترخي�ض. تقدم.�ضاحب. عند.  •

البيئة،.اأو.يتقدم.�ضاحب.اأحد.امل�ضاريع.اخلا�ضعة.للتدقيق.البيئي.كما.�ضبق.بطلب.للح�ضول.على.املوافقة.البيئية..

اأن. ال�ضلطة. البيئية،.وعلى. البيئة.مبراجعة.امل�ضتندات.والبيانات.املقدمة.مع.طلب.املوافقة. تقوم.�ضلطة.جودة.  •
تقرر.خالل.14.يوم.عمل.من.تاريخ.تقدمي.الطلب.اأحد.القرارات.التالية.:

طلب.درا�ضة.تدقيق.بيئي.)خطة.اللتزام.البيئي(.من.�ضاحب.امل�ضروع.. اأ..
منح.املوافقة.البيئية.مبا�ضرة. ب..
رف�ض.طلب.املوافقة.البيئية.... ج..

يف.حالة.عدم.الرد.خالل.الفرتة.املحددة.،.يحق.ل�ضاحب.الطلب.التقدم.ب�ضكوى.خطية.اإىل.الوزير.مبا�ضرة.،.  •
وعلى.الوزير.الرد.خطيا.خالل.اأ�ضبوع.من.تاريخ.ا�ضتالم.ال�ضكوى.

تقدم.ال�ضلطة.ال�ضروط.املرجعية.لدرا�ضة.التدقيق.البيئي.)�ضيتم.�ضرحها.تف�ضيال.لحقا(.خالل.21.يوم.عمل.  •

بداية.من.تقدمي.طلب.املوافقة.البيئية.،.واإذا.مل.يتم.ذلك.خالل.الفرتة.املحددة،.يحق.ل�ضاحب.الطلب.التقدم.
ب�ضكوى.خطية.اإىل.الوزير.مبا�ضرة،.وعلى.الوزير.الرد.خطيا.خالل.اأ�ضبوع.من.تاريخ.ا�ضتالم.ال�ضكوى..

البيئية. امل�ضاكل. وحتديد. الراهن. الو�ضع. تقييم. ت�ضمل. والتي. البيئي. التدقيق. بدرا�ضة. امل�ضروع. �ضاحب. تقدم.  •

اأحد.املكاتب.ال�ضت�ضارية. البيئي.ل.تتعدى.عام.واحد.عن.طريق. وطرق.حلها.وخطة.تنفيذية.زمنية.لاللتزام.
املتخ�ض�ضة.

يلتـــزم.�ضاحب.املن�ضاأة.بتزويد.ال�ضلطة.بعدد.)5(.ن�ضخ.اأ�ضلية.بالإ�ضافة.اإىل.ن�ضخة.اإلكرتونية.على.ا�ضطوانة.  •
مدجمة.من.درا�ضة.التدقيق.البيئي.خالل.املدة.الزمنية.املحددة.لذلك..

تقوم.�ضلطة.جودة.البيئة.مبراجعة.درا�ضة.التدقيق.البيئي.واخلطة.الزمنية.املرفقة.خالل.مدة.28.يوم.عمل.  •

بداية.من.تاريخ.ت�ضلمها،.ولها.اأن.تطلب.من.�ضاحب.امل�ضروع.اإجراء.تعديالت.اأو.اإ�ضافات.قبل.النظر.يف.منح.
املوافقة.البيئية،.وتعطى.21.يوم.عمل.كحد.اأق�ضى.ملراجعة.كل.تعديل..

يكون. التف�ضيلية. الفنية. املراجعة. ا�ضتكمال. وبعد. لل�ضروط. ل�ضتيفائها. البيئي. التدقيق. درا�ضة. قبول. حال. يف.  •
ل�ضلطة.جودة.البيئة.ما.يلي:..

منح.املوافقة.البيئية.مع.اأو.بدون.�ضروط. .-
اإيقاف.اأو.عدم.منح.املوافقة.البيئية.للم�ضروع.. .-
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مانحة. اجلهات. مع. بالتن�ضيق. اإتباعها. �ضيتم. التي. اخلطوات. ماهية. البيئة. جودة. �ضلطة. تقرر. �ضبق. ملا. وفقا.  •

الرتخي�ض،.ول�ضلطة.جودة.البيئة.عن.طريق.فريق.التدقيق.البيئي.اإجراء.عدة.زيارات.ميدانية.للمن�ضاأة.بهدف.
متابعة.تنفيذ.خطة.ت�ضويب.الأو�ضاع.البيئية.يف.مراحلها.الزمنية.املحددة.باخلطة.

املوافقة. اأو.عدم.منح. اأ�ضباب.وقف. اإعادة.ت�ضميم.وتخطيط.م�ضروعه.على.�ضوء. امل�ضروع.احلق.يف. ل�ضاحب.  •
البيئية،.وميكنه.تقدمي.طلب.معدل.جديد.من.اأجل.احل�ضول.على.املوافقة.البيئية..

تقوم.ال�ضلطة.باإجراء.املراجعات.على.درا�ضة.التدقيق.البيئي.وطلب.التعديالت.كلما.تطلب.الأمر.ذلك،.ويف.حال.  •
ا�ضتيفاء.جميع.ال�ضروط.املطلوبة.يف.درا�ضة.التدقيق.البيئي.ت�ضدر.ال�ضلطة.قرارا.باملوافقة.البيئية..
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الإجراءات الإدارية لعملية التدقيق البيئي

طلب املوافقة البيئية

تدقيق.بيئي

نعم

نعم

نعم

�ضروط.املوافقة

الرتخي�ض

املراقبة

تنخيل

اإعداد درا�صة
التدقيق البيئي

املراجعة

املوافقة البيئية

عدم منح املوافقة البيئية

الرتاخي�ض

املتابعة

مدى.احلاجة
لعمل.تدقيق
بيئي

هل.التقرير
كامل

موافقة
بيئية

ل

ل
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الفصل الثاني

خـطة االلتزام البيئي

تن�ضاأ.امل�ضوؤولية.البيئية.للمن�ضاآت.من.كون.النظر.اإىل.البيئة.كملكية.عامة،.ومن.هنا.مل.يعد.هدف.الن�ضاط.القت�ضادي.

