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 المقدمة  :
توفير آلية إلدارة فعالة لتطوير نظام اإلدارة البيئية  ومن خالل فريق العمل المكلف بتحاول جامعة بابل

 يماتلتعلا االنظمة وو القوانينوتطبيق  التي تكفل االمتثال  ووالسيطرة على الممارسات واإلجراءات
  .  باتجاه تحقيق اهداف التنمية المستدامةالحد من اآلثار البيئية ، و  في العراقلمرآزية والمحليةالبيئية ا

  
  حماية البيئة واالمتثال البيئي في الكليات والجامعات نقطة ترآيز رئيسية أصبحت، في اآلونة األخيرة  

من المهم أن الكليات والجامعات تدرك أن ولمجتمع ، وآجزء من تنظيم ا. في تنفيذ البرامج البيئية في البلد
  . حماية البيئة تتطلب من المؤسسات التعليمية نفس االمتثال للمعايير البيئية المتوقعة من القطاع الخاص

  . في الواقع ، فان  حماية البيئة تتطلب من  الكليات والجامعات  ان تكون  قدوة للسلوك البيئيو
  

ي اتخاذ نهجا استباقيا لتنفيذ عملية التقييم الذاتي ووضع نظام لإلدارة البيئية من وتسعى  جامعة بابل ف
 هذا الدليل والذي يرآز على توضيح الخطوات العامه في تطبيق نظام االدارة البيئية اآثر إصدارخالل 

بقة سا، بيئيةوهي بهذا تطبق خطوة ريادية باتجاه الجودة ال،من ترآيزه على تقييم الواقع البيئي للجامعة
 وملبية متطلبات الجامعات العراقيةاالخرى  وملتحقة برآب الجامعات العالمية التي خطت بهذا االتجاه

  .) 21(  العالميةاألجندةاالستدامة التي رآزت عليها 
ئة  مع البي ومنتجاتها وتفاعلهااألنشطة من ةالجامع بينة ان نظام اإلدارة البيئية بشكل عام أداة للحفاظ على 
 راضرألا باستمرار  وتقليلوهي مصممة لتحديد. ، ومواصلة تحسين مستوى األداء البيئي المطلوب

  .    الناجمة عن األنشطة والخدمات والمنتجات في الجامعةةالبيئي
التي تأسست و ، لجامعة للسياسة  البيئيةل  لنظم اإلدارة البيئية تشمل تعريف واضح األساسيةان العناصر 
 ، والغايات واألهداف ، والتخطيط ، والتنفيذ والتشغيل ، والرصد لتعهداتمشترآة ، واعلى رؤية 

  . واإلجراءات التصحيحية ، ومراجعة اإلدارة
  ولعمليات ا  لتحديد اآلثار البيئية الفعلية والمحتملة من المهمة  يعتبر  من  الوسائل البيئيان التخطيط

آما أنه يحدد بوضوح المسؤوليات . بات التنظيمية والماليةالمنتجات والممارسات ، فضال عن المتطل
  . األهداف ، ويحدد إجراءات المراجعة والتحسينتتحقق  أن يجبواألدوار المؤسسية ، ويصف آيف

   
 ان التنفيذ  والعمليات تلعب دورا حاسما في تحقيق أهداف نظام اإلدارة البيئية ، وتتطلب وضع إجراءات 

على البيئة و المحتملة  لضمان الحد من اآلثار ، تحسن مع الظروف المتغيرة،منهجية وفقتنفيذية تفصيلية 
ولذلك ، فإن نظام اإلدارة البيئية يشمل إجراءات التشغيل الموحدة لعمليات وأنشطة محددة . الصحة

  .للمساعدة في تحقيق األهداف الرئيسية لنظم اإلدارة البيئية
وعليه فان .  وثيقة التنفس والعيش ، بمعنى أنه ينمو ويتغير حسب الحاجةم اإلدارة البيئية هو ا دليل نظان

نظم اإلدارة البيئية تتطلب المتابعة الدقيقة والقياسات ، ووضع ضوابط ، وإدخال تعديالت ، حسب 
  .الضرورة

  
لجوانب  ، والتعرف على ا)الشمولية(ان الفقرات االتية تشمل توضيح  السياسة البيئية للجامعة ، والتغطية

  .البيئية ،  والتعاريف لألدوار والمسؤوليات ، والمتطلبات القانونية وغيرها 
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  :المواصفة القياسية العالمية للبيئة-1
 من صياغة ة المنشامتطلبات اإلدارة البيئية لتمكن ISO14001  المواصفة القياسية العالمية للبيئةتعرف 

فهي ترآز على الجودة  ،طلبات التشريعية واآلثار البيئية البارزةالمت سياسة وأهداف تأخذ في االعتبار
ي ترآز على جودة االنتاج في المنشاة والتISO9001  المواصفة القياسية العالمية وهي تتكامل مع،البيئية

  ).1(ولكن مع وجود اختالفات موضحة في الشكل،

  :المواصفة القياسية العالمية للبيئة المواصفة ضمتو
  :جالالم-1-1

 أن تتحكم فيها والتي يتوقع أن منشاةالالبيئية التي تستطيع   على الجوانب هذه المواصفةتنطبق          
وهذه المواصفة تصلح للتطبيق في أي . بذاتها عن سمات معنية لألداء البيئي وهي ال تصرح. تؤثر عليها

 :في  ترغبمنشاة

  .البيئية  اإلدارةنظامتطبيق وصياغة وتحسين  •
  .المعلنة لمطابقة الذاتية مع السياسة البيئيةا •
  .أخرى إقامة الدليل على المطابقة أمام أطراف •
 .محلياودوليا بها من قبل جهة البيئية نظام اإلدارةالسعي نحو اإلجازة والتسجيل ل •
  .المواصفة التقرير واإلعالن الذاتي بالمطابقة مع •

وسيعتمد مدى . البيئية  نظام لإلدارةن متطلبات في أي ورد في المواصفة م ويتعين أن تستوف ما      
  .، وطبيعة األنشطة والظروف التي تعمل في آنفها  للمنشاةعوامل مثل السياسة البيئية التطبيق على عدة

 التعريفات2-1 
   :الغراض موضوع االدارة البيئيةالتالية   التعاريفتخدم تس

  : Environmentالبيئة

 المنشأة فيه شامال الهواء، الماء، األرض، الموارد الطبيعية، النبات، الحيوان، المحيط  الذي تعمل  
 .عالقات المترابطة فيما بينهاالاإلنسان و

   .الكونية مدلول المحيط في هذا الصدد متجاوزا المنشأة إلى المنظومة يتسع :ملحوظة

 :Environmental Aspect  البيئية الجوانب

 .البيئة  معلها تفاعل أة، والمنتجات أو الخدمات والتي المنش عناصر أنشطة      

البيئي  الجانب البيئي المؤثر هو الجانب البيئي الذي يمتلك أو يمكن له أن يمتلك التأثير :ملحوظة
  .الملموس

 :Environmental Impact  البيئي التأثير

   .خدماتها ة المنشأة أو منتجاتها أو أنشطناتج عن ضار أو مفيد، آلي أو جزئي،  أي تغير في البيئة      
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 : EMSEnvironmental Management System  البيئية  نظام اإلدارة

والمسؤوليات   والذي يشمل البيئة التنظيمية والتخطيط واألنشطة للمنشاة هذا الجزء من اإلدارة الكلية      
  .وصيانة السياسة البيئية والفحصوالخبرات واألساليب والطرق وموارد التنمية والتنفيذ واإلنجاز 

 :EMS Audit  البيئية تدقيق نظام اإلدارة

 والموثقة للحصول على األدلة وتقييمها موضوعيا للتحقق عما إذا آانت المنتظمة عملية التحري      
  .اإلدارة وإبالغ نتائج هذه العملية إلى. اإلدارة البيئية بالمنشأة متطابقة مع سمات المنشأة منظومة

 : ObjectiveEnvironmental البيئي الهدف 

 الكلية التي تتمخض عن السياسة البيئية والتي ترصدها المنشأة لبلوغها والتي يمكن الغاية البيئية      
  .قياسها آلما أمكن ذلك

 :Environmental Performance البيئي األداء

على  تعلقة بتحكم المنشأة في الجوانب البيئية والقائمة مالبيئية  لنظام اإلدارةللقياس النتائج القابلة      
  .السياسة البيئية واألغراض واألهداف

 :Environmental Policy البيئية السياسة  

 بنواياها ومبادئها نحو أدائها البيئي الشامل متضمنا إطار العمل وإرساء األهداف تقرير المنشأة      
 .والمستهدفات البيئية

 : TargetEnvironmental بيئيال المستهدف

 التفصيلية مقسمة آلما آان ذلك عمليا، وقابلة للتطبيق في المنشأة أو في جزء منها، متطلبات األداء      
  .األهداف والتي تبرزها األهداف البيئية وتحتاج إلى أن تفرض ويلتزم بها لبلوغه تلك

 :Interested Party المعني الطرف 

   .المعنية أو التي تتأثر باألداء البيئي للمنشأة جموعةالفرد أو الم      

  : mprovement IContinualالمستمر  التحسين

 اإلدارة البيئية إلنجاز تحسينات في األداء البيئي الكلي في إطار السياسة البيئية عملية تعزيز منظومة      
  .للمنشأة

   . في سائر األنشطةمن الضروري أن تجري هذه العملية متزامنة ليس :ملحوظة
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  :Organization المنشأة

المصنع و المشروع  أو جزء  شرآة ولآا  او غير التعليميةوالمعهد آالجامعة و الكلية ة التعليميالمؤسسة
 .محدودة، عام أو خاص ولها وظائف وإدارتها الذاتية أو اتحاد مما سبق سواء آانت محدودة أو غير

بها   تتجاوز عدد مفرداتها عن وحدة عاملة، فان الوحدة العاملة المفردةحالة المنشآت التي في :ملحوظة
   .يمكن أن تعامل على أنها منشأة

 : f PollutionOPrevention التلوث الحد من

التلوث والتي  خبرات أو المواد أو المنتجـات التي تمنع أو تقلل أو تتحكم في استخدام العمليـات أو      
 االستخدام األمثل للمواد  في اآلليات أو ير أو المعاملة أو تغيير العمليات أو التحكمالتدو يمكن أن تتضمن

 .أو استخدام بدائل المواد

وخفض  يتضمن المزايا الكامنة للحد من التلوث، تخفيض المؤثرات البيئية وتحسين اإلنتاجية :ملحوظة
   .التكاليف

   14001ISOالعالمية المواصفة القياسية مقارنة  بين يوضح ) 1(شكل رقم 
  ISO9001  العالميةوالمواصفة القياسية
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  : equirementsR EMSالبيئية نظام اإلدارةمتطلبات -3-1
 

  هذه الفقرة  ، وتشملالبيئية  نظام اإلدارةتؤسس وتحافظ على  يجب على المنشأة أن      

شكل رقم وال.البيئية إلدارةنظام الاطار العمل   يوضح)2(رقم  والشكل بذلك وصف المتطلبات الخاصة
  . للتحسينات المستمرة)التصحيح-التدقيق-التنفيذ-الخطة(يوضح  نموذج ) 3(
  

  البيئية نظام اإلدارةل اطار العمليوضح  ) 2(شكل رقم 
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   للتحسينات المستمرة)التصحيح-التدقيق-التنفيذ-الخطة(يوضح  نموذج ) 3(شكل رقم 
  
  

  

  

  olicy Pnvironmental  E البيئيةةالسياس1-3-1 

 :للمنشأة السياسة البيئية لتأآيد ما يلي تعرف اإلدارة العليا  

  .البيئية ألنشطتها أو منتجاتها أو خدماتها أن تكون مناسبة لطبيعة وحجم التأثيرات •
  .والحد من التلوث أن تتضمن التزام بالتحسين المتواصل •
 البيئية السائدة، والمتطلبات األخرى التي واللوائح أن تتضمن التزام بالوفاء بالتشريعات •

  .تشارك بها المنشأة
  .والمستهدفات البيئية أن تعد اإلطار العام لضبط وفحص األهداف •
  .العاملين أن توثق وتنفذ وتصان وتعمم لكل •
 ..أن تتاح للجمهور •
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 : Planning التخطيط1 - 2-3
     :    sspectA Environmental   البيئيةالجوانب3-1 -1-2 

نظام لتعريف الجوانب البيئية ألنشطتها أو منتجاتها أو خدماتها التي تستطيع  تضع المنشأة وتصون 
  .البيئة فيها ويتوقع أن تتمكن من السيطرة عليها لكي تحدد تلك التي لها آثار ملموسة على التحكم

ألنشطتها ومنتجاتها وخدماتها  ة البيئيالجوانب يجب على المنظمة أن تنشئ وتحافظ على إجراءات لتحديد 
ويجب على . يكون لها تأثير واقع على البيئة والتى يتوقع أن تكون ذات تأثير واضح أو التى يمكن أن

   .المنظمة التحديث المستمر لهذه المعلومات

   :  equirementsRther Ond A Legal المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى3-1 -2- 2

 نظاما يلم ويحيط بالمتطلبات التشريعية وغيرها، والتي تتعهد المنشأة بتطبيقه على تصونتضع المنشأة و
يجب على المنظمة إنشاء والمحافظة على إجراءات  .الجوانب البيئية ألنشطتها أو منتجاتها أو خدماتها

 ب أن تلتزموالتى يج. المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى الواجبة على المنظمة لتحديد ومعرفة
  .المنظمة بتطبيقها على العناصر البيئية ألنشطتها ومنتجاتها وخدماتها

 
  :   nd TargetsA Objectives الغايات واألهداف3-1 -2- 3

 .أهداف وأغراض موثقة لكل وظيفة ومستوى في الهيكل التنظيمي تضع المنشأة وتصون     

عليها أن تأخذ في االعتبار المتطلبات التشريعية أغراضها وتجري فحصها ف وعندما تضع المنشأة      
ووجهات نظر  والجوانب البيئية البارزة واختباراتها التكنولوجية والمتطلبات التمويلية والتشغيلية وغيرها

البيئية متضمنا ذلك االلتزام بالحد  ويتعين أن تتناغم األغراض واألهداف مع السياسة. األطراف المعنيين
  .من التلوث

وأهداف موثقة فى آل نشاط وعلى جميع المستويات فى  ى المنظمة أن تنشئ وتحافظ على غاياتعل
  .المنظمة

    : anagement ProgramsMEnvironmental إدارة البيئة برامج3-1 -2- 4

 :لبلوغ األغراض واألهداف وتتضمن) برامج(برنامج  تضع المنشأة وتصون      

I. عند آل وظيفة ومستوى في الهيكل التنظيمي هدافتحديد مسؤولية بلوغ األغراض واأل.  
II. لإلنجاز الوسائل واإلطار الزمني المحققة.  

بتنميات جديدة أو أنشطة جديدة أو معدلة، فان المنتجات أو الخدمات أو البرامج  إذا تعلق مشروع      
 تتعدل حينما توافقت لتأآيد أن اإلدارة البيئية تسري على هذه المشروعات سوف

 

 

 

.  
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  : nd Operation  A Implementationالتطبيق والتشغيل3-3-1 

  :  esponsibility Rnd  A Structureالهيكل والمسئوليات3-3-1- 1

وتوفر  .األدوار والمسؤوليات والواجبات وتعميمها للتيسير على اإلدارة البيئية الفعالة تحديد وتوثيق      
الموارد القوى العاملة  تحكم في منظومة اإلدارة البيئية، وتتضمناإلدارة الموارد الجوهرية للتنفيذ وال

العليا للمنشأة ممثلين لإلدارة يتولون إلى  وتسمي اإلدارة. والمهارات المتخصصة والتكنولوجيا والتمويل
 :ومسؤوليات مؤداها جانب مسؤولياتهم الحالية مهام وسلطات

I. قد تم وضعها وتنفيذها وصيانتها بمقتضى هذه البيئية  التأآد من أن متطلبات منظومة اإلدارة
  .الوظيفة

II. منظومة اإلدارة البيئية للفحص وأساسا للتحسين في منظومة  موافاة اإلدارة العليا بتقرير أداء
  .اإلدارة البيئية

 : nd CompetenceAAwareness ,   Trainingالتدريب، التوعية والتميز3-3-1- 2

  التدريبية، وسوف تحتاج إلى انه يتعين على جميع العاملين الذين قد ينشأاالحتياجات تضع المنشأة      
إللمام عمالها  عن عملهم تأثير بارز على البيئة تلقي التدريب المناسب، وتضع المنشأة وتصون األساليب

 :أو أعضائها في آل وظيفة ومستوى ما يلي

I. ة اإلدارة البيئيةمع متطلبات منظوم أهمية تطابق السياسة واألساليب البيئية.  
II. الكامنة ألنشطتهم والمزايا البيئية لألداء الفردي المتحسن التأثيرات البيئية البارزة العملية أو.  
III. بين السياسة واألساليب البيئية وبين متطلبات المنظومة  أدوارهم ومسؤولياتهم لبلوغ التطابق فيما

  .ردود األفعالاالستعداد للطوارئ ومتطلبات  اإلدارية البيئية شامال
IV. التشغيل المحددة الكوامن المترتبة عن الشرود عن أساليب.  