هو.زيادة.الربح.واإمنا.اأ�ضبح.هو.حتقيق.م�ضتوى.مر�ض.ومنا�ضب.من.الربح.بحيث.يتالءم.مع.مدى.معني.من.الأهداف.

الجتماعية.والبيئية.ويحقق.توافقًا.بني.اهتمامات.الفئات.ذات.امل�ضالح.املختلفة.،.ومن.هذا.املنطلق.كان.اللتزام.

البيئي.للمن�ضاآت.هو.اأحد.اأدوات.امل�ضاركة.املجتمعية.والتنمية.امل�ضتدامة،.وهو.ما.ي�ضتلزم.و�ضع.خطة.�ضاملة.للتزام.

املن�ضاأة.بيئيا.وتطبيق.نظم.الإدارة.البيئية.والتاأكد.من.عدم.تاأثريها.على.�ضالمة.البيئة،.وعلى.املوارد.الطبيعية.اأو.
�ضحة.الإن�ضان.اأو.كالهما.معًا،.ويعود.ذلك.على.املن�ضاأة.بفوائد.عديدة.ميكن.�ضردها.فيما.يلي:

احلد.من.التـلوث.الناجت.عن.العمليات.الإنتاجية.  •
تطوير.الأداء.البيئي.طبقا.ل�ضروط.وتعليمات.�ضلطة.جودة.البيئة.واجلهات.املخت�ضة..  •

التناف�ض.على.املزايا.التي.قد.تقدمها.ال�ضلطات.للمن�ضاآت.�ضديقة.البيئة...  •
تقليل.التكلفة.عن.طريق.احلفاظ.على.املوارد.واخلامات.وال�ضتفادة.بتدوير.بع�ض.النفايات..  •

تقليل.احلوادث.البيئية.واملهنية..  •
الهتمام.بالعمالة.وزيادة.اأداء.العاملني..  •
خلق.اأ�ضواق.جديدة.وم�ضتهلكني.جدد..  •

ال�ضمعة.اجليدة.بالن�ضبة.للمجتمع.وزيادة.الروؤية.اليجابية.العامة.وتنفيذ.القانون.  •
.توعيه.العاملني.بالق�ضايا.البيئية.وال�ضعور.بامل�ضئولية..........  •

تنق�صم خطة اللتزام البيئي اإىل ثالثة اأجزاء رئي�صية :

درا�ضة.الو�ضع.البيئي.الراهن.للمن�ضاأة.  .1

خطة.ت�ضويب.الأو�ضاع.البيئية..  .2

الربنامج.الزمني.لتنفيذ.خطة.اللتزام.البيئي.  .3
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اأول : درا�صة الو�صع البيئي الراهن للمن�صاآت
على.املن�ضاآت.التي.ي�ضملها.التدقيق.البيئي.اأن.تقدم.درا�ضة.احلالة.البيئية.للو�ضع.الراهن.بالتن�ضيق.مع.�ضلطة.جودة.
البيئية. واملخالفات. امل�ضاكل. وتر�ضد. البيئية. حالتها. تو�ضح. التي. الهامة. والبيانات. املعلومات. جميع. وت�ضمل. البيئة.

املوجودة.يف.املن�ضاأة.والتي.يلزمها.اإجراءات.ت�ضحيح.وت�ضويب.اأو�ضاع

وفيما.يلي.و�ضف.تف�ضيلي.ملكونات.وحمتويات.�ضبط.درا�ضة.احلالة.البيئية.للو�ضع.الراهن.للمن�ضاأة.).خطة.اللتزام.
البيئي.(* .

1. المعلومات العامة عن المنشأة. 

ا�ضم.املن�ضاة.:..............................................................  •
ال�ضم.التجاري:..........................................................  •

نوع.الن�ضاط.:.............................العطلة.الأ�ضبوعية:...........................  •
القطاع.ال�ضناعي.:..........................  •
عنوان.املن�ضاأة:...........................  •

هاتف.املن�ضاأة:.............................فاك�ض.املن�ضاأة:...........................  •
م�ضاحة.املن�ضاة:...........................................  •

�ضنة.الت�ضغيل:...........................  •
املدير.امل�ضوؤول.عن.املن�ضاة:...........................  •

ممثل.الإدارة.البيئية.للمن�ضاة............................  •
رئي�ض.جمل�ض.الإدارة/�ضاحب.املن�ضاة:............................  •

الربيد.الإلكرتوين:.............................................................................  •
عدد.العاملني:.....................................  •

عدد.الورديات/يوم.:............................وردية/.يوم.  •
عدد.ال�ضاعات/الوردية:...........................�ضاعة/.وردية.  •

خريطة.تو�ضح.موقع.املن�ضاأة.والبيئة.املحيطة.)ترفق(.  •
خمطط.تف�ضيلي.للمن�ضاأة..)ترفق(.  •

*..النموذج.املخ�ض�ض.لدرا�ضة.الو�ضع.الراهن.للمن�ضاأة.يعترب.جزء.من.درا�ضة.التدقيق.البيئي
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2. عمليات اإلنتاج الرئيسية .

1.2 و�ضف.العملية.)كل.خط.اإنتاج.اأو.عملية.على.حدة(.  •
2.2 الر�ضم.التخطيطي.خلطوط.الإنتاج.  •
3.2 املواد.اخلام.واملنتجات.واملرافق.  •

ال�صتهالك احلايل ) وحدة / �صنة (املواد اخلام

م�صدر املياهال�صتهالك )م 3/ �صنة (ال�صتخداماملرافق

املياه

تربيد
العمليات..

املنزلية.).�ضرب....
اأخرى.
ال�ضتهالك.ال�ضنوىنوعه.

الوقود

�ضولر.)م3/.�ضنة(
غاز.طبيعي

).م3/.�ضنة.(

اأخرى
ال�ضتهالك.ال�ضنوى.)كيلو.وات(م�ضدر.الكهرباء

.ال�ضبكة.املحليةالكهرباء
مولدات.

متو�ضط.الإنتاج.الفعلى.).وحده/.�ضنة(املنتجات.
..
...
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3. وصف وحدات الخدمات )المرافق( 

و�صف موجزاأنواع وحدة اخلدمات 
معاجلة.املياه

املراجل.البخارية
اأبراج.التربيد

حمطة.معاجلة.املياه.العادمة
اأخرى

4. الوضع البيئي الحالي : 

ر�ضم.تو�ضيحي.للم�ضنع.-.النبعاثات.-.خطوط.النفايات.ال�ضائلة.-.نقاط.التفريغ.وال�ضرف.-.النفايات.ال�ضلبة.

 1.4  النبعاثات  يف الهواء: املراجل والأفران ومولدات الكهرباء وغريها من عمليات

م�صادر الحرتاق 

النبعاثاتالعن�صر املقا�ض
م³/�ضنة

الرتكيز
)جزء.يف.املليون.
اأو.ملجم/م³(

حمل التلوث
)طن./.�ضنة(

احلد امل�صموح به
)جزء.يف.املليون.اأو.

ملجم/م.³(

CO

CO2

NOx

SO2

O2 %

Stack Temperature
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2.4  انبعاثات الغبار : 

امل�صادر
 الرتكيز).جزء.يف.املليون.اأو

ملجم./.م³.(
احلد امل�صموح به )جزء.يف.املليون.اأو.

ملجم/م.³(

TSPPM10TSPPM10

3.4  انبعاثات بيئة العمل

ال�صو�صاء 
احلد.امل�ضموح.به..)دي�ضيبل(املعدل.)دي�ضيبل(مكان.القيا�ض

.)..TSP, PM10.(.الغبار

مكان.القيا�ض

.TSP.PM10

الرتكيز).جزء.
يف.املليون.اأو.
ملجم./.م³(

احلد.امل�ضموح.
به)جزء.يف.
املليون.اأو.
ملجم/م³(

.الرتكيز).جزء.
فى.املليون.اأو.
ملجم./.م.³(

.احلد.امل�ضموح.
به)جزء.يف.
املليون.اأو.
ملجم/م³(
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الغازات والأبخرة 

امللوثاتمكان.القيا�ض
الرتكيز

.).جزء.يف.املليون.اأو
ملجم./.م³(

احلد.امل�ضموح.به
.)جزء.يف.املليون.اأو
ملجم/م³(

4.4  املياه العادمة ) اآخر نقطه �صرف(

 حمل امللوثاحلدود امل�صموحة
)طن/�ضنة(

 الرتكيز
)جزء.يف.املليون.(

كمية املياه 
العادمة
)م³/�ضنة(

املوؤ�صرات

pH

BOD

COD

TSS

.Nitrates

Heavy metal

موؤ�ضرات.خا�ضة.
)تبعا.لكل..
�ضناعة(



16

دولة فلسطين  |  سلطة جودة البيئة

5.4  املواد اخلطرة 

اإدارة املواد اخلطرةالكمية )وحدة/ �صنه (�صفة اخلطورةاحلالة الفيزيائيةاإ�صم املادة

6.4  النفايات ال�صلبة 

ادارة النفايات ال�صلبةالكمية ال�صنوية نوع النفايات ال�صلبةم�صدر النفايات 

7.4  النفايات اخلطرة .

اإدارة النفايات اخلطرةالكمية ال�صنوية نوع النفايات اخلطرةم�صدر النفايات اخلطرة

4. وحدات معالجه التلوث الحالية. 

وحدة املعاجلة م

1

2

3

4
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6. شروط عامة لتقديم خطة تصويب األوضاع

ملء.ا�ضتمارة.البيانات.الأ�ضا�ضية..  •
اعتماد.خطة.ت�ضويب.الأو�ضاع.من.الإدارة.العليا.باملن�ضاأة.  •

يجب.اأن.ت�ضمل.جميع.املوؤ�ضرات.البيئية.غري.املطابقة.لال�ضرتاطات.البيئية.  •
من. عينات.حديثة. ونتائج. بقيا�ضات. واملدعم. للمن�ضاأة. املكتمل. البيئي. التو�ضيف. على. اخلطة. ت�ضمل. اأن. يجب.  •

جهات.موثوق.بها.
حتديد.اأ�ضباب.جميع.امل�ضاكل.البيئة.كاًل.على.حدة..  •

و�ضع.اإجراءات.حمددة.للت�ضويب.البيئي.لتلك.امل�ضاكل..  •
تقدمي.خمطط.زمني.تنفيذي.حمدد.لبدء.وتنفيذ.كل.اإجراء.على.حدة.)بالأ�ضهر.والأ�ضابيع.ول.يكتفي.بال�ضنوات.  •

فقط.(.
تقدمي.تفا�ضيل.لكل.اإجراء.واأثره.الإيجابي.على.البيئة.وال�ضحة.العامة.والقت�ضاد.)الأحمال.والرتاكيز.البيئية،..  •

زمن.ا�ضرتداد.ال�ضتثمارات.،.......الخ(.
اأنظف،.نهاية.الأنبوب،.......،.ل.يوجد.قيد.على.النوعية.التي.حتقق. حتديد.التكنولوجيا.امل�ضتخدمة.)اإنتاج.  •

الت�ضويب.البيئي.الفعلي.(.
حتديد.امل�ضوؤول.عن.تنفيذ.كل.اإجراء.  •

اإرفاق.جميع.امل�ضتندات.والدرا�ضات.الفنية.والكتالوجات.التي.مت.التفاق.عليها.والتي.تثبت.اجلدية.يف.ت�ضويب.  •
الأو�ضاع.)ب�ضكل.خمت�ضر(.