  :Communication  االتصال3-3-1- 3

 :يلي األساليب بالنظر إلى جوانبها البيئية ومنظومة اإلدارة البيئية من اجل ما تضع المنشأة وتصون

I. ةوالوظائف المختلفة في المنشأ االتصاالت الداخلية بين المسؤوليات.  
II. الواردة من أطراف معينة خارجية التلقي والتوثيق واالستجابة لالتصاالت. 

    ocumentationDystem Sanagement MEnvironmentalالبيئة توثيق نظام إدارة3-3-1- 4

 :للمعلومات وتصونها، ويكون التوثيق ورقيا أو إلكترونيا من أجل تضع المنشأة قاعدة

 :لومات وتصونها، ويكون التوثيق ورقيا أو إلكترونيا من أجلللمع تضع المنشأة قاعدة      

I. وعالقاتها البيئية وصف لب عناصر المنظومة اإلدارية.  
II. تحديد التحرك المستندى.  
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  : ontrolC Document التحكم فى الوثائق3-3-1- 5

 :آد منأساليب للتحكم في الوثائق المنصوص عليها في المواصفة للتأ تضع المنشأة وتصون     

I. إمكانية تعيين مواقعها.  
II. إلحكام الدقة من مسؤول فحصها دوريا وتدقق حسب الحاجة، وتعتمد.  
III. تحديدها ضمانا لألداء الفعال للمنظومة تتوفر آل المواقع التي تتعين صدورها أو.  
IV. والتأآد من عدم استخدامها-المواقع  سحب الوثائق التي فقدت أهميتها فورا من .  

الصالحية ألسباب قانونية أو ألغراض تذآارية يتعين تمييزها  قاء أي مستندات منتهيةفي حالة استب
وتصان بأسلوب مرتب . وتأريخها وتأريخ مراجعتها وسرعة التعرف عليها بوضوح، وإجازة الوثائق

 محددة، ويتم وضع وصيانة األساليب والمسؤوليات المتعلقة باالبتكار والتطوير لألنواع وتحفظ لفترة
 .لمختلفة من الوثائقا

  : ontrolC Operationalالتحكم فى التشغيل3-3-1- 6

وأغراضها،  العمليات واألنشطة المصاحبة للجوانب البيئية البارزة والمتمشية مع سياستها، تحدد المنشأة  
 :تحت ظروف معينة بواسطة وتخطط المنشأة هذه األنشطة شاملة الصيانة بحيث تتضمن أدائها. وأهدافها

I. الحاالت التي يؤدي غيابها إلى الشرود عن السياسة  وضع وصيانة أساليب موثقة تغطي تلك
  .البيئية واألغراض واألهداف

II. األساليب النص على سمات للتشغيل في.  

البيئية البارزة للسلع والخدمات التي تستخدمها المنشأة وإبالغ  وضع وصيانة األساليب تتعلق بالجوانب
 .ذات العالقة إلى الموردين والمقاولين اتاألساليب والمتطلب

 
  : esponse Rnd Areparedness P Emergency للطوارئ ومواجهتهااالستعداد3-3-1- 7

األساليب لتحدد البواعث المحتملة للحوادث واستعدادت الطوارئ وظروف  تضع المنشأة وتصون      
 .من وتخفيف وطأة التأثيرات المصاحبة لها المواجهة والحد

وتفحص إجراءات الطوارئ الخاصة بها آلما آان ذلك ضروريا وعلى األخص إثر  وتراجع المنشأة      
   .آما تجري المنشأة اختبارات دورية لهذه األساليب. أو حاالت طارئة وقوع حوادث

 : ctionAorrective Cnd A Checkingالتحقيق واإلجراءات التصحيحية4-3-1 

  : easurementMnd A Monitoringالمراقبة والقياس4-3-1- 1

أساليب موثقة لرقابة وقياس السمات الحاآمة لعملياتها وأنشطتها والتي يمكن  تضع المنشأة وتصون      
المعلومات المتابعة لألداء وإجراءات  ويتضمن ذلك تسجيل . لها تأثيرات بارزة على البيئة أن تكون

وتعاير وتصان أجهزة الرقابة وتحفظ . وأهداف المنشأة غراضالتحكم المتعلقة بالعمليات والمطابقات مع أ
أسلوب موثق للتقييم الدوري للمطابقة مع  وتضع المنشأة وتصون . المنشأة السجالت طبقا ألساليب
  .البيئية التشريعات واللوائح



 12

 واإلجراءات التصحيحية والوقائية عدم المطابقة4-3-1- 2
ction Areventive Pd nAorrective Cnd ANonconformance :  

المطابقة واخذ  أساليب لتحديد المسؤوليـات والواجبات والتناول والتحري لعدم تضع المنشأة وتصون    
 التصحيحية  تأثيرات تسببت فيها وأخذ المبادرة واستكمال اإلجراءات  إلزالة أية اإلجراءات
ساليب الشرود الفعلي أو الكامن عن تصحيحي أو وقائي يؤخذ للحد من أ ويتفق أي إجراء  .والوقائية

 وتنفيذ وتسجيل المنشأة أي تغيرات. المشاآل ويتعادل مع التأثيرات البيئية المواجهة المطابقة مع جسامة
   .والوقائية في األساليب الموثقة التي تسفر عنها اإلجراءات التصحيحية

  :Records  السجالت4-3-1- 3

وتتضمن هذه السجالت، . حديد وصيانة والتصرف في سجالت البيئةأساليب لت تضع المنشأة وتصون      
البيئية محددة ومتابعة لألنشطة  وتكون السجالت  .ونتائج المراجعة والفحوص سجالت التدريب،

بحيث يمكن الرجوع إليها، وتحمي من التلف أو  والمنتجات أو الخدمات، وتحفظ السجالت وتصان
يناسب المنظومة والمنشأة لتدل  وتصان السجالت بما .صالحيتها فترةوتحدد وتسجل . التدهور أو الفقد

  .المواصفة على المطابقة مع المتطلبات الواردة في هذه

 : ystem AuditSanagement M Environmentalةينظام إدارة البيئ تدقيق 4-3-1- 4

  اإلدارة البيئية التي يجريالدوري لمنظومةتدقيق وأساليب لل) برامج(برنامج  تضع وتصون المنشأة      
 :تطبيقه من اجل

I. البيئية أو لم تكن تقرير ما إذا آانت منظومة اإلدارة:  

البيئية، شاملة  تطابق مع الترتيبات المخططة لإلدارةت 
  .متطلبات هذه المواصفة

  .األآمل تم تنفيذها وصيانتها على الوجه 

II. للتدقيق الدوريموافاة اإلدارة بمعلومات عن نتائج .  

    .لسابقالتدقيق انتائج على   على األهمية البيئية للنشاط المعني و التدقيق الدوريويعتمد برنامج   

  :Management Review  اإلدارة مراجعة5-3-1

 ان المنشأة  فان على أدائه وبالتالي  البيئيةاإلدارة موالفعالية لنظالضمان التحسين المستمر والمالئمة 
ويكون مجال .على فترات تحددها اإلدارة العليا في منظومة اإلدارة البيئية   ومنظاتراجع وتقييم هذا ال

يجب جمع . يغطي جميع عناصر النظام في وقت واحدأن الضروري شامال مع انه ليس من المراجعة
آما يتم توثيق هذه ، التقييم إجراء من اإلدارةالمعلومات الضرورية في عملية المراجعة لتمكين 

  -:تشمل المراجعات ماياتي.تالمراجعا

  .نتائج التدقيق  -
  . ومتطلبات تنفيذهااألهدافالمدى الذي تم فيه تحقيق  -
  . البيئية وعالقتها مع تغير الظروف والعملياتاإلدارةالمالئمة المستمرة لنظام  -

   . ذات العالقةاألطرافاالهتمام من قبل  -
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   :ةتهيئة المنشاة لتطبيق نظام اإلدارة البيئي -2
  
   :منشأةتقييم الوضع الحالي لل   2 -1

إن اهم خطوة في التهيئة لتطبيق نظام اإلدارة في أية منشأة هي تشخيص وضعها الحالي فيما يخص 
  -:األمور البيئية عن طريق إجراء مراجعة بيئية أولية تشمل األتي 

  
  :الجوانب والتأثيرات البيئية 1-1-2

  .نتجات وخدمات المنشأة وتأثيراتها وتسميتها بصورة واضحةتشخيص الجوانب البيئية ألنشطة وم
  