تكون.اأولوية.تنفيذ.الإجراءات.طبقا.ل�ضدة.الأثر.البيئي.وملا.هو.خمالف.للقانون.  •
من. للتاأكد. اإجراء. كل. تنفيذ. من. النتهاء. بعد. العينات. واأخذ. القيا�ضات. باإجراء. مدعم. كفاءة. تقرير. تقدمي.  •

حتقيقه.لأهدافه.)ت�ضوير.قبل.وبعد.الإجراءات(.
تعهد.املن�ضاأة.باحل�ضول.على.املوافقة.البيئية.لالإجراءات.التي.تتطلب.ذلك.يف.حينه.)التو�ضعات.اأو.الإ�ضافات(.  •

وقبل.البدء.يف.تنفيذ.امل�ضروع.
والقوانني. البيئة. ب�ضاأن. .1999 ل�ضنة. .7 رقم. البيئة. بقانون. التام. باللتزام. املن�ضاأة. من. ومعتمد. مكتوب. تعهد.  •

والقرارات.ذات.ال�ضلة.
تقدمي.�ضورة.من.رخ�ضة.ممار�ضة.الن�ضاط.و�ضورة.من.ال�ضجل.ال�ضناعي.يف.حال.وجودهما..  •

يتم.الطالع.على.اأ�ضول.جميع.امل�ضتندات.على.اأن.يتم.تقدمي.ال�ضور.  •
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ثانياً : خطة ت�صويب الأو�صاع البيئية 
يجب.اأن.تت�ضمن.خطة.ت�ضويب.الأو�ضاع.البيئية.ما.يلى:.

1. قضايا عدم االلتزام البيئي 

هذا.اجلزء.يجب.اأن.يت�ضمن.ملخ�ضا.عن.ق�ضايا.عدم.اللتزام.وفقا.للجداول.ال�ضابقة،.حيث.يتم.تقدمي.�ضرح.واف.
لكل.امل�ضاكل.البيئية.باملن�ضاأة.ا�ضتنادا.اإىل.تقارير.تخ�ض�ضية.وقيا�ضات.وحتاليل.بيئية..

اأ�صباب عدم اللتزام واحللول املقرتحة 

ا�ضتنادًا.اإىل.ق�ضايا.عدم.اللتزام.املحددة.يف.البند.ال�ضابق.تت�ضمن.اخلطة.و�ضف.لأ�ضباب.تلك.الق�ضايا.يف.ق�ضم.

معني،.الإنبعاثات.يف.مكان.العمل.على.�ضبيل.املثال.ميكن.اأن.تكون.ب�ضبب.عدة.م�ضادر.داخل.املن�ضاأة.كما.يجب.اأن.
تكون.الإجراءات.املقدمة.لتحقيق.اللتزام.وا�ضحة.

ومن.اأهم.الق�ضايا.التي.ينبغي.اأن.تعالج.وفقا.للحاجة.ما.يلي:

الإنبعاثات..يف.الهواء  •
املياه.العادمة  •

ملوثات.بيئة.العمل.  •
ال�ضو�ضاء  •

النفايات.ال�ضلبة  •
املواد.اخلطرة.والنفايات.اخلطرة  •

اإدارة.املواد.الأولية.واملنتجات.النهائية.)التخزين(  •

2. قائمة اإلجراءات 

تت�ضمن.اخلطة.الإجراءات.التي.مت.حتديدها.لتح�ضني.وت�ضويب.الأو�ضاع.البيئية.طبقا.للق�ضايا.البيئية.ال�ضابقة.،.
وميكن.اإدراج.قائمة.الإجراءات.كما.يلي:

مدة التنفيذم�صدر التمويلالتكلفةالإجراءم
1

2

3

4
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3. متطلبات اإلجراءات 

يتم.ملء.اجلدول.التايل.لكل.اإجراء.مع.الرتكيز.ب�ضكل.خا�ض.على.و�ضف.الإجراء

ا�صم الإجراء:
و�صف الإجراء:
تكلفة الإجراء:

م�صدر التمويل:
املردود القت�صادي : 

الآثار البيئية:

4. اإلدارة البيئية لخطة عمل االلتزام البيئي 

الأو�ضاع. ت�ضويب. تنفيذ.خطة. اإمكانيات. ومناق�ضة. ب�ضفافية. املن�ضاأة. داخل. البيئية. الق�ضايا. مناق�ضة. يتم. اأن. يجب.

املهام. توزيع. مع. البيئي. التدقيق. تنفيذ.خطة. عن. امل�ضوؤول. العمل. فريق. وحتديد. والقت�ضادية. الفنية. الناحية. من.

�ضواء. لتنفيذ.اخلطة. والفنية. الب�ضرية. واملوارد. التمويل. وم�ضادر. ال�ضالحيات. وا�ضح.وحتديد. ب�ضكل. وامل�ضوؤوليات.

كانت.من.داخل.املن�ضاأة.اأو.ال�ضتعانة.بخربات.اأخرى.من.خارج.املن�ضاأة،.ويتم.ذلك.من.خالل.التن�ضيق.التام.مع.فريق.
التدقيق.البيئي.ب�ضلطة.جودة.البيئة..
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ثالثاً : الربنامج الزمني لتنفيذ خطة اللتزام البيئي
.تتبلور.الإجراءات.ال�ضابقة.يف.جدول.زمني.ي�ضمل.خطة.تنفيذية.لالإجراءات.التي.تلتزم.املن�ضاأة.بتنفيذها.لت�ضويب

الأو�ضاع.البيئية.و�ضمان.اللتزام.البيئي.

وفيما.يلي.مثال.ب�ضيط.خلطة.تنفيذية.يف.جدول.زمني..مل�ضنع.مواد.غذائية

ال�صتثمار املقدر، ق�صايا عدم اللتزام والإجراءات
املردود القت�صادي النتائج البيئيةال�صهر اخلام�ضال�صهر الرابعال�صهر الثالثال�صهر الثاينال�صهر الأول)األف دولر(

1 المشكلة 
BOD.يف.النفايات.ال�ضائلة

اإلجراء 1
50خملفات.العمليات.ال�ضناعية.من.املواد.الع�ضوية

تراكيز.BOD.خف�ضت.من.200.
ملجم./.لرت.اإىل.30.ملجم./.لرت

ال�ضتفادة.ببيع.هذه.املخلفات.
كعلف.حيوانى

اإلجراء 2
20تو�ضيع.خزان.التهوية

2 المشكلة 
انبعاث.اجل�ضيمات.من.املداخن

اإلجراء 1
)Bag Filter(.تركيب.فلرت.حقيبة

40ال�ضتثمار.لو�ضع.ميزانية

التمويل.الذي.ينبغي.احل�ضول.عليها.من.م�ضادر.
25اأخرى
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ثالثاً : الربنامج الزمني لتنفيذ خطة اللتزام البيئي
.تتبلور.الإجراءات.ال�ضابقة.يف.جدول.زمني.ي�ضمل.خطة.تنفيذية.لالإجراءات.التي.تلتزم.املن�ضاأة.بتنفيذها.لت�ضويب

الأو�ضاع.البيئية.و�ضمان.اللتزام.البيئي.