  :التشريعات القانونية 2 -2-1

  .تسمية التشريعات القانونية الحالية التي تنظم األمور البيئية تمهيدًا لوضع مقترحات للتشريعات المطلوبة 
  
  :نظام اإلدارة البيئية  2 -3-1

واة لنظام ندارة البيئة في المنشأة وتحديد فيما إذا آانت هناك تحديد الخبرات العلمية واألساليب المتبعة إل
  . وضع نظام جديد أوإدارة بيئي لغرض تطويره 

  
  : األداء البيئي  2 -4-1

  تحديد المعايير الداخلية والمواصفات وأساليب العمل البيئي للجوانب البيئية ا وتحديد حاالت عدم المطابقة 
  
   : السياسة البيئية 2 -5-1

  .آانت هناك سياسة بيئية حاليه متبعة في المنشأة اذا تحديد فيما 
  
   األنظمة األخرى  2 -6-1

  .تحديد تأثير األنظمة األخرى في المنشأة التي قد تعزز أو تحبط األداء البيئي 
  .ة يتم تدقيق عملية ونتائج المراجعة البيئية األولية هذه وتشخيص مجاالت تطوير نظام إدارة بيئي للمنشأ

  ، ولكن تتم المراجعة األولية هذه والحصول على المعلومات المبينة في النقاط السابقة 
  -:تتبع الطرق اآلتية 

  إجراء مقابالت   - أ
 إعداد قوائم فحص  - ب
 الفحص والتفتيش المباشر  - ت
 مراجعة السجالت  - ث
 االستعانة بجهات خاصة لالستشارة آالهيئات الحكومية والمنظمات ذات العالقة وغيرها  - ج
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  -: اإلجابة على االستفسارات الخاصة بعناصر نظام اإلدارة البيئية 2 -2
هناك مجموعة من األسئلة لكل عنصر من عناصر اإلدارة البيئية إذا تم وضع اإلجابات الواضحة والوافية 

تلك المنشأة  التي ستكون األساس في وضع نظام ل الوافيةالمعلوماتمن يتوفر لدى المنشأة ، والدقيقة عنها 
   -:وآما يأتي 

  : السياسة البيئية  2 -1-2
 هل لدى المنشأة سياسة بيئية تتعلق بأنشطتها ومنتجاتها وخدماتها ؟  - أ
 هل تعكس السياسة قيم المنشأة ومبادئها اإلرشادية ؟ - ب
هل أقرت اإلدارة العليا السياسة البيئية وهل تم تسمية مسؤول ومنح السلطة له ليشرف وينفذ  - ت

  ؟السياسة
 هل ترشد السياسة إلى وضع األهداف ومتطلباتها ؟ - ث
 هل تعود السياسة للمنشأة إلى رصد التكنلوجيا المالئمة والخبرات اإلدارية ؟ - ج
 :ماهي التعهدات التي تجد السياسة البيئية مثال  - ح

 او مراقبة ومواجهة المتطلبات القانونية، دعم الحد من التلوث ،      دعم ومساندة التحسين المستمر 
  وآذلك االخذ باالعتبار توقعات األطراف ذات العالقة ؟، استثناءاتها 

  
  : التخطيط2 -2-2
   تحديد الجوانب البيئية وتقييم التأثيرات المصاحبة 2 -1-2-2

 ما هي الجوانب البيئية ألنشطة ومنتجات وخدمات المنشأة ؟ - أ
  هل تخلق أنشطة أو منتجات أو خدمات المنشأة أية تأثيرات بيئية - ب
 هل تملك المنشأة أسلوب لتقييم التأثيرات البيئية والمشروعات الجديدة ؟ - ت
 مساحات بيئية حساسة؟:هل يحتاج موقع المنشأة الى اعتبارات بيئية خاصة مثل  - ث
آيف ستؤثر اية تغيرات او إضافات مطلوبة الى الفعاليات او المنتجات او الخدمات على الجوانب  - ج

 .البيئية وتأثيراتها المصاحبة 
 ما مدى أهمية او خطورة التأثيرات البيئية المحتملة في حالة حدوث فشل عملية ما ؟ - ح
 ماهي معدالت تكرار الظروف التي تؤدي إلى التأثير البيئي ؟ - خ
ماهي الجوانب البيئية الهامة مع االخذ بنظر االعتبار التأثيرات واالحتماالت ومدى الخطورة  - د

 والتكرار ؟
 يئية الهامة محلية أم إقليمية أم عالمية ؟هل ان مجال التأثيرات الب - ذ

 
  : المتطلبات التشريعية وغيرها 2 -2-2-2

 آيف تقترب المنشأة من وتتعرف على التشريعات والمتطلبات األخرى التي تخضع لها ؟ - أ
 آيف تتابع المنشأة التشريعات والمتطلبات األخرى ؟ - ب
 والمتطلبات األخرى ؟آيف تتابع المنشأة التعديالت التي تطرأ على التشريعات  - ت
 آيف تقوم المنشأة بإيصال المعلومات المتعلقة بالتشريعات والمتطلبات األخرى إلى موظفيها ؟ - ث

  
  : األهداف ومتطلباتها 2 -3-2-2

آيف تعكس االهداف البيئية ومتطلباتها آل من السياسة البيئية والتأثيرات البيئية المهمة المصاحبة  - أ
  او خدماتها ؟النشطة المنشأة او منتجاتها

 آيف آانت مدخالت التطوير لدى الموظفين المسؤولين عن تحقيق االهداف ومتطلباتها ؟ - ب
 آيف تم اخذ وجهات نظر االطراف المعنية في االعتبار ؟ - ت
 ماهي المؤشرات المحددة لقياس االهداف ؟ - ث
مرغوبة آيف تتم مراجعة االهداف ومتطلباتها بصورة دورية وتعديلها لغرض عكس التحسينات ال - ج

 في االداء البيئي ؟



 15

  :برامج االدارة البيئية 2 -4-2-2
 ماهو اسلوب المنشأة لتطوير برامج االدارة البيئية ؟ - أ
 هل تشمل عملية تخطيط االدارة البيئية جميع االطراف المعنية ؟ - ب
 هل هناك اسلوب للمراجعة الدورية للبرامج ؟ - ت
  وانشطة التخطيط العامة ؟آيف تستجيب برامج اإلدارة البيئية للسياسة البيئية - ث
 آيف تتم مراقبة وتعديل برامج االدارة البيئية ؟ - ج

  
  :ذ التنفي 2 - 2 -3
  
  : تأمين اإلمكانات 2-2 -3 - 1
  -: الموارد البشرية والمادية والمالية  2 -2 - 1-3 - 1 

 بما في ذلك آيف تحدد وتعين المنشأة الموارد البشرية والفنية والمالية الضرورية ألهدافها البيئية  - أ
 المشروعات الجديدة ؟

 آيف تتابع المنشأة التكاليف والفوائد في األنشطة البيئية ؟ - ب
  
  : تنسيق وتكامل اإلدارة البيئية  2 -2 - 1-3 - 2

 آيف يتكامل نظام اإلدارة البيئية في العملية اإلدارية الكلية للمنشأة ؟  - أ
ة البيئية واألنشطة األخرى داخل ماهو األسلوب إلحداث توازن وحل المنازعات بين األنشط  - ب

 ؟المنشأة 
  : المحاسبة والمسؤولية 2 -2 - 3-1-3

ماهي مسؤوليات وأسس محاسبة االفراد الذين يديرون ويؤدون ويتابعون العمل المؤثر على البيئة   - أ
 وهل ان آل هذه االمور محددة وموثقة ؟

  مراجعة ذلك دوريًا ؟ماهي العالقة بين المسؤولية البيئية واالداء الفردي وهل يتم - ب
 :آيف يتمكن الموظفون المسؤولون والخاضعون للمحاسبة من  - ت

 الحصول على تدريب آافي وموارد وافراد لغرض التنفيذ ؟ −
 المباشرة بالعمل لغرض الخضوع للسياسة البيئية  −
 منع وقوع مشاآل بيئية مع تشخيص وتسجيل هذه المشاآل  −
 ة بحلول هذه المشاآل المباشرة بحل او ايجاد حلول او التوصي −
 التحقق من تنفيذ هذه الحلول −
 التحكم في النشاطات االخرى الى ان يتم تصحيح أي قصور او ظروف بيئية غير مرضية  −
 الحصول على تدريب مناسب لغرض التصرف في حاالت الطوارئ −
 تفهم تبعات عدم المتابعة واالخضاع −
 تفهم المحاسبة التي تطبق عليهم −
 المبادرات التعاونية تشجيع االجراءات و −

  
  : الوعي والدوافع البيئية 2 -2 - 1-3 - 4

 آيف تدعم وتنقل االدارة العليا تعهد المنشأة للسياسة البيئية ؟  - أ
 الى أي مدى يفهم العاملون ويتقبلون ويشارآون في القيم البيئية للمنشأة ؟ - ب
 الى أي مدى تخدم المشارآة القيم البيئية في تحضير األجواء المرضية بيئيًا ؟ - ت
 آيف تتصرف وتقدر المنشأة االنجازات البيئية للعاملين ؟ - ث
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  : المعرفة والمهارات والتدريب   2 -2 - 1-3 -5
 آيف تحدد المنشأة االحتياجات التدريبية البيئية ؟ - أ
 لوظائف معينة؟آيف يتم تحليل االحتياجات التدريبية  - ب
 هل يتم تطوير وتعديل التدريب طبقًا للحاجة ؟ - ت
 آيف يتم توثيق ومتابعة التدريب ؟ - ث

  
  : االجراء المساند  2-2 -3 - 2
  االتصال والتقرير   2-2 -3 --1-2

 ماهي وسيلة تلقي واستجابة رغبات العاملين - أ
 ماهي وسيلة التلقي واالهتمام برغبات االطراف االخرى ذات العالقة ؟ - ب
 ماهي وسيلة توصيل سياسة المنشأة وادائها البيئي ؟ - ت
 آيف يتم توصيل نتائج التدقيق لنظام االدارة البيئية ومراجعته الى العاملين المختصين في المنشأة ؟ - ث
 ماهي الوسيلة لجعل السياسة البيئية متاحة للجميع ؟ - ج
 البيئية ؟هل ان االتصاالت الداخلية آافية لدعم التحسين المتواصل حول القضايا  - ح

  
  : توثيق نظام االدارة البيئية  2-2 -3 -2 - 2 

 آيف يتم تحديد وتوثيق وايصال وتعديل اساليب االدارة البيئية ؟ - أ
 هل للمنشأة اسلوب لوضع وصيانة وثائق نظام االدارة البيئية ؟ - ب
 ؟آيف يتم تكامل وثائق نظام االدارة البيئية مع الوثائق الحالية اينما آان ذلك مالئمًا  - ت
 آيف يطلع العاملون على وثائق نظام االدارة البيئية الضرورية لمباشرة انشطة وظائفهم ؟ - ث

  
  :القياس والتقييم 2-2 -4
  :القياس والرقابة / 2-4-1

 آيف يراقب االداء البيئي بانتظام ؟ - أ
آيف توضع مؤشرات خاصة باالداء البيئي لها عالقة باالهداف ومتطلباتها ؟ وماهي تلك المؤشرات  - ب

 ؟
 ماهي عمليات التحكم الموضوعة للمعايير المنتظمة وقياس النماذج ومعدات الرقابة واالنظمة ؟ - ت
 ماهي عملية التقييم الدوري للمطابقة مع التشريعات المالئمة وغيرها ؟ - ث

  
  :سجالت نظام االدارة البيئية وادارة المعلومات / 2-4-2

 تها بكفاءة ؟ماهي المعلومات البيئية التي تحتاجها المنشأة الدار - أ
ماهي القدرات التي على المنشأة ان تحددها وتتابعها بمؤشرات لالداء والبيانات االخرى الضرورية  - ب

 لتحقيق االهداف ؟
آيف تجعل سجالت ومعلومات نظام ادارة المنشأة معلومات متوفرة للموظفين الذين يحتاجونها في  - ت

 الوقت المناسب ؟
  
  : المراجعة والتحسين 2-2 -5
  : مراجعة نظام االدارة البيئية 1-5-2-2

 آيف تتم مراجعة نظام االدارة البيئية دوريًا ؟ - أ
 آيف يعهد الى الموظفين المالئمين مراجعة نظام االدارة البيئية ومتابعته ؟ - ب
 آيف تؤخذ وجهات نظر االطراف المعنية في االعتبار من مراجعة نظام االدارة البيئية ؟ - ت
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  : التحسين المستمر  2-5-2-2
 ماهي العملية التي تحددها المنشأة لالجراءات التصحيحية والوقائية والتحسين ؟ - أ
آيف تتحقق المنشأة من ان االجراءات التصحيحية والوقائية والتحسينات قد انجزت في الوقت  - ب

 .المحدد بكفاءة 
  -: اساليب تقييم المطابقة ومنح الشهادة  2 -3

 هي المسؤولة عن آيفية البرهنة عن المطابقة مع )CASCO ("تقييم المطابقة"ان لجنة االيزو المسماة 
  . المواصفات التي تحددها اللجان الفنية

 "تقييم المطابقة"لجنة   و) TC 207   ( خالل اول ورشة عمل مشترآة بين اللجنة الدولية 
)CASCO(دارة تبينت الحاجة الماسة الى وضع ارشادات الساليب اعتماد ومنح الشهادة في مجال اال

  .البيئية 
وفق مواصفات انظمة االدارة البيئية ) منح الشهادة (ان هيئات االعتماد تقوم بوضع متطلبات التسجيل 

يجب على المسجلين الحكم فيما اذا آانت المنشأة المعنية . )المسجلين(ومعايير االهلية لهيئات التسجيل 
ن انفسهم يالمسجلآما ان  .14000يزو تتوفر فيها المتطلبات للحصول على تسجيل وفق مواصفات اال
يقوم المسجلون بتوظيف المدققين المدربين ويجب ان تتوفر فيهم المتطلبات التي وضعتها هيئات االعتماد 

  .على التدقيق البيئي داخل المنشأت التي تروم التسجيل 
يسوا معرفين دوليًا آما ان ان معايير المسجلين لمنح الشهادة ليست متناسقة عالميًا او دوليًا والمدققون ل

وان االتجاه هو ان يقوم اعضاء منظمة االيزو بالعمل على تحقيق نظام  . تدريبهم يختلف من بلد الخر 
 عمليةيوضح  ) 4(شكل رقم وال .عالمي لضمان ان التسجيل في بلد ما يكون معروفًا في آافة انحاء العالم 

  .يئيةالب نظام اإلدارةتسجيل  التدرج في التطور و
  البيئية نظام اإلدارةعملية التطور و التدرج في تسجيل يوضح  ) 4(شكل رقم ال
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تطبيق نظام اإلدارة البيئية وتوزيع المهام -3
 :والمسؤوليات في جامعة بابل

 1-3 مجلس الجامعة و رسم السياسة البيئية للجامعة : 

جراءات المبينة في  نظم اإلدارة البيئية ،  السياسة البيئية واإل وإعداد برسم  بابل مجلس جامعةلتزم ي
 التقليل من النفايات ، وتقليل المخاطر ، والتحسين المستمر ووآذلك  االمتثال لجميع األنظمة السارية ،

  .لنظام اإلدارة البيئية
 و ، رئيس الجامعة مسؤولية  مشترآة بين من خالل  في الحرم الجامعيتنفيذ هذا البرنامجوسيتم 
 والباحثون  ، وأعضاء هيئة التدريسواإلدارية العلمية األقسام كليات ورؤساءالعمداء و  ،يهمساعد
 هذا المفهوم أمر  إدراكوان . مسؤولية تنفيذ يتقاسمها الجميع في الحرم الجامعيفهي  والطالب ، نوالفنيو

  . حيوي لنجاح نظام اإلدارة البيئية
   : مجلس الجامعةم السياسة التالية تمثل رؤية مشترآة والتزاان 

ة  ، والذي يتضمن الحد من النفايات ، ي البيئتها إلى التحسين المستمر لنظام إداربابل تلتزم جامعة "
  ان.قابلة للتطبيقاللمرآزية والمحلية ذات الصلة ووالوقاية من التلوث واالمتثال لجميع التشريعات ا

.  الدولةة المطبقة من قبلجميع المتطلبات البيئيب تلتزم وتلبي سوف جامعة بابل   
 2-3 شمولية نظام اإلدارة البيئية:

 ، فان متطلبات نظام اإلدارة البيئية التي وصفها هذا  ، بابلةجامعل  البيئيةسياسةتعهدات الللحفاظ على 
 كليات ورؤساءالعمداء و والموظفين الدليل ستطبق على جميع األنشطة والمعدات والمواد والعاملين

  . والمقاولين الخارجيين  والزائرينوالطالب اتمختبرالوفنيي  والباحثون وأعضاء هيئة التدريس، االقسام 
  : شمل إدارة الجوانب البيئية التالية يم اإلدارة البيئية انظفان في المقام األول ، 