وفيما.يلي.مثال.ب�ضيط.خلطة.تنفيذية.يف.جدول.زمني..مل�ضنع.مواد.غذائية

ال�صتثمار املقدر، ق�صايا عدم اللتزام والإجراءات
املردود القت�صادي النتائج البيئيةال�صهر اخلام�ضال�صهر الرابعال�صهر الثالثال�صهر الثاينال�صهر الأول)األف دولر(

1 المشكلة 
BOD.يف.النفايات.ال�ضائلة

اإلجراء 1
50خملفات.العمليات.ال�ضناعية.من.املواد.الع�ضوية

تراكيز.BOD.خف�ضت.من.200.
ملجم./.لرت.اإىل.30.ملجم./.لرت

ال�ضتفادة.ببيع.هذه.املخلفات.
كعلف.حيوانى

اإلجراء 2
20تو�ضيع.خزان.التهوية

2 المشكلة 
انبعاث.اجل�ضيمات.من.املداخن

اإلجراء 1
)Bag Filter(.تركيب.فلرت.حقيبة

40ال�ضتثمار.لو�ضع.ميزانية

التمويل.الذي.ينبغي.احل�ضول.عليها.من.م�ضادر.
25اأخرى
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الفصل الثالث

المراجـعـة البـيـئيـة

لقد.اأ�ضبح.من.املتعارف.عليه.يف.الوقت.احلايل.اأن.امل�ضوؤولية.البيئية.تعني.القيام.باأن�ضطة.اإلزامية.اأو.اإدارية.ت�ضتهدف.

احلد.من.النتائج.ال�ضلبية.لن�ضاط.امل�ضروع.فلم.تعد.الأرباح.املحققة.ت�ضتخدم.كمعيار.�ضامل.لتقييم.الأداء.بل.يتعني.

واملنافع. التكاليف. عن. املالئمة. البيانات. وتوفري. للمن�ضاأة. الجتماعي. لالأثر. �ضامل. بتحليل. القيام. املن�ضاأة. على.
الجتماعية.والبيئية.وكيفية.توزيع.تلك.املنافع.على.املجتمع.

اأ�ضبحت.العالقة.بني.البيئة.والتنمية.عالقة.توافقية.بينهما،.وهو.ذلك.التوافق.الذي.مت.بني.الأخ�ضائيني.البيئيني.

والتنمويني.انطالقًا.من.مفهوم.التنمية.امل�ضتدامة،.فبعد.اأن.اأعترب.الأخ�ضائيني.يف.التنمية.اإن.املبالغة.يف.الهتمام.

بالبيئة.قد.يكون.من.�ضاأنه.اإعاقة.حركة.التنمية.وح�ضر.منوها.ات�ضح.لهم.فيما.بعد.اأن.مراعاة.العتبارات.البيئية.

يدخل.يف.اإطار.متطلبات.التنمية،.خا�ضة.بعد.اأن.امتدت.امل�ضاكل.البيئية.اإىل.اإعاقة.حركة.التنمية.والإ�ضرار.مبواردها.

التي.يعتمدون.عليها.يف.العمليات.التنموية.وبالتايل.يجب.مراعاة.تلك.العتبارات.البيئية.يف.خططهم.وم�ضاريعهم.
التنموية.من.خالل.ما.اأ�ضبح.يعرف.مبفهوم.اللتزام.البيئي.للم�ضروعات.

الثالثـــة. العقـــود. يف. العاملـــي. امل�ضـــتوى. علـــى. بالبيئـــة. الهتمـــام. يعك�ـــض. البيئيـــة. باملراجعـــة. الهتمـــام. اإن.
احلـــراري، الحتبا�ـــض. وظاهـــرة. الأوزون،. ثقـــب. ظهـــور. منهـــا:. عـــدة. لأ�ضـــباب. كبـــري. ب�ضـــكل. .املا�ضيـــة.
وحـــدوث.بع�ـــض.احلـــوادث.البيئيـــة.مثـــل:.انفجـــار.مفاعـــل.ت�ضـــرينوبل.يف.الإحتـــاد.ال�ضـــوفيتي،.بالإ�ضافـــة.اىل.اإ�ضـــدارات.
املنظمـــة.العامليـــة.للموا�ضفـــات.القيا�ضـــية.ذات.العالقـــة.بالبيئـــة.)اأيزو.14000.(.وما.ت�ضمنـــه.هذا.الإ�ضدار.من.معايري.

خا�ضـــة.باملراجعة.البيئية..

خطوات املراجعة البيئية  
يق�ضد.باملراجعة.البيئية.قيام.فريق.من.�ضلطة.جودة.البيئة.باإجراءات.املراجعة.البيئية.على.املن�ضاأة.من.خالل.درا�ضة.
تقرير.اللتزام.البيئي.املقدم.ودرا�ضة.خطة.ت�ضويب.الأو�ضاع.ومناق�ضتها.مع.م�ضوؤويل.املن�ضاأة،.ثم.النتقال.للزيارة.

امليدانية.للمن�ضاأة.ملطابقة.ما.جاء.بالتقرير.على.الواقع..

وتتم.خطوات.املراجعة.البيئية.على.املن�ضاأة.على.عدة.مراحل.كما.يلي:

مرحلة.ما.قبل.املراجعة.البيئية.  •
ومرحلة.املراجعة.البيئية.امليدانية.  •
ومرحلة.ما.بعد.املراجعة.البيئية..  •
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اأول : مرحلة ما قبل املراجعة البيئية 

1. تحديد أهداف مراجعة األداء البيئي

ينبغي.اأن.تت�ضمن.اأهداف.مراجعة.الأداء.البيئي.كحد.اأدنى.تقييم.اللتزام.بالقوانني.املنظمة.للبيئة.وال�ضيا�ضات.
البيئية.للمن�ضاأة.والربامج.التدريبية.على.الأمور.البيئية.ل�ضمان.اللتزام.امل�ضتمر،.وب�ضكل.عام.ينبغي.اأن.تت�ضمن.

اأهداف.املراجعة.ما.يلي.:

حتديد.اإجراءات.الت�ضغيل.غري.املاأمونة..  •
تقييم.املمار�ضات.احلالية.للتخل�ض.من.النفايات.  •

حتديد.فر�ض.وجمالت.خف�ض.التكلفة..  •
النظر.يف.الأحداث.املفاجئة.التي.قد.ت�ضبب.التزامات.على.املن�ضاأة...  •

2. تحديد مجال مراجعة األداء البيئي

ينبغي.اأن.تت�ضمن.مراجعة.الأداء.البيئي.ما.يلي.:

فح�ض.اللتزام.بالقوانني.البيئية.و�ضيا�ضات.واإجراءات.املن�ضاأة..  •
حتليل.الوظائف.الإدارية.والبيئية..  •
معدات.واليات.الت�ضغيل.يف.املن�ضاأة.  •
البنية.الأ�ضا�ضية.ملراقبة.التلوث.  •

الآثار.على.املجالت.املحيطة.مثل.الهواء.واملاء.والرتبة.بالإ�ضافة.اإىل.جتهيزات.الطاقة.وغريها.من.املجالت.  •
البيئية.للمن�ضاأة...

3. تشكيل فريق المراجعة البيئية

واخلربات. للموؤهالت. وفًقا. التدقيق. فريق. ت�ضكيل. يتوىل. الذي. الفريق. قائد. بتحديد. البيئي. التدقيق. ق�ضم. يقوم.

املطلوبة،.ويعقد.قائد.فريق.التدقيق.اجتماعا.مع.فريقه.لإبالغهم.بالهدف.من.املراجعة.والإجراءات.املطلوبة،.كما.
يتم.يف.هذا.الجتماع.حتديد.ومناق�ضة.العقبات.املحتملة.والتي.قد.تعوق.حتقيق.الأهداف..

ينبغي.ت�ضكيل.فريق.املراجعة.يف.ظل.جمموعة.من.ال�ضوابط.اأهمها.ا�ضتقاللية.املراجعني،.تنوع.اخت�ضا�ضات.اأع�ضاء.
الفريق.لي�ضم.مراجعني.و.متخ�ض�ضني.يف.التلوث.البيئي.و.خرباء.بال�ضناعة..
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4. إعداد الموارد المطلوبة

يتم.اإعداد.املوارد.املادية.املطلوبة.للقيام.بالتفتي�ض.مبا.يف.ذلك.معدات.القيا�ض.واملركبات.كما.يتم.حتديد.متطلبات.
الدعم.الفني.

5. تعيين مواقع المراجعة البيئية

ينبغي.اأن.يحاول.فريق.املراجعة.اإخ�ضاع.جميع.مواقع.املن�ضاأة.للمراجعة.قدر.المكان،.وهناك.عدد.من.العوامل.التي.

باملوقع،. العاملني. الكيماويات،.عدد. البيئية،.�ضمية. القوانني. املوقع،. املراجعة.منها.حجم. ت�ضاعد.يف.اختيار.مواقع.

تعر�ض.العاملني.للخطر،.النفايات.الناجتة،.ال�ضكان.املحيطني.باملوقع،.الوقت.املنق�ضي.منذ.اآخر.مراجعة،.الأخطار.
املحتملة.

6. وضع خطة المراجعة البيئية

اخلطوة.التالية.بعد.تعيني.مواقع.املراجعة.هي.جمع.املعلومات.الالزمة.من.تقارير.املراجعة.ال�ضابقة.و.ملفات.ال�ضركة.

للموقع،. بالن�ضبة. تطبق. التي. والتعليمات. وامل�ضموحات. الت�ضغيل. واأدلة. والإجراءات. وال�ضيا�ضات. املوقع. وخمططات.

وتخدم.هذه.املعلومات.املراجع.يف.و�ضع.خطة.املراجعة.ويف.حتديد.العوامل.البيئية.التي.توؤثر.مبا�ضرة.على.برنامج.

املراجعة.فيما.يتعلق.باخلطر.املتالزم.املرتبط.بح�ضاب.اأو.عملية.معينة،..وينبغي.اأن.تت�ضمن.خطة.املراجعة.البنود.
التالية:

الهدف.من.التدقيق.  •
�ضيا�ضات.التدقيق.القابلة.للتطبيق.  •

عدد.املراجعني.  •
م�ضوؤوليات.اأع�ضاء.فريق.املراجعة.املختلفني.مع.الأخذ.يف.العتبار.اأهداف.التدقيق.  •

حتديد.امل�ضتندات.املطلوبة.)امل�ضتندات.امل�ضتخدمة.بالتدقيق(.  •

من.اجلدير.باملالحظة.اأن.خطة.التدقيق.تعد.كم�ضتند.داخلي.�ضري.ول.ينبغي.اإطالع.املن�ضاأة.عليها،.ومن.حق.قائد.
فريق.التفتي�ض.اأن.يتوىل.تغيري.اأو.تعديل.خطة.املراجعة.اأثناء.الزيارة.امليدانية.اإذا.لزم.الأمر..

ثانياً : مرحلة املراجعة البيئية امليدانية
الرقابية. بال�ضيا�ضات. باللتزام. تاأكيد. اأو. �ضمان. وتوفري. الرقابية. الأدوات. فعالية. بتقييم. املراجعة. عملية. تخت�ض.
اإجراءات. تختلف. ال�ضكلية،.ل. الإجراءات. العمليات،.ومن.حيث. اختبارات.فح�ض. تنفيذ. اإىل. بالإ�ضافة. املر�ضومة،.

الزيارة.امليدانية.للمراجعة.كثريا.عن.زيارات.التفتي�ض.فهي.تتم.كما.يلي:
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1. دخول المنشأة

يدخل.فريق.التدقيق.املن�ضاأة.بعد.تقدمي.بطاقة.اإثبات.ال�ضخ�ضية.اأو.الت�ضريح...

.لبد.من.اإبالغ.الإدارة.العامة.حلماية.البيئة.يف.حالة.اإمتناع.املن�ضاأة.عن.ال�ضماح.لفريق.التدقيق.من.دخول.املن�ضاأة،.
اأو.يف.حالة.�ضحب.املوافقة.اأثناء.املراجعة.