  ) الخمولدات الطوارئ ، واألفران ،( في الهواء من مصادر االحتراق االنبعاثتوليد • 
  العادمة الناتجة من معامل وغيرها من المرافق مثل برآة للسباحة المياه • 
  المواد الخطرة • 
  الصلبة والنفايات الخطرة النفايات • 
  أو غيرها  /  من العمليات الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية المتولدة من مختبرات والنفايات الخطرة• 
  

   :  في الجامعة هي نظام اإلدارة البيئيةغطيها ي التي ان الجهات 
  وابنية رئاسة الجامعة   مرافق الحرم الجامعي• 
   ومراآزها البحثية  ات الجامعةآلي• 
  ) اخرى ،الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا ، والجيولوجيا(مختبرات • 
  شرطة الحرم الجامعي • 
  المرآز الطبي الجامعي • 
  المرافق الترفيهية والرياضية• 
   الجامعةيالمجمع السكني ف• 
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  :   Environmental Aspects الجوانب البيئية في الجامعة3-3

الغراض و لسنوات سابقة الجوانب البيئيةفي الجامعةعن هنا سنستخدم البيانات المتوفرة :مالحظة 
 الحالي للجامعة وآما تم توضيح ذلك يالبيئاذ ليس من اهداف هذا الدليل تقييم الواقع ،توضيحية فقط

  .دمةفي المق

  :   ان اهم الجوانب البيئية في الجامعة  التي سيتم توضيحها تتمثل بماياتي

   :  Energy: الطاقة -ا

  : Transportation :النقل -ب

  Air Quality:  نوعية الهواء -جـ
   Hazardous Materials المواد الخطرة -د

  : Solid Wastes المخلفات الصلبة -ه

  Paperالورق _ و

   Water: المياه -ز
   Water: المياه -ز
  Environmental Finance التمويل البيئي -ح

  Environmental Education  التعليم والوعي البيئي -ك

  :وفيما ياتي شرحا مختصر لهذه الجوانب

   :  Energy: الطاقة -ا

  -:وآما يأتي )الدهون، الكاز ، البنزين ،  وتشمل آل من الطاقة الكهربائية 

ة الكه ةالطاق ة    - :ربائي ي الجامع ة ف ة الكهربائي تهالك الطاق غ اس د بل ع   ( لق تهالك المجم ضمنها اس وي
سكني دود ) ال نة  ) 23.922(بح الل س ار خ ون دين درها 2007ملي ادة ق نة % 10 وبزي ن س  2006ع

  ) :1(وآما موضح في الجدول رقم % 6وهي أعلى من الزيادة السابقة البالغة 
   2006.2007. 2005قة الكهربائية في جامعة بابل للسنوات يبين استهالك الطا) 1(جدول رقم 

  نسبة الزيادة  )مليون دينار (استهالك الطاقة الكهربائية   السنة
2005  20.463    
2006  21.709  6%  
2007  23.922  10%  
  

درها   2007لتر خالل سنة ) 58267( لقد بلغ استهالك البنزين في الجامعة بحدود     -:البنزين ادة ق  وبزي
  ) :2( وآما موضح في الجدول رقم 2006 عن سنة 33%
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   2005.2006.2007يبين استهالك البنزين في جامعة بابل للسنوات ) 2(جدول رقم 
  نسبة الزيادة   )لتر( استهالك البنزين  السنة

2005  -    
2006  43800  
2007  58267  

0.33  

  
ة بحدود        : الكاز از في الجامع ر خالل سنة    ) 279390(لقد بلغ استهالك الك درها   2007لت ادة ق  وبزي
ة       2006عن سنة  % 2.8 سابقة البالغ ادة ال ر من الزي ل بكثي ا موضح في الجدول     %126 وهي اق وآم
  ) :3(رقم 

  2005.2006.2007يبين استهالك الكاز  في جامعة بابل للسنوات ) 3(جدول رقم 
  نسبة الزيادة   )لتر( استهالك الكاز   السنة

2005  120150    
2006  271896  126%  
2007  279390  2.8%  
  

ة بحدود                : الدهون دهون في الجامع غ استهالك ال د بل ر خالل سنة    6639لق درها   2007 لت ادة ق  وبزي
وآما موضح في الجدول      % 203 وهي اقل بكثير عن الزيادات السابقة البالغة         2006عن سنة   % 29

  ) .4(رقم 
  2005.2006.2007بل للسنوات يبين استهالك الدهون  في جامعة با) 4(جدول رقم 

  نسبة الزيادة   )لتر( استهالك الدهون   السنة
2005  1716    
2006  5193  203%  
2007  6639  29%  
  
  
ل -ب يارات      : Transportation :النق ة وس ة بالجامع سيارات الخاص ة ال ى حرآ شتمل عل  وي

ذ      ى استهالك     العاملين في الجامعة والسيارات التي تنقل الطلبة من والى الجامعة وه ؤثر عل ة ت ه الحرآ
  .CO2 . SO2. NO2الطاقة وانبعاث الغازات المختلفة وخاصة غازات 

وتشمل السيارات التي تعمل بالبنزين والسيارات التي تعمل بالكاز وآما موضح في              :سيارات الجامعة 
  ).5(الجدول رقم 
ل بالكاز الخاصة بالجامعة يوضح السيارات التي تعمل بالبنزين والسيارات التي تعم) 5(جدول رقم 

  2007لسنة
  العدد  النوع   ت
  76  السيارات التي تعمل بالبنزين   1
  57  السيارات التي تعمل بالكاز  2

  133  المجموع
  

وتشمل السيارات التي تعمل بالبنزين الخاصة بالعاملين في الجامعة وتبلغ           : سيارات العاملين بالجامعة  
  .سيارة ) 758(عددها بحدود 

سنة                     :ات نقل الطلبة  سيار ة ل ى خط الجامع ل الخاص التي تعمل عل شمل سيارات النق ا  2007وت  وآم
ة الشخصية              ) 6(موضح في الجدول رقم      في حين انه لم تتوفر أي إحصائيات عن إعداد سيارات الطلب

.  
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  2007يوضح سيارات النقل الخاص التي تعمل على خط الجامعة لسنة) 6(جدول رقم 
  العدد  النوع  ت
  70  السيارات من نوع آوستر   1
  25  السيارات من نوع الطويلة   2
  400  السيارات من نوع آيا   3
  405  السيارات من أنواع مختلفة   4
  900  المجموع   

  
  Air Quality:  نوعية الهواء -جـ

توضيح  وقد تم   ،   تتأثر نوعية الهواء بحرآة النقل المتولدة بسبب وجود الجامعة في مواقعها المختلفة             
ازات         دات               .دور حرآة النقل في التسبب بانبعاث الغ ازات  وهو المول اك مصدر أخر النبعاث الغ وهن

نة ، والمطاعم  ه خالل  س ول ان ة  2007ويمكن الق ازات الدفيئ ان غ ة ) CO2( ف ي الجامع ة ف المنبعث
  -:آانت من خالل العمليات اآلتية 

   ساعات يوميا 3) = باص(تشغيل السيارات  •
 . ساعات يوميا 6) = حمل(لسيارات تشغيل ا •
 . ساعات يوميا 6-4= تشغيل المولدات  •
 . ساعات يوميا 4= تشغيل الطباخات في المطاعم  •

ر محددة                  شغيل غي ساعات ت إضافة إلى تأثير تشغيل باقي أنواع السيارات المشار إليها في الفقرة السابقة وب
.  
   Hazardous Materials المواد الخطرة -د

د آم ة توج رات الجامع ي مختب شعة ف ة والم ة والبايلوجي واد الكيماوي ات من الم ه ، ي ات مختبري وهي بكمي
رات          ه مسؤولي المختب ه                   ، حسب ماصرح ب م يصرح بكميت ه أو ل م يصرح ب ا ل سم منه وهي ذات   ، وان ق

  .رةتأثيرات ضارة على البيئة وعلى اإلنسان حينما يتعرض لها فهي ذات طبيعة سامة أو حارقة أو متفج
صلبة  -ه ات ال نة   : Solid Wastes المخلف ة خالل س ي الجامع صلبة ف ات ال ة المخلف  2007بلغت آمي

دود  دود   ) 1920(بح ن أي بح ن  8ط دود    /  ط هريا بح وم وش ن ) 160(ي ع    (،ط ات المجم ضمنها مخلف ي
  ) .السكني

ع الجام                    واني ضمن موق زل قرب البيت الحي سي   إن هذه المخلفات تجمع في موقع تجميع خلف الب ة الرئي ع
  .وال توجد عملية طمر او حرق للمخلفات . إضافة إلى موقع أخر خلف قسم الهندسة الكهربائية