2. االجتماع االفتتاحي

بعد.دخول.املن�ضاأة.يقوم.الفريق.بعقد.اجتماع.مع.امل�ضوؤولني.عن.املن�ضاأة.من.اأجل:

تقدمي.اأع�ضاء.الفريق  •
�ضرح.الهدف.من.الزيارة  •

حتديد.البيانات.والإجراءات.املطلوبة.من.املن�ضاأة.مل�ضاعدة.الفريق.يف.القيام.باأن�ضطة.املراجعة.  •
الرتتيبات. اإىل. بالإ�ضافة. العينات،. اأخذ. وتوقيت. موقع. وحتديد. العينات. باأخذ. اخلا�ضة. الإجراءات. مناق�ضة.  •

الالزمة.للقيا�ضات.اخلا�ضة.ببيئة.العمل.واإنبعاثات.املداخن.
فح�ض.امل�ضتندات.املطلوبة.واحل�ضول.على.ن�ضخة.اإن.اأمكن.  •

3. عملية المراجعة البيئية

وت�ضمل.عملية.املراجعة.البيئية.ما.يلي:

1.3  مراجعة النظام البيئي باملن�صاأة

املدقق.حتليل. ينبغي.على. وهنا. املحيطة،. والظروف. واملن�ضاأة. الإنتاج. لعمليات. م�ضح. اإجراء. املراجعة. تت�ضمن.هذه.

البيئية. التقارير. .، ال�ضيانة. واإجراء. والتعليمات.احلالية. النفايات. �ضجالت. تت�ضمن. التي. البيئية. ال�ضجالت. جميع.

التي.حتال.اإىل.اجلهات.املخت�ضة،.بالإ�ضافة.اإىل.ذلك.ينبغي.على.املدقق.اإجراء.مقابالت.غري.ر�ضمية.من.اأجل.تفهم.
النظم.البيئية.الداخلية..

2.3  اختبار النظام البيئي الداخلي

مبجرد.جتميع.املعلومات.املتعلقة.بنظام.البيئة.يتعني.اختبارها،.وميكن.اأن.تت�ضمن.عملية.الختبار.ما.يلي:

املالحظات.املرئية..  •
فح�ض.التقارير.الر�ضمية.للتخل�ض.من.النفايات.  •



26

دولة فلسطين  |  سلطة جودة البيئة

التاأكد.من.�ضالحية.وكفاءة.معدات.التحكم.والرقابة..  •
بالإ�ضافة.اإىل.اإجراء.مراجعة.للمواقع.�ضديدة.التلوث...  •

3.3  تقييم النظام البيئي الداخلي  

اخلطوة.التالية.بعد.اختبار.نظم.البيئة.تتطلب.و�ضع.النتائج.ب�ضاأن.العنا�ضر.املختلفة.لنظام.الإدارة.البيئية.باملن�ضاأة،.

العمليات،. حول. الكفاية. عدم. اأو. الق�ضور. باأوجه. يتعلق. فيما. املن�ضاأة. م�ضوؤويل. مناق�ضة. اأو. تلخي�ض. يتم. ذلك. بعد.
ال�ضيانة،.املعدات،.القوى.العاملة..

4.3  تنفيذ اختبارات فح�ض العمليات

اإجراءات. تنفيذ. خماطر،. على. تنطوي. التي. للعمليات. الأ�ضا�ضية. الختبارات. بع�ض. تنفيذ. الإجراء. هذا. يت�ضمن.

املراجعة.ال�ضتق�ضائية.لفهم.طبيعة.هذه.العمليات،.يعتمد.املدقق.يف.القيام.بهذه.الإجراءات.على.جتميع.وحتليل.

وتف�ضري.املعلومات.قبل.واأثناء.زيارة.مواقع.املراجعة.املرتبطة.بالأداء.البيئي.وينبغي.اأن.تكون.هذه.املعلومات.كافية.

يجب. املجال. .ويف.هذا. املراجعة،. وتو�ضيات.عملية. ولنتائج. الختبارات. لإجراء. معقول. اأ�ضا�ض. لتوفري. بها. وموثوق.

اأن.يحدد.املواد.الأولية.امل�ضتخدمة.يف.الت�ضنيع.وخ�ضائ�ضها.والطرق.املنا�ضبة.لتخزينها.وهل.حتتوي. على.املدقق.

واأفراد. البيئة.اخلارجية. توؤثر.على. اأبخرة.وغازات. اأن.تنبعث.على.�ضكل. اأو.�ضامة.ميكن. على.مواد.كيماوية.خطرة.

املجتمع.املحيط.باملن�ضاأة،.وكذلك.ال�ضو�ضاء.والإ�ضعاعات.والهتزازات.وتلوث.الأرا�ضي.وكل.اأ�ضكال.التلوث.املوؤثرة.

ب�ضكل.مبا�ضر.اأو.غري.مبا�ضر.على.اأ�ضكال.احلياة.واملوارد.الطبيعية،.كما.اأنه.يجب.على.املدقق.مالحظة.ال�ضوابط.

املواد.وطرق. ا�ضتخدام.هذه. ب�ضاأن. الأخرى. البيئة.واجلهات.املخت�ضة. التي.تفر�ضها.�ضلطة.جودة. البيئية. واملعايري.

البيئة. يف. ال�ضكان. له. يتعر�ض. الذي. التلوث. حجم. تنا�ضب. التي. الوقائية. الإجراءات. هي. وما. وت�ضنيعها. تخزينها.
املحيطة.باملن�ضاأة..

5.3  تقييم اإجراءات املعاجلة وحتديد مدى فاعليتها

الواجب. واملمار�ضات. الأ�ضاليب. حتديد. م�ضاألة. يف. املدقق. قبل. من. وا�ضعة. فنية. خربة. العملية. هذه. تتطلب.

فمطلوب. .، الطبيعية. املوارد. ا�ضتهالك. تر�ضيد. و. التلوث. على. لل�ضيطرة. املن�ضاآت. خمتلف. قبل. من. اعتمادها.

التلوث. ملعاجلة. املتبعة. والإجراءات. املحددة. املعايري. وفق. التلوث. لن�ضب. املقبولة. احلدود. معرفة. منه.