ورق -و دود  :Paper  ال ة بح ي الجامع ورق ف تهالك ال غ اس نة ) 4664( بل د خالل س ادة 2007بن  وبزي
ة            2006عن سنة   % 50قدرها   سابقة البالغ ادة ال ا موضح   % 7 وهي أعلى بكثير من الزي  في الجدول     وآم

  ) :7(رقم 
  2007و2006و2005يوضح استهالك الورق في جامعة بابل للسنوات ) 7(جدول رقم 

  نسبة الزيادة   ) بند(آمية الورق المستهلكة   السنة
2005  2928    
2006  3156  7%  
2007  4764  50%  

  
  .4 عدد  Double sidingآما إن هناك أجهزة استنساخ بوجهين 
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  Water : المياه -ز
  )ويضمنها استهالك المجمع السكني((بلغت آمية المياه المستعملة في الجامعة

 لتر آمياه إلغراض االستخدامات البشرية وسقي الحدائق وإغراض          4800000 بحدود   2007 خالل سنة   
م     .الموقع الرئيسي   / أخرى ضمن منظومة توزيع المياه الصالحة للشرب ألبنية الجامعة           أما باقي المواقع فل

سي              ت ع    . توفر أي معلومات عن ذلك وتوجد وحدة معالجة مرآزية للمياه المتخلفة في الموقع الرئي ا المواق أم
  .األخرى فيستخدم نظام خزانات التعفين

  Environmental Finance التمويل البيئي -ح
ة        ة لإلغراض البيئي ة التخصيصات المالي ة   ( بلغت قيم ة   ، تنظيف الجامع وازم زراعي دائق صيانة ا ، ل لح

ون  ) 92.985(  بحدود 2007في الجامعة خالل سنة ) تخصيصات لمرآز بحوث البيئة ، والمتنزهات   ملي
درها      ة            2006عن سنة     % 109دينار وبزيادة ق سابقة البالغ ادة ال ر من الزي ا موضح في      % 69 وأآث وآم

  ) .8(الجدول رقم 
امعة بابل للسنوات يوضح التخصيصات المالية لإلغراض البيئية في ج) 8( جدول رقم 

2005.2006.2007  
  نسبة الزيادة   )  مليون دينار( التخصيصات المالية لألغراض البيئية   السنة

2005  26.256    
2006  44.437  69%  
2007  92.985  109%  

  
  Environmental Education  التعليم والوعي البيئي -ك

جامعة بابل ببعض األنشطة التي تخص مجال     شارك مرآز بحوث البيئة وآلية العلوم وجهات أخرى في          
شارات           ية واالست ات الدراس دوات والحلق دورات والن البحوث وال ي آ وعي البيئ ث وال يم والبح التعل

  .يوضح األنشطة المختلفة في هذا المجال ) 9(والمؤتمرات العلمية والجدول رقم 
يئي في جامعة بابل للسنوات يوضح األنشطة المختلفة للتعليم والبحث والوعي الب) 9(جدول رقم 

2005.2006.2007  
  

دد   عدد البحوث   السنة  ع
  الدورات 

دد  ع
  الندوات 

دد  ع
ات  الحلق

  الدراسية 

دد  ع
االستشارات 

  عدد المؤتمرات 

2005  42  11  14  26  72  3  
2006  41  12  11  27  70  1  
2007  36  11  7  28  30  1  
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  في الجامعة  البيئيةاإلدارةنظام ل ادارة المسؤولية 4-3

Administration of Responsibility: 

 وادارات   رئاسة الجامعة  منجميعال   من وتعاون ضروريةمساعدةبتنفيذ الكامل لنظام اإلدارة البيئية ، ولل
لنظام اإلدارة البيئية  المقترح م الهيكل التنظيمييوتقدهنا عرض  سيتم  ،طالبالموظفين ، والكليات ، وال

(  ألعضاء الرئيسيين في فريق اإلدارة البيئيةل موجزا لألدوار والمسؤوليات  من خالل بل في جامعة با
  .))   5(شكل رقم 

  
 األعضاء الرئيسيين في فريق اإلدارة البيئيةيوضح  ) 5(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إدارةلجنة 
 اإلدارةنظام 

  البيئية

قسم الخدمات 
البيئية في 
يالحرم الجامع

مقاولي تجميع
  لفاتالمخ

  الطلبة
 الزائرين و

 والمقاولين

الكليات 
 واألقسام
 العلمية

 فريق مراقبة
 اإلدارةنظام 

 البيئية

مدير نظام 
  البيئيةاإلدارة

اإلدارةنظام 
  البيئية
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EMS Manager   1-4-3 رئيس الجامعة/ مدير نظام اإلدارة البيئية                    

سيكون السيد رئيس الجامعة  بمثابة مدير نظام اإلدارة البيئية ، وسوف يقدم تقرير في مجال اإلدارة البيئية 
 للجامعة إلى  وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير البيئة  ومجلس التعاون البيئي في المحافظة. 

وسوف يساعده في ذلك ألسادة مساعدي رئيس الجامعة(العلمي واالداري)  ويجوز للسيد رئيس الجامعة  
.من أجل التنفيذ الفعال للنظامتعليمات   اصدار تفويض بعض صالحياته من خالل  

EMS Management        نظام االدارة البيئيةإدارةلجنة  3 -2-4
 Committee  

 وستكون برئاسة ، الخبراءون من أعضاء مختارين من آبارتك تسوف ادارة نظام اإلدارة البيئية لجنةان 
عميد ، ال  يضافآحد أدنى من آل آلية ،سوفو. م اإلدارة البيئيةانظ مدير المعين من قبل احد االفراد 

.  الصيانة ، و آبيرمهندسي  مسؤول قسم الخدمات البيئية في الحرم الجامعيورئيس قسم ، و  

ي ضمان تنفيذ والتحسين المستمر لنظام اإلدارة البيئية بما يتفق مع السياسة وستكون المهمة األولى للجنة ف
الجامعة  للتشريعات  المرآزية وستقوم اللجنة ضمان امتثال . غاياتالهداف واألالبيئية ، فضال عن تحديد 

دارة البيئية تنفيذ نظم اإل ان اللجنة ستقدم دالئل فنية ل . والمحلية واألنظمة وأفضل الممارسات اإلدارية
لديها السلطة لتقديم توصيات يكون وس. وتطوير واستحداث أي تدابير تصحيحية لضمان التحسين المستمر

إلعادة النظر في خطة اإلدارة البيئية على أساس تغير الظروف والحرص على تطبيق إجراءات التشغيل 
جوانب البيئية والمتطلبات القانونية لل تماما   ومتفهمينمتأقلمينويجب أن يكون أعضاء اللجنة . الموحدة
.بها  في الجامعة  المتعلقة   

 مديرعداد  تقارير مرحلية سنوية إلى ال الجامعة    ويجوز للجنة طلب المساعدة من مستشار بيئي خارج 
م اإلدارة البيئية ، والذي بدوره سيقدم هذه التقارير إلى جانب توصيات باتخاذ إجراءات تصحيحية انظ

والذي  مجلس التعاون البيئي في المحافظةات الموارد المالية والبشرية ، إذا ما لزم األمر ، إلى ومتطلب
م اإلدارة البيئية وضمان تحسينه المستمر في مجال ام اإلدارة البيئية  لتنفيذ نظا نظلمدير  الدعم سيقدم

. االمتثال البيئي  

 
EMS Audit Team3-4-3 فريق مراقبة نظام اإلدارة البيئية 

مديرية البيئة في  ، وعضوين من رئيس المدققينتكون من يم اإلدارة البيئية انظان  فريق مراقبة 
م اإلدارة ا نظمديرفريق ال ال يتضمنو.  ، وواحد من شرآة االستشارات البيئية في الخارجالمحافظة 

وعضو بارز من  امعي قسم الخدمات البيئية في الحرم الج عضو بارز منعلىمل تشيالبيئية ولكن سوف 
  .م اإلدارة البيئيةا نظمديرإعداد تقرير يقدم إلى على  ةاقبالمر فريق قوموسوف ي. واحدة من الكليات
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Facilities And Campus Planning  4-4-3 قسم الخدمات البيئية في
 الحرم الجامعي

 معظم  عن األولين في المقام مسؤول ، قسم الخدمات البيئية في الحرم الجامعيأعضاءان 
.لقاعاتمختلف الكليات والمختبرات واباألنشطة البيئية باستثناء تلك التي ترتبط   