املعاجلة،. قبل. املخربية. والفحو�ض. التحاليل. اإجراء. طريق. عن. املعتمدة. املعايري. من. اقرتابها. .ومدى.
فا�ضتخدام.التحاليل.والقيا�ضات.ميثل.اأحد.الأ�ضاليب.الفنية.الفعالة.للتدقيق..

6.3  مراعاة املعايري املفرو�صة حلماية البيئة وحت�صينها :

يق�ضد.بهذه.املعايري.املوا�ضفات.والتعليمات.ال�ضادرة.عن.اجلهات.املخت�ضة.طبقا.مل�ضتويات.التلوث.امل�ضموح.بها،.
و.يجب.اأن.تت�ضف.هذه.املعايري.باملرونة.والو�ضوح.والقابلية.للتطبيق،.وميكن.حتديد.م�ضادر.تلك.املعايري.بالآتي:.
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املعايري.الواردة.يف.القوانني.والأنظمة.واللوائح.املحلية..  •
املعايري.املعتمدة.من.دول.اأخرى..  •

نتائج.تقومي.الأداء.البيئي.لفرتات.�ضابقة.  •

7.3  تدقيق التكاليف البيئية

تعترب.التكاليف.البيئية.جزء.من.تكاليف.الت�ضغيل.باملن�ضاأة،.ويجب.اأن.يتم.مراجعة.التكاليف.وال�ضتثمارات.التي.يتم.

تخ�ضي�ضها.لإجراءات.اللتزام.البيئي،.وميكن.تعريف.هذه.التكاليف.باأنها.التكاليف.التي.تتعلق.باحلد.من.التدهور.

اأن.تتوافق.تلك.التكاليف. اأو.املحتمل.للموارد.الطبيعية.والبيئية.النا�ضئ.عن.الأن�ضطة.القت�ضادية،..ويجب. الفعلي.

اأو.تكون.غري.كافية.ل�ضمان.م�ضداقية.التنفيذ،..كما. وال�ضتثمارات.مع.الإجراءات.املقرتحة.فال.تكون.مبالغ.فيها.
يجب.مراجعة.م�ضادر.التمويل.لتلك.الإجراءات.�ضواء.كانت.داخلية.اأو.خارجية...

4. االجتماع الختامي

يقوم.فريق.املراجعة.بعقد.اجتماع.مع.م�ضوؤويل.املن�ضاأة.بعد.النتهاء.من.عملية.املراجعة،.ويف.هذا.الجتماع.يتعني.
على.املراجعني:

ال�ضتف�ضار.حول.النقاط.التي.مل.يتم.عر�ضها.اأو.مناق�ضتها.اأثناء.الزيارة.امليدانية.  •
اإعداد.ملف.خا�ض.بامل�ضتندات.عن.طريق.ترقيم.امل�ضتندات.التي.مت.احل�ضول.عليها.من.املن�ضاأة.بعد.ختمها.  •
باخلتم.الر�ضمي.اخلا�ض.باملن�ضاأة.وت�ضجيل.حمتويات.احلافظة.والتوقيع.عليها،.بالإ�ضافة.اإىل.توقيع.ال�ضخ�ض.

امل�ضوؤول.باملن�ضاأة.

ثالثاً: مرحلة ما بعد املراجعة البيئية 

1. إعداد التقرير الفني

يتم.اإعداد.تقرير.املراجعة.البيئية.بعد.اإ�ضدار.تقرير.القيا�ضات.البيئية.وحتليل.كل.العينات،.ويتعني.على.كل.اأع�ضاء.

فريق.التدقيق.اأن.يوقعوا.على.التقرير،.ويتم.تقدمي.التقرير.اإىل.ق�ضم.التدقيق.البيئي.مع.تقرير.القيا�ضات.وامل�ضتندات.

البيئي. الأداء. التي.تعك�ض. البيئي. اللتزام. تقارير. الراأي.يف. اإبداء. التقرير.على. ي�ضمل. اأن. باملن�ضاأة.ويجب. اخلا�ضة.
للمن�ضاأة،.وعادة.ما.يكون.مثل.هذا.التقرير.من.ق�ضمني:.
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اأولهما.يت�ضمن.مقدمة.عن.معدات.وجتهيزات.املوقع،.طريقة.ترتيب.الآلت.والعمال.يف.امل�ضنع،.عمليات.الت�ضغيل،.
الظروف.البيئية.....الخ..

والتخزين. النفايات. عمليات. اإدارة. البيئية،. وال�ضيا�ضات. بالقوانني. اللتزام. عدم. نتائج. من. الثاين. الق�ضم. ويتكون.

والنقل،.�ضيا�ضات.الت�ضغيل،.املخاطر.واحتمالت.اخل�ضارة،.وينبغي.اأن.يت�ضمن.هذا.التقرير.املعلومات.التي.ت�ضاعد.

الإدارة.يف.تقييم.املعلومات.و�ضمان.ت�ضحيح.امل�ضاكل.التي.مت.حتديدها،.بالإ�ضافة.اإىل.اأنه.ينبغي.اأن.يت�ضمن.التقرير.
النتائج.واملعلومات.التي.تتطلبها.�ضلطة.جودة.البيئة.....................................

2. قرار قسم التدقيق البيئي ومتابعة الخطة      

ل.تنتهي.مراجعة.الأداء.البيئي.للمن�ضاأة.باإعداد.التقرير.عن.النتائج،.اإمنا.يتعني.متابعة.اخلطة.التنفيذية.الزمنية.

املقدمة.من.املن�ضاأة.يف.درا�ضة.التدقيق.البيئي،..وفى.جميع.احلالت.ي�ضمل.قرار.ق�ضم.التدقيق.البيئي.اإجراء.عدة.

زيارات.ميدانية.للمن�ضاأة.بهدف.متابعة.تنفيذ.خطة.ت�ضويب.الأو�ضاع.البيئية.يف.مراحلها.الزمنية.املحددة.باخلطة،.

وت�ضدر.�ضلطة.جودة.البيئة.املوافقة.النهائية.يف.نهاية.تنفيذ.اخلطة.وبعد.اإجراء.مراجعة.نهائية.للتاأكد.من.مدى.
التزام.املن�ضاأة.باملعايري.وال�ضروط.البيئية.