. الرئيسية في تنفيذ خطة اإلدارة البيئية هو الجهة  ان قسم الخدمات البيئية في الحرم الجامعي
ت وأقسام  واإلشراف على تنفيذ نظم اإلدارة البيئية المطبقة في آلياقإلى التنسيوباإلضافة 

الجامعة في جميع أنحاء الحرم الجامعي ويكون مسؤوال عن السجالت المرآزية لتنفيذ نظم 
قسم  أدوار ومسؤوليات وفيما ياتي. اإلدارة البيئية ، استخدام المواد الخطرة والتخلص من النفايات

:الخدمات البيئية في الحرم الجامعي  
  .الجامعيالحرم تشغيل وصيانة المرافق الموجودة في • 

. ومولدات الطوارئ سخاناتتشغيل وصيانة وحدة اإلنتاج المزدوج ، وال•   

.تشغيل وصيانة أنظمة  اإلنذار •   
 النفايات الخطرة خارج الموقع ،  إلزالة والتخلص منإدارة النفايات والتنسيق مع المقاولين• 

  .مةاوالزيوت المستعملة والنفايات الع
. العلوم   آلية مبنىقربلجة مياه الصرف الصحي التي تقع تشغيل وصيانة نظم معا• •   

جميع السجالت المتعلقة بنظم اإلدارة البيئية واألنشطة البيئية في الحرم الجامعي االحتفاظ ب•   
.تحديث دليل نظام اإلدارة البيئية ، حسب االقتضاء •   

 
  : المهام التاليةسؤوال  عنقسم الخدمات البيئية في الحرم الجامعي موباإلضافة إلى ذلك فإن 

 
فحص دوري المختبرات والفئات األخرى التي تنطوي على استخدام المواد الخطرة ، لضمان • 

.االمتثال ، ومساعدة اإلدارات على االمتثال ألحكام نظام اإلدارة البيئية   
.التحقيق في النشرات البيئية وتوفير المساعدة في االستجابة •   
.واالحتفاظ بسجالت التدريب تنسيق التدريب •   
 اضمان أن معدات السالمة ، بما في ذلك معدات االستجابة لحاالت الطوارئ ، الذي تم تفتيشه• 
. بشكل صحيح لمواجهة المخاطر المحتملة هيئتهاعمل بشكل صحيح ويتم تت  

والنفايات الصلبة بشأن انبعاثات الهواء والمياه العادمة ، التنسيق مع مديرية البيئة في المحافظة • 
.والخطرة   

 قوائم جرد المواد الخطرة ، بما في ذلك شراء واستخدام بتقديم   في الجامعةمساعدة اإلدارات• 
.والتخلص من النفايات والمواد   

ة من الحرم امتراآم النفايات الخطرة ، والزيوت المستعملة والنفايات العلتشغيل موقع مرآزي • 
  .الجامعي

.للجامعة منسق الطوارئ تكون بمثابة•   
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  : والمختبرات واإلدارية العلمية واألقسامالكليات   5-4-3 

Colleges, Laboratories And Administrative Departments  

 ، لقاعاتإدارة المواد الكيميائية والمواد الخطرة المستخدمة والنفايات المتولدة من مختلف المختبرات وا
م ، ، فنيي المختبرات ا قسوؤساء اال  ريساعده وسوف . ؤولية عميد آل آليةهي في المقام األول مس

  . ومساعدي الطالب
آل من الكليات وأقسامها ، وآذلك جميع الوحدات اإلدارية ، حيث يتم استخدام المواد الخطرة ومعالجتها ، 

ويكون عميد آل .  البيئيةتولد هي المسؤولة عن تنفيذ نظام اإلدارةتالخطرة النفايات أو تخزينها ، وحيث 
م اإلدارة البيئية ، وسوف يساعده ا نظ مديرتنفيذ نظم اإلدارة البيئية ، تحت إشرافعن مسؤول آلية 

  .، وأعضاء هيئة التدريس ، فنيي المختبرات ، والطالب األقسامرؤساء 
  :تبرات  والمخواإلدارية العلمية واألقسامالكليات والكليات  أدوار ومسؤوليات يأتيوفيما 

  
 األقسام لرؤساءتقديم التوعية لسياسات اإلدارة البيئية والممارسات وإجراءات التشغيل الموحدة • 

  . بهاوأعضاء هيئة التدريس والموظفين وضمان فهمها وااللتزام 
 طالب القسم وأعضاء هيئة التدريس ، والموظفين بشكل صحيح في ما يخص نظام  تدريبضمان• 

  .ذلك توثيق واإلدارة البيئية 
تأآد من أن نسخ من إجراءات التشغيل الموحدة متاحة للكل عضو من أعضاء اإلدارة وأعضاء هيئة • 

   .مالتدريس والفنيين والطالب ومساعديه
  .عمل ت تدابير الرقابة ان ضمان • 
  رة البيئية م اإلداا نظمديرتنسيق في شراء واستخدام المواد الخطرة ، والتخلص من النفايات الخطرة مع • 
   التخلص من النفايات وثائق المخزون من المواد الكيميائية ، و قوائمالحفاظ على• 
 المواد الكيميائية المستخدمة وجعلها متاحة لألشخاص الذين يستخدمون  ورقة بياناتالحفاظ على سالمة• 

  هذه المواد الكيميائية 
لبيئية ، وتقديم توصيات بشأن حوادث  من أي  البيئيةاإلدارةنظام  مكتب مدير  على الفورإبالغ القيام ب• 

  هذه الحوادث ، وضمان اتخاذ اإلجراءات التصحيحية 
معدات الحماية الشخصية متاحة واالستفادة  أنب ةتابعالممكان والضمان صحة وسالمة اإلجراءات في •• 

  منها 
  تطبيقات لاسنوية وتوثيق الأوجه القصور وتنفيذ توصيات المراجعة نصف تصحيح •
 ورقة للمواد الخطرة من خالل مراجعة األدبيات الراهنة ، و الحالية  واإلجراءاتممارسات المطابقة • 

   . الجامعةو سياسات بيانات المواد الكيميائية المستخدمة 
  .استخدام ضوابط هندسية ومعدات السالمة بشكل صحيح • 
  
  :ntractors Waste Disposal Coقاولي تجميع المخلفات م 6-4-3
 
  :المهام التاليةمن خالل  للجامعة  الخدمات يقدمون متعاقدي النفايات  نإ

  . قضايا عدم االمتثال عنم اإلدارة البيئية ا نظمديرمكتب  إعالم • 
  .متابعة تنفيذ عمليات التفتيش على النحو المطلوب • 
  .الجامعةالمشارآة في التدريب ، ومراقبة سياسات وإجراءات • 
  .على التدريب المناسب في مجال إدارة المواد الخطرة والنفايات الخطرة  حصلوا آد من أن موظفيها تأ• 
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 7-4-3 الطلبة والزائرين والمقاولين(منفذي المشاريع)

Students ,Visitors And Contractors 

أو تولد /  ، الذين يستخدمون المواد الخطرة و الجامعةالمختبرات في زائري و الطالب على جميع
اإلدارة البيئية واالمتثال نظام  يعوا أنالنفايات الخطرة ، وجميع المقاولين الذين يعملون في المختبرات 

  .الجامعةلسياسات وإجراءات 
  
       تحديد وتتبع المتطلبات القانونية 5-3

Identification And Tracking Of Legal Requirements 

 البيئي  هي التشريعات البيئية المرآزية  في مة االمتثال وأنظنين لقوا لالمصدر األساسيان 
 بشكل فضال عن التحديثات تتوفر  واألنظمة القوانين إن  . المحلية في المحافظة والعراق 

 .ورقية وإلكترونية منشورات 
تتبع المتطلبات القانونية التي تنطبق على إدارة بم اإلدارة البيئية ا نظير وسيقوم مكتب مد

د والنفايات الخطرة من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل بما في ذلك المجالت الموا
) NJDEPوآالة الحماية البيئية في مواقع معينة ، و(والنشرات اإلخبارية ، وشبكة اإلنترنت 

على األقل مرة واحدة في الشهر ، سيتم تعيين موظفين من مكتب مدير  .، والجمعيات المهنية
 في إجراء بحث واحد أو أآثر من هذه الموارد من أجل تحديد ما إذا آانت يةنظام اإلدارة البيئ

 العثور على  التغييرات التي تنطبق على هذه  والتنظيميةهناك أي تغييرات في المتطلبات 
 للكليات ذات الصلة ، والمختبرات ، والدوائر اإلدارية ةوسوف ترسل مذآرات دوري. الخطة

  .المتطلبات القانونيةلتوفير آخر المعلومات عن 
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